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1. Wprowadzenie 

Prawo do prywatności należy do tych praw i wolności człowieka, które mają znaczenie 

na gruncie wielu dziedzin prawa. Elementy składowe prawa do prywatności, a równocześnie 

wyznaczniki jego zakresu, oddziałują bowiem na szereg gałęzi prawnych takich jak: prawo 

konstytucyjne, prawa człowieka, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy czy prawo 

karne. Niezwykle szerokiemu zakresowi tego prawa towarzyszy również niemniej obszerny 

charakter źródeł, z których wynika zarówno znaczenie prawa do prywatności jak też granice 

ingerencji w jego zakres. W ostatnich latach sfera prawa do prywatności, a ściślej prawa do 

intymności każdego człowieka uległa widocznemu zawężeniu. Przyczyną tego jest nie tylko 

zmiana sposobu funkcjonowania mediów, ale przede wszystkim postęp w technologii 

informacyjnej. Aktualnie nie ma bowiem najmniejszych problemów z pozyskaniem nieomal 

dowolnej istniejącej informacji, czy z miniaturyzacją nośników na których jest przechowywana, 

ale przede wszystkim istnieje rozbudowana infrastruktura elektroniczna, która umożliwia 

przesyłanie informacji chociażby w toku jej pozyskiwania. Mając na względzie obecną technikę 

utrwalania i przetwarzania informacji trzeba zatem stwierdzić, że nie istnieją już istotniejsze 

ograniczenia w zakresie pozyskiwania, modyfikacji oraz przesyłania danych informatycznych 

zarówno w aspekcie ilościowym jak też terytorialnym. Nie można przy tym zapominać, że 

pozyskiwanie tych informacji przestało być tylko domeną organów państwowych. 

Miniaturyzacja urządzeń rejestrujących informację oraz powszechny dostęp obywateli do 

internetu spowodowały, że każdy ma możliwość pozyskiwania i aktywnego udziału 

w dystrybucji informacji, niezależnie czy następuje to wyłącznie na potrzeby marketingu, na 

użytek własny, przez gromadzenie ich dla celów postępowania karnego, czy też wręcz w celu 

instrumentalnego wykorzystania ich przeciwko innym osobom. Zjawiska te nie są obojętne 

w odniesieniu do sfery określanej jako prawo do prywatności. 
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W poniższym opracowaniu zostanie poddane analizie zakres prawa do prywatności 

oraz zasady prawdy materialnej, wyłącznie jednak z punktu widzenia pozyskiwania 

i wykorzystanie informacji pozostających pod ochroną prawa do prywatności. Ponadto 

opracowanie będzie dotyczyć także niektórych konstytucyjnych praw i wolności 

obywatelskich, które ingerują w prawo do prywatności, a równocześnie wyznaczają 

dopuszczalne granice pozyskiwania informacji o jednostce, a następnie wykorzystywania tych 

informacji w procesie karnym. 

Mając na względzie powyższe zawężenie zakresu pola badawczego. nie sposób jednak 

pominąć zarówno wyznaczników prawa do prywatności, jak też analizy tego zakresu prawa 

w przyjętym orzecznictwie strasburskim, konstytucyjnym czy sądów powszechnych. 

Ograniczenie pracy wyłącznie do prawa krajowego powodowałoby, że taka analiza byłaby 

fragmentaryczna, niepełna a na pewno o znikomym stopniu przydatności dla praktyki 

wymiaru sprawiedliwości.  

Sformułowanie „prawo do prywatności” występuje zamiennie z wieloma innymi 

konkurencyjnymi określeniami takimi jak: „prywatność”, „sfera osobista człowieka”, 

„prawno-osobista sfera własna”, „sfera osobowości”, sfera intymności, „obszar tajności”. 

„sfera indywidualności”. (por. J. Braciak, Prawo do prywatności, Warszawa 2004, s. 5). 

Każde z powyższych pojęć posiada określoną konotację, przy czym znaczenie danego zwrotu 

należy zawsze odnosić do wyodrębnionej dziedziny nauki czy aktywności człowieka. 

Niezależnie jednak od przyjmowanego znaczenia każdego z tych pojęć wspólne jest 

przekonanie, że źródłem prawa do prywatności, jest przeciwstawienie sfery osobistej 

jednostki ze sferą najszerzej rozumianego interesu publicznego, który realizują organy 

dysponujące aparatem państwowym. Prawo do prywatności należy rozumieć jako przestrzeń 

osobistą zastrzeżoną dla jednostki, wynikającej z jej godności ludzkiej i wolną w jak 

najszerszym stopniu od ingerencji za strony innych jednostek czy podmiotów prawa. 

2. Elementy składowe prawa do prywatności w orzecznictwie strasburskim 

z perspektywy informacji procesowo relewantnych  

Szereg aktów międzynarodowych odnosi się do problematyki prawa do prywatności, 

szczególnie w odniesieniu do zbierania informacji. Przykładem jest art. 12 Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. czy art. 17 Międzynarodowego Paktu Praw 

Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r. Z punktu widzenia praktyki stosowania 

przepisów prawa polskiego, największe znaczenie ma Europejska Konwencja o Ochronie 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, przy czym nie wskazano tam wprost normy 
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dotyczącej pozyskiwania i wykorzystywania dowodów pochodzących czynności operacyjno-

rozpoznawczych (D. Szumiło-Kulczycka, Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje 

do procesu karnego, Warszawa 2012, s.116). W myśl art. 8 ust. 1 EKPC „Każdy ma prawo do 

poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej 

korespondencji”. Tak szeroko zakreślona przestrzeń ochrony nie ma jednak charakteru 

absolutnego, bezwzględnie zakazującego organom władzy państwowej naruszania prawa do 

prywatności. Chociaż w myśl art. 8 ust. 2 EKPC niedopuszczalna jest zatem ingerencja 

władzy publicznej w korzystanie z tego prawa w demokratycznym państwie prawa, to jednak 

przepis ten statuuje wyjątek pozwalający na ingerencję, gdy następuje to na podstawie 

przepisów ustawowych, a ponadto jest konieczne „z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, 

bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie 

przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób”. 

Powyższe kryteria - z uwagi na ogólny charakter postanowień konwencji - nie regulują 

bezpośrednio dopuszczalności pozyskiwania i wykorzystywania informacji, aczkolwiek 

odwoływanie się do bezpieczeństwa publicznego czy też potrzeby ochrony porządku 

i zapobiegania przestępstwom jednoznacznie należy odnosić do pozyskiwania informacji. 

Orzecznictwo strasburskie przez prawo do prywatności rozumie ochronę integralności 

fizycznej i psychicznej jednostki przed wpływem organów państwowych, jej prawo do 

własnej tożsamości, prawo do życia w sposób zgodny z własnym życzeniem, tak w kręgu 

rodzinnym, jak i relacjach z innymi osobami, w tym również w działalności gospodarczej 

i zawodowej. Podstawowym celem art. 8 Konwencji jest ochrona jednostki przed arbitralnym 

działaniem ze strony władz publicznych. Ponadto na państwie spoczywają pozytywne 

obowiązki wpisane w skuteczne poszanowanie życia rodzinnego. Istotne jest przy tym 

wyważenie obu wartości, interesów jednostki z jednej strony i interesu całego społeczeństwa. 

Decyzja co do szczegółowych metod została pozostawiona autonomii państwowej. Na 

gruncie przepisów Konwencji można prywatność interpretować jako prawo do osobistej 

autonomii. Wynika to z rozszerzającego interpretowania życia prywatnego, które „jest 

pojęciem szerokim, obejmującym, inter alia, aspekty fizycznej i społecznej tożsamości 

jednostki włącznie z jej prawem do osobistej autonomii, rozwoju osobistego oraz 

nawiązywania i rozwijania związków z innymi ludźmi i ze światem zewnętrznym” (wyrok 

ETPC z 7 marca 2006 r. Evans v. Wielka Brytania 6339/05, LEX nr 175703). Pojęcia „życia 

prywatnego i rodzinnego” nie da się jednakże wyczerpująco zdefiniować in abstracto, 

ponieważ obejmuje zagadnienia fizycznej i moralnej integralności osoby ludzkiej, łącznie 

z jej lub jego życiem seksualnym. 
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Europejski Trybunał Praw Człowieka wyraźnie dopuścił rozszerzającą interpretację 

pojęcia prawo do prywatności, podkreślając, że nie jest możliwe ani też wskazane 

formułowania wyczerpującej definicji pojęcia życia prywatnego, które dotyczy sfery 

wewnętrznej życia osobistego, jak też określonych relacji zewnętrznych. (wyrok ETPC z 16 

grudnia 1992 r., Niemietz v. Niemcy, 13710/88, LEX nr 81278, por. także L. Garlicki, 

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I, Komentarz do 

artykułów 1-18, Warszawa 2010, s. 537-550 gdzie przedstawiono bogaty wybór orzeczeń 

z zakresu ochrony życia prywatnego dotyczących ochrony tajemnicy korespondencji 

i ochrony mieszkania). Tak sposób traktowania prawa do prywatności jest uprawniony 

z punktu widzenia niezwykle szerokich możliwości ingerencji władzy publicznej.  

Przepisy EKPC dotyczące prawa do prywatności stanowią punkt wyjścia dla 

interpretacji przepisów krajowych w tym względzie. EKPC ustanawia określony standard 

minimalny ochrony praw, a ustawodawstwo krajowe może rozszerzać gwarancje 

konwencyjne. EKPC jest bowiem umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie. Zgodnie z art. 91 ust 1-2 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., taka 

umowa po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część 

krajowego porządku prawnego i ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się 

pogodzić z umową. Właśnie z tej perspektywy postanowienia Konwencji mają kluczowe 

znaczenie dla przepisów krajowych regulujących problematykę pozyskiwania dowodów na 

potrzeby procesu karnego i wykorzystywania dowodów w procesie karnym. 

Pojęcia występujące w konwencji należy jednak interpretować autonomicznie 

z uwzględnieniem orzecznictwa strasburskiego. Przykładowo odnośnie do pojęcia mieszkania 

w kontekście czynności przeszukania należy mieć na względzie wypracowane znajdujące się 

w art. 8 ust. 1 EKPC pojęcie „mieszkania” [fr. domicile] nie ogranicza się tylko do 

mieszkania danej osoby. Pojęcie to ma szersze konotacje niż wskazane słowo „home” 

w angielskim tekście art. 8 EKPC i może obejmować, na przykład, biuro lub gabinet osoby 

wykonującej wolny zawód. Mieszkanie zatem obejmuje swoim zakresem siedzibę 

przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną, jak i siedzibę osoby prawnej, oddziały, 

jak również i inne miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. (wyrok ETPC z 18 

kwietnia 2013 r., 26419/10, Saint-Paul Luxembourg S.A. v. Luksemburg, LEX nr 1300825; 

wyrok ETPC z 27 września 2005 r., Sallinen i inni v. Finlandia, 50882/99, LEX nr 156607). 

Do jego naruszenia może dojść jedynie w przypadku, gdy strona korzysta z mieszkania, 

a naruszyciel dokonuje bezprawnego wtargnięcia w sferę tego stanu psychicznego 

i emocjonalnego, który daje człowiekowi poczucie bezpiecznego i niezakłóconego posiadania 
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własnego mieszkania oraz przeświadczenie, że nikt bez podstawy prawnej nie tylko do niego 

nie wtargnie, ale też nie zakwestionuje jego prawa do zamieszkiwania w nim. Przeszukanie 

i zatrzymanie danych elektronicznych również stanowi ingerencję w prawo skarżących do 

poszanowania ich „korespondencji” w rozumieniu art. 8 Konwencji (wyrok ETPC z 16 

października 2007 r., Wieser i Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria, 74336/01, LEX nr 

312691). Taka ingerencja organów państwa musi być jednakże uzasadniona odpowiednimi 

i wystarczającymi powodami oraz musi być proporcjonalna do uzasadnionego prawnie celu 

lub celów, które planuje się osiągnąć. 

Przykładowo, w odniesieniu do problematyki kontroli rozmów stwierdzono, że 

rozmowy telefoniczne są objęte pojęciami „życia prywatnego” i „korespondencji” 

w rozumieniu art. 8 Konwencji, środki podsłuchu stanowią „ingerencję władzy publicznej” 

w wykonywanie prawa zagwarantowanego art. 8 w ust. 1. Z kolei billing musi być 

rozróżniany od podsłuchu, który jest zjawiskiem niepożądanym i bezprawnym 

w społeczeństwie demokratycznym, chyba że istnieją po niemu uzasadnione powody. Dane 

billingowe zawierają informacje szczególnie o wybieranych numerach, które stanowią 

integralny składnik komunikacji telefonicznej (wyrok ETPC z 2 sierpnia 1984 r., Malone v. 

Wielka Brytania, 8691/79, LEX nr 80974 stanowiący rozwinięcie tez z wcześniejszego 

wyroku ETPC z 6 września 1978 r., Klass i inni v. Niemcy, 5029/71, LEX nr 80801). Państwo 

ma obowiązek stworzenia instrumentów prawnych umożliwiających kontrolę działań 

organów ingerujących w prawo do prywatności a tym samym należy precyzyjnie określić 

w prawie krajowym przesłanki owej ingerencji, tak aby uniemożliwić stosowne nadużycia.  

W zakres ochrony życia prywatnego nie wchodzą informacje, które mają „charakter 

publiczny”, przy czym jednak nawet informacje publiczne mogą zostać objęte zakresem 

ochrony art. 8 EKPC także wtedy gdy są one w sposób systematyczny gromadzone 

i przechowywane przez organy władzy (wyrok ETPC z 6 czerwca 2006 r., Segerstedt-Wiberg 

i inni v. Szwecja 62332/00, LEX nr 182368; wyrok ETPC z 18 listopada 2008 r., Canli v. 

Turcja, 22427/04, LEX nr 465151). Rozgraniczenie obu sfer nie jest jednak prostym 

zadaniem. Przykładowo: nagranie prywatnych rozmów (telefonicznych) przez przeciwną 

stronę oraz prywatne wykorzystanie takich nagrań nie stanowi naruszenia art. 8 Konwencji, 

jeżeli zostało to uczynione przy użyciu środków prywatnych, lecz z samej swej istoty trzeba 

odróżnić taką sytuację od przypadku tajnego monitorowania i nagrywania rozmów osób 

prywatnych w kontekście i dla celów urzędowo prowadzonego postępowania - karnego lub 

innego oraz za przyzwoleniem i przy technicznej pomocy urzędowych organów śledczych. 

(wyrok ETPC z 25 października 2007 r., van Vondel v. Holandia, 38258/03, LEX nr 313395). 
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Przy interpretacji przepisów Konwencji kluczowe znaczenie ma również orzecznictwo 

zapadłe na gruncie art. 8 EKPC. Chociaż orzeczenia ETPC nie mają mocy obowiązującej równej 

przepisom konwencji, to jednak w myśl art. 46 ust. 1. EKPC strony zobowiązują się do 

przestrzegania ostatecznego wyroku Trybunału we wszystkich sprawach, w których są stronami. 

 

3. Konstrukcja prawa do autonomii informacyjnej w Konstytucji RP 

Sfera życia prywatnego traktowana jako swoboda (autonomia) podejmowania decyzji, 

jako jedna z podstawowych wolności obywatelskich, podlega ochronie konstytucyjnej, 

szczególnie z punktu widzenia ingerencji wynikającej z istoty zbierania informacji w procesie 

karnym lub dla jego celów. Ustawodawca polski również w przepisach Konstytucji nie 

określa szczegółowych reguł pozyskiwania i wykorzystywania informacji w procesie karnym. 

Z punktu widzenia dopuszczalności pozyskiwania i wykorzystywania takich informacji, 

oprócz wskazanej wyżej zasady przestrzegania wiążącego Polskę prawa międzynarodowego 

oraz wzmiankowanej powyżej relacji między prawem wewnętrznym a prawem 

międzynarodowym, warto zwrócić uwagę na zasadę legalizmu wskazaną w art. 7 Konstytucji 

RP, oraz na określoną w art. 8 zasada bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji RP. 

W myśl tych przepisów organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 

Oznacza to, że każdy adresat tej normy ma obowiązek stosować obowiązujące przepisy 

w zakresie ochrony prawa do prywatności. Wskazuje się również w doktrynie, że prawo do 

ochrony sfery prywatnej jest wolnością prawnie chronioną, co sprawia, że można określić je 

jako autonomię jednostki, której elementem składowym są trzy założenia: prywatność jest 

związana z ilością informacji o jednostce (a najlepiej z brakiem takiej informacji), jednostka 

zawsze traci prywatność, jeśli staje się przedmiotem zainteresowania i jednostka traci 

prywatność, kiedy inne podmioty mają do niej dostęp fizyczny, a także z uwagi na rozwój 

techniki także każdą inną ingerencję (J. Braciak, Prawo do…, op. cit., s. 58) 

Prywatność może być ujmowana w czterech zakresach składających się na: 1) 

prywatność informacyjną, odnoszącą się do wszelkich informacji o danej osobie 

umożliwiające jej zidentyfikowania; 2) tajemnicę świata wewnętrznego jednostki, na którą 

składają się jej uczucia, przeżycia, stany psychiczne; 3) osobistą przestrzeń i nietykalność 

cielesną, czyli obszar, z którym jesteśmy psychicznie (emocjonalnie) związani oraz 4) sferę 

autonomii zachowania, w której jednostka pragnie postępować zgodnie z własną wolą 

i nawiązywać relacje z innymi ludźmi (A. Mednis, Prawo do prywatności a interes publiczny, 
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Zakamycze 2006, s. 93-95). Wskazane sfery w sferze prawa do prywatności analizowanego in 

concreto nie są precyzyjnie rozgraniczone, lecz mogą się wzajemnie przenikać. 

Jednym z elementów składowych prawa do informacji jest prawo do autonomii 

informacyjnej postrzegane jest jako „dopełnienie, a zarazem najistotniejszy przejaw prawa do 

prywatności. Jego istota sprowadza się do pozostawienia każdej osobie swobody w określeniu 

sfery dostępności dla innych wiedzy o sobie” (D. Szumiło-Kulczycka, Czynności operacyjno-

rozpoznawcze, op. cit. s. 127). W tym kontekście decyduje stanowisko jednostki (najczęściej 

osoby fizycznej) odnośnie tego jakie informacje zdecyduje się udostępnić, w jakich 

okolicznościach to nastąpi i w jakim zakresie. 

W polskim porządku prawnym prawo do prywatności zostało uznane za dobro prawne 

mające swoje źródło w przepisach Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Ustawodawca w wielu 

przepisach Konstytucji zamieścił regulacje dotyczące prawa do prywatności. Kluczowy jest 

przede wszystkim przepis art. 47 Konstytucji RP zgodnie z którym „Każdy ma prawo do 

ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania 

o swoim życiu osobistym”. Obowiązująca Konstytucja wyraźnie wyartykułowała powyższe 

prawo, aczkolwiek należy podkreślić, że w poprzednio obowiązujących przepisach prawo do 

prywatności zostało wywiedzione z zasady demokratycznego państwa prawnego czy też 

ochrony tajemnicy korespondencji. Wskazane w tym przepisie wartości znajdują 

odzwierciedlenie w przepisach ustawowych czego przykładem są chociażby przepisy art. 23 

i 24 k.c. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że właśnie w doktrynie prawa cywilnego 

dokonano najpełniejszego uszczegółowienia zakresu konstytucyjnego prawa do prywatności, 

przy czym szeregu istotnych regulacji można doszukiwać się na gruncie prawa prasowego czy 

też prawa własności intelektualnej. 

Dopełnieniem art. 47 Konstytucji są inne przepisy, które określają inne prawa 

powiązane z prawem do prywatności. Do takich należy zaliczyć wskazane w Konstytucji 

następujące prawa i wolności: nietykalność osobista i wolność osobista (art. 41 zd.1), prawo 

rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1), 

wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się (art. 49), prawo do nienaruszalności 

mieszkania (art. 50), prawo do nieujawniania informacji dotyczących swojej osoby w zakresie 

niewymaganym przez ustawę (art. 51 ust. 1), prawo dostępu do informacji zebranych na 

podstawie ustawy (art. 51 ust. 3), prawo sprostowania oraz usunięcia informacji 

nieprawdziwych (art. 51 ust. 4), wolność poruszania się po terytorium RP (art. 52 ust. 1 

Konstytucji RP) oraz wolność sumienia i religii (art. 53 ust. 1). Nie wszystkie 

z wymienionych praw mają bezpośrednie odniesienie do sytuacji dowolnego uczestnika 
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postępowania karnego, natomiast każde z wymienionych praw i wolności wykazuje określone 

powiązanie z prawem do prywatności. Należy podkreślić, że każde ze wskazanych uprawnień 

jest jednym z narzędzi zarówno gwarantujących prawo do prywatności jak też jego 

praktyczny przejaw w codziennym życiu. Nie można konstytucyjnego prawa do prywatności 

traktować w izolacji od szczegółowych uprawnień będących jego egzemplifikacjami. Prawo 

do prywatności, ale przede wszystkim jego elementy składowe (prawo do ochrony danych 

osobowych oraz tajemnica komunikowania się) mogą być traktowane jako publiczne prawo 

podmiotowe, zgodnie z którym obywatel może w sposób skuteczny domagać się od organów 

władzy publicznej nieingerowania w określoną sferę, a także wydania określonego aktu 

władczego. 

Prawo do prywatności ujmuje się jako prawo tzw. trzeciej generacji. Dotyczy ono 

ochrony najważniejszych sfer życia, obejmuje też gwarancje swobody w zakresie 

decydowania o życiu osobistym, przy czym ochrona ta ma charakter samoistny, w związku 

z czym nie jest konieczne powiązanie z innymi prawami jednostki. (P. Wiliński, Proces karny 

w świetle Konstytucji, Warszawa 2011, s. 240). Trybunał Konstytucyjny na gruncie ustawy 

o kontroli skarbowej stwierdził, że „Autonomia informacyjna, stanowiąca element ochrony 

życia prywatnego, oznacza prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym 

informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi 

informacjami, jeśli znajdują się w posiadaniu innych podmiotów” (wyrok TK z 19 lutego 

2002 r., U 3/01, OTK-A 2002, Nr 1, poz. 3; wyrok TK z 17 czerwca 2008 r., K 8/04, OTK-A 

2008, Nr 5, poz. 81). 

Także na gruncie przepisów krajowych prawo do prywatności powinno być rozumiane 

szeroko. Argumentem za takim zakresem tego prawa jest wciąż postępująca tendencja do 

rozszerzającej interpretacji tego pojęcia w orzecznictwie strasburskim, ale również wzgląd na 

preambułę Konstytucji RP. Co więcej, prawo do prywatności, o którym mowa w art. 47 

Konstytucji RP jest równocześnie instrumentem zapewniającym ochronę wartości jakim jest 

wskazana w art. 30 ust. 1 Konstytucji RP – godność osoby ludzkiej. Oznacza to, że organy 

krajowe mają obowiązek ochrony poszczególnych cząstkowych uprawnień nie tyle z uwagi 

na znaczenie każdego z nich z osobna, lecz raczej traktowania elementów składowych prawa 

do prywatności jako wyznaczników zapewniających w sposób jak najbardziej pełny ową 

godność każdego człowieka niezależnie od posiadania polskiego obywatelstwa. Trybunał 

Konstytucyjny w jednym z wyroków podkreślił w odniesieniu do godności człowieka,, że 

„zakaz naruszania godności człowieka ma charakter bezwzględny i dotyczy wszystkich, 

natomiast obowiązek poszanowania i ochrony godności nałożony został na władze publiczne 
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państwa. W konsekwencji wszelkie działania władz publicznych powinny z jednej strony 

uwzględniać istnienie pewnej sfery autonomii, w ramach której człowiek może się w pełni 

realizować społecznie a z drugiej działania te nie mogą prowadzić do tworzenia sytuacji 

prawnych lub faktycznych odbierających jednostce poczucie godności” (wyrok TK z 4 

kwietnia 2001 r., K 11/00, OTK 2001, nr 3, poz. 54). 

Z powyższego orzeczenia można wywieść następującą tezę: prawo do prywatności jest 

jednym z aspektów prawa do godności osobistej, w związku z tym interpretacja pojęcia prawa 

do prywatności nie może być sprzeczna z pojęciem prawa do godności. Trybunał we 

wskazanym wyroku dał asumpt do konstrukcji swoistego prawa do autonomii jednostki, która 

zachowuje określoną sferę uprawnień w zakresie obowiązkowego minimum i jest wolna od 

jakiejkolwiek ingerencji przez organy państwowe. Ta sfera jest niedostępna dla wskazanych 

organów, dzięki czemu jednostka ma możliwość rozwoju zachowując prawo do intymności 

w procesie korzystania z osiągnięć kulturowych i cywilizacyjnych. Trybunał Konstytucyjny 

wielokrotnie zresztą wskazywał, że występuje nadto związek między zagrożeniami dla 

godności człowieka, stanowiącej podstawę konstytucyjnych wolności i praw jednostki, 

a wszelkimi czynnościami, które wkraczają w prywatność jednostki. Czynności operacyjne 

służb państwowych pozostają dopuszczalne wyłącznie wówczas, gdy ich celem jest obrona 

wartości demokratycznego państwa prawnego. Wymogiem konstytucyjnym jest to, by 

sprostały one testowi proporcjonalności. (Wyrok TK z 23 czerwca 2009 r., K 54/07, OTK-A 

2009, Nr 6, poz. 86). 

4. Zasada prawdy materialnej a pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji 

relewantnych procesowo. 

Stosownie do art. 2 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania 

karnego, zasada prawdy materialnej (zasada prawdy, zasada prawdy rzeczywistej, zasada 

prawdy obiektywnej) najczęściej ujmowana jest jako prawna dyrektywa dla sądu oraz dla 

innych współdziałających z nim organów procesowych, by wszystkie wydawane w procesie 

karnym orzeczenia, a w szczególności dotyczące kwestii odpowiedzialności karnej sprawcy 

czynu były oparte na ustaleniach faktycznych zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy. 

Organy procesowe mają obowiązek podejmowania wszelkich starań, aby ustalenia faktyczne 

były zgodne z prawdą, natomiast organy kontrolne są zobowiązane do sprawdzenia czy organ 

wydający orzeczenie poddane kontroli poczynił prawdziwe ustalenia faktyczne (A. 

Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994, s. 114; K. Marszał, Proces 

karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008, s. 89-90; R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces 



10 

 

karny. Część ogólna, Warszawa 2009, s. 84; T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie 

postępowanie karne, Warszawa 2011, s. 91; J. Skorupka (red.), Postępowanie karne. Część 

ogólna, Warszawa 2012, s. 48-49; S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, 

Warszawa 2013, s. 213). 

Ową prawdziwość należy rozumieć jako zgodność sądów z rzeczywistością 

pozanormatywną w rozumieniu arystotelesowskim zgodnym z paremią veritas est adaequatio 

rei et intellectus. Zasadę prawdy materialnej w polskim systemie prawnym gwarantują 

następujące instrumenty: inicjatywa dowodowa stron oraz sądu, kontradyktoryjność 

rozprawy, koncentracja czasowa i miejscowa procesu w czasie rozprawy sądowej, kontrola 

sądowa postępowania przygotowawczego, kolegialność sądu i udział czynnika społecznego 

w wymiarze sprawiedliwości, celowość prakseologiczna przeprowadzanych czynności oraz 

system środków zaskarżenia (S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, op. cit. s. 219-220). 

Zasada prawdy materialnej nie została explicite wyrażona w Konstytucji RP, przy 

czym w żadnej mierze nie można wyciągać wniosków, że zasady tej nie można 

wyinterpretować z przepisów zamieszczonych w Konstytucji RP lub też orzecznictwa 

wydanego na podstawie tych przepisów. Trudne jest natomiast określenie podstawy 

normatywnej takiej zasady, gdyż zachodzi swoista kumulacja przepisów, mogących stanowić 

podstawę zasady prawdy materialnej. Do rozważenia jest bowiem zasada państwa prawnego 

(art. 2), zasada godności ludzkiej (art. 30 ust. 1), kompleks zasad określających reguły 

odpowiedzialności karnej (art. 42 ust. 1) czy nawet zasady uczciwego procesu (art. 45 ust. 1). 

(na art. 42 ust. 1 wskazuje A. Bojańczyk, Dowód prywatny w postępowaniu karnym 

w perspektywie prawnoporównawczej, Warszawa 2011 r., 344-345, na art. 45 zwracają uwagę 

B. Nita, A. Światłowski, Kontradyktoryjny proces karny (między prawdą materialną, 

a szybkością postępowania), PiP 2012, Nr 1, s. 38). W tej mierze każdy z możliwych 

wyborów interpretacyjnych może zostać zakwestionowany, ponieważ różnice w określaniu 

podstaw normatywnych podyktowane są odmienną aksjologią osób wyrażających poglądy na 

istotę prawa do sądu, konstrukcji zasady uczciwego procesu czy też definiowania samej 

zasady prawdy materialnej. Rozważania te nie mają praktycznego znaczenia z punktu 

widzenia pozyskiwania i wykorzystywania dowodów, w kontekście odpowiedniego 

stosowania w tej mierze dyrektywy precyzyjnie określonej w z art. 2 § 2 k.p.k.  

W wyroku TK z 18 lutego 2009 r. (Kp 3/08, OTK nr 2A/2009, poz. 9.), dokonując 

merytorycznej oceny zgodności art. 1 ustawy z 10 lipca 2008 r. o upoważnieniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału 

Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii 
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Europejskiej z art. 45 ust. 1 Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny wskazał elementy składowe 

prawa sądu (por. np. wyroki TK: z 20 września 2006, SK 63/05, OTK nr 8A/2006, poz. 108; 

z 24 października 2007 r., SK 7/06, OTK nr 9A/2007, poz. 108.), Podkreślił, że szybkość 

postępowania sądowego w znacznym stopniu wpływa na skuteczność ochrony praw i wolności 

jednostki gwarantowanych w Konstytucji. Dążenie do szybkiego zakończenia postępowania nie 

powinno jednak odbywać się ze szkodą dla właściwej wykładni i prawidłowego zastosowania 

norm prawnych. Na szczególną uwagę zasługuje ten fragment uzasadnienia analizowanego 

wyroku, w którym TK stwierdził, że z zasady prawa do sądu wynika prawo jednostki do sądu, 

realizowane przez całokształt zasad prowadzących do rzetelnego i merytorycznie 

prawidłowego rozpoznania sprawy w rozsądnym czasie. Trybunał podkreślił, że dążenie do 

szybkiego zakończenia postępowania nie powinno się wiązać z uszczerbkiem właściwej wykładni 

i prawidłowego zastosowania norm prawnych, a zasada szybkości postępowania nie powinna 

prowadzić do konfliktu z dochodzeniem prawdy w procesie ani ograniczać uprawnień 

procesowych ustawowo zagwarantowanych uczestnikom postępowania. W uzasadnieniu 

wyroku powołano się w tym zakresie na wypowiedź TK, zawartą w wyroku z 16 marca 1999 

r. (SK 19/98, OTK nr 3/1999, poz. 36.). 

Do zakorzenienia zasady prawdy materialnej w art. 45 ust. 1 Konstytucji TK nawiązał 

także w postanowieniu z 7 marca 2011 r. (P 3/09, OTK nr 2A/2011, poz. 13.), umarzającym 

postępowanie w przedmiocie zgodności art. 345 § 1 i 2 k.p.k. z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 

Konstytucji oraz z art. 6 ust. 1 EKPC, ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. 

W uzasadnieniu tego postanowienia znalazła się m.in. następująca myśl: „Trybunał nie może 

w rozstrzyganej sprawie badać, czy w świetle elementów składowych zasady prawa do sądu, 

a w szczególności wobec wynikającego z niej obowiązku dążenia przez sąd do wydania 

orzeczenia odpowiadającego prawdzie materialnej, takie stosowanie zaskarżonego przepisu, 

jakie przyjmuje pytający sąd, jest w świetle Konstytucji dopuszczalne”. 

Stanowisko TK w analizowanym zakresie koresponduje z poglądem wyrażonym 

w piśmiennictwie karnoprocesowym, wskazującym, że zasada prawdy materialnej jest 

elementem składowym konstytucyjnej zasady prawa do sądu. Pogląd ten jest powszechnie 

przyjmowany w piśmiennictwie niemieckim, (bliżej zob. C. Roxin: Strafverfahrensrecht, 

München 1998, s. 236; tak też W. Hermeliński, B. Nita: Orzekanie reformatoryjne na 

podstawie nowych ustaleń faktycznych w postępowaniu karnym, PiP nr 4/2009, s. 67 i n., 

B.Nita, A.Światłowski, „Kontradyktoryjny proces karny – między prawdą materialną 

a szybkością postępowania”, Państwo i Prawo 2012, Nr 1, s. 33 i n.).  
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Prawda materialna stanowi kluczowa zasadę postępowania dowodowego, 

rozumianego jako procedura zbierania, pozyskiwania, zabezpieczania, utrwalania, 

wykorzystania i oceny dowodów. Jest tak ze względu na fakt, że proces karny zmierza do 

realizacji prawa karnego materialnego. Istnieje przekonanie, że prawdziwe ustalenia 

faktyczne umożliwiające odtworzenie zdarzenia w procesie karnym mogą być poczynione 

przy wykorzystaniu wszelkich dopuszczalnych prawnie środków dowodowych. Organy 

prowadzące postępowanie karne lub też prowadzące czynności operacyjno-rozpoznawcze 

mają obowiązek kierować się dyrektywami wynikającymi z istoty zasady na wszelkich 

etapach postępowania. 

5. Dopuszczalność ograniczenia prawa do informacji i zasady prawdy materialnej 

w toku pozyskiwania i wykorzystywania dowodów relewantnych procesowo 

Zarówno prawo do prywatności, jak też zasada prawdy materialnej nie są wartościami 

bezwzględnymi i nie mają charakteru absolutnego. Wskazane powyżej elementy składowe 

prawa do prywatności pozostają pod ochroną Konstytucji RP, w której są zawarte zasady 

ograniczenia poszczególnych wolności i praw. Stosownie do art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 

„ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 

ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie 

dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia 

i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą 

naruszać istoty wolności i praw”. Występowanie ograniczeń jest uzasadnione faktem, że 

zakres podmiotowy praw i wolności danej jednostki nie może naruszać praw i wolności 

innych jednostek (B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010, s. 469-477). 

Trybunał Konstytucyjny w kontekście zasady proporcjonalności określonej w art. 31 

ust. 3 Konstytucji, w swoim utrwalonym orzecznictwie przyjmuje, że ograniczenie wolności 

i praw jest dopuszczalne jeśli: nastąpiło w ustawie, wprowadzenie ograniczenia jest konieczne 

w demokratycznym państwie prawa, istnieje funkcjonalny związek ograniczenia z realizacją 

wartości wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Ponadto nie jest dopuszczalne 

naruszenie istotny danego prawa lub wolności. Konieczność przestrzegania zasady 

proporcjonalności oznacza, że ograniczenie praw jest niezbędne (nie jest możliwa realizacja 

celu ograniczenia w inny sposób, a równocześnie aby ograniczenie było jak najmniej 

uciążliwe dla obywateli), przydatne (użyteczne i skuteczne dla realizacji celu) 

i proporcjonalne sensu stricto (zakaz nadmiernej ingerencji ustawodawcy, przy czym aby 
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stopień uciążliwości dla jednostki pozostawał w odpowiedniej proporcji do wartości celu, 

którego realizacji dane ograniczenie ma służyć). 

Ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności 

podlegają ocenie przez pryzmat art. 31 ust. 3 Konstytucji, który formułuje kumulatywnie ujęte 

przesłanki dopuszczalności ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych praw i wolności. Są 

to: ustawowa forma ograniczenia, istnienie w państwie demokratycznym konieczności 

wprowadzenia ograniczenia, funkcjonalny związek ograniczenia z realizacją wskazanych 

w art. 31 ust. 3 wartości (bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, ochrona środowiska, 

zdrowia i moralności publicznej, wolności i praw innych osób) oraz zakaz naruszania istoty 

danego prawa lub wolności. 

Granice ingerencji w konstytucyjne prawa i wolności wyznacza zatem zasada 

proporcjonalności oraz koncepcja istoty poszczególnych praw i wolności. 

Stwierdzenie, że ograniczenia mogą być ustanawiane tylko wtedy, gdy są konieczne 

w demokratycznym państwie, nakazuje rozważyć: czy wprowadzona regulacja jest w stanie 

doprowadzić do zamierzonych przez nią skutków; czy regulacja ta jest niezbędna dla ochrony 

interesu publicznego, z którym jest połączona; czy efekty wprowadzonej regulacji pozostają 

w proporcji do ciężarów nakładanych przez nią na obywatela. Tak też treść zasady 

proporcjonalności jest formułowana w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego (zob. m.in. orzeczenie TK z 26 kwietnia 1995 r., sygn. K 11/94, OTK 

w 1995 r., cz. I, poz. 12 oraz wyroki: z 28 czerwca 2000 r., sygn. K 34/99, OTK ZU nr 

5/2000, poz. 142, s. 796 i z 24 marca 2003 r., sygn. P 14/01, OTK ZU nr 3/A/2003, poz. 22). 

Zob też: P. Sarnecki (red.) Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2014, s. 100; L. Garlicki, 

Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego), PiP 2001, nr 10, s. 5-24; D. Szumiło-Kulczycka, Czynności operacyjno-

rozpoznawcze, op. cit., s. 138-139).  

Proporcjonalność wymaga wyważenia kolidujących ze sobą dóbr konstytucyjnie 

chronionych, w analizowanym przypadku: zasady prawdy materialnej i prawa do 

prywatności.  

Podkreślenia wymaga, że gwarantowane przez art. 8 ust. 1 EKPC prawo do 

prywatności również może podlegać ograniczeniom na zasadach określonych w art. 8 ust. 2 

tej konwencji.  

Kryteria ingerencji państwa na podstawie art. 8 ust. 2 EKPC jak też dopuszczalność 

ograniczenia wolności i praw z art. 31 ust. 3 Konstytucji zostały już szczegółowo omówione 
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w literaturze przedmiotu, aczkolwiek należy podkreślić te okoliczności, które mają istotny 

związek z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem informacji relewantnych procesowo. 

Prawda materialna nie może być ustalana z pominięciem innych chronionych 

wartości, co sprawia że dochodzenie do ustalania prawdy jest ograniczone przez 

prawomocność orzeczenia, humanitaryzm procesu, zakazy dowodowe, immunitety 

procesowe, zakaz reformationis in peius, obowiązek zakończenia sprawy w rozsądnym 

terminie oraz ograniczenia faktyczne (S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, op. cit. s. 220-

221). Powyższe ograniczenia natury faktycznej lub prawnej należy uznać za w pełni 

usprawiedliwione, jeśli uwzględnioni się fakt, że pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji 

uzyskiwanych pozaprocesowo może pozostawać w konflikcie z szeregiem innych zasad 

konstytucyjnych (prawo do prywatności, prawo do godności osobistej, prawa do obrony), 

zasad mających precyzyjnie określona podstawę normatywną w przepisach k.p.k. (zasada 

prawdy materialnej, zasady praworządności i demokratyzmu, zasada trafnej reakcji, zasada 

ścigania z urzędu, zasada prawa do informacji) a także zasad nieskodyfikowanych (zasada 

bezpośredniości, zasada koncentracji materiału dowodowego). Tym samym prawda 

materialna w żadnej mierze nie może być ustalana z pominięciem innych wartości, które 

w konkretnym stanie faktycznym mogą pozostawać z nią w konflikcie.  

Ustawodawca, wychodząc od określonej aksjologii przyjmowanej w danym systemie 

prawnym, kształtuje cele postępowania karnego wskazane w art. 2 k.p.k. i dookreślone w art. 

297 k.p.k. w postaci celów postępowania przygotowawczego. Art. 2 § 1 pkt 1 i pkt 2 k.p.k. 

pozwala sformułować zasadę trafnej reakcji karnej. która znajduje odzwierciedlenie 

w czterech postulatach: 1) nikt niewinny nie powinien ponosić odpowiedzialności; 2) nikt 

winny nie powinien ponosić odpowiedzialności większej niż na to zasłużył; 3) nikt winny nie 

powinien ujść odpowiedzialności oraz 4) nikt winny nie powinien ponieść odpowiedzialności 

mniejszej niż na to zasłużył. (M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia 

teoretyczne, Warszawa 1984, s. 213-214). Celem procesu karnego tym samym jest nie tylko 

realizacja prawa materialnego, lecz zastosowanie tego prawa w zgodzie z zasadą trafnej 

reakcji karnej. Prawda materialna nie jest zatem wartością samą w sobie lecz jako zasada 

procesowa pełni istotną funkcję w procesie wykładni przepisów k.p.k. jak też współwyznacza 

zasadniczą konstrukcję systemu postępowania karnego niezależnie od fazy i stadium 

postępowania. 

Pozyskiwanie materiałów poza procesem nie zawsze będzie podlegało tym samym 

regułom jak pozyskiwanie materiału zbieranego przez organy procesowe w ramach 

postępowania karnego. Niekiedy bowiem określone problemy natury faktycznej (zasób 
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środków finansowych, możliwości logistyczne i organizacyjne, brak możliwości stosowania 

przymusu procesowego przez podmioty prywatne) mogą utrudnić zebranie materiału 

dowodowego na potrzeby toczącego się postępowania karnego. 

6. Pozyskiwanie wybranych informacji relewantnych procesowo w świetle 

niektórych regulacji ustawowych. 

Pozyskiwanie informacji w postępowaniu karnym lub w toku czynności operacyjno-

rozpoznawczych nie powoduje ex lege wyłączenia ewentualnej odpowiedzialności z art. 23 

k.c. W myśl art. 417 § 1 k.c., za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub 

zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa 

lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy 

prawa. Tym samym naruszenie praw jednostek przy zbieraniu informacji może skutkować 

odpowiedzialnością państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy. 

Przyjąć należy na gruncie wskazanego art. 23 k.c. że stosowanie podsłuchu przez 

osoby fizyczne, nawet jeśli osoby te mają na celu zbieranie informacji, które zostaną 

wykorzystane do obrony w procesie cywilnym, jest przykładem naruszenia zasad współżycia 

społecznego i nie stanowi okoliczności wyłączającej bezprawność. SN zwrócił uwagę na 

przepisy regulujące podsłuch procesowy w k.p.k. i podsłuch operacyjny na podstawie ustaw 

regulujących kompetencje służb mundurowych, uznawane powszechnie za okoliczności 

wyłączające bezprawność podsłuchu, w związku z czym „należy traktować jako istotną 

wskazówkę przy ocenie wyłączenia bezprawności w innych wypadkach podsłuchu, ponieważ 

świadczą one o tym, w jakich sytuacjach sam ustawodawca dopuszcza możliwość wyłączenia 

tajemnicy komunikowania się.” (wyrok SN z 13 listopada 2002 r., I CKN 1150/00, LEX nr 

75292). Podobnie w odniesieniu do nagrywania wypowiedzi przez osoby fizyczne Sąd 

Apelacyjny w Warszawie wskazał, że „ochroną art. 23 k.c. objęte jest prawo do swobody 

wypowiedzi, wyboru rozmówcy i tajemnicy rozmowy. (…). Gromadzenie materiału 

dowodowego w procesie i prezentowanie go przez strony nie powinno odbywać się 

z naruszeniem zasad współżycia społecznego.” (wyrok SA w Warszawie z 6 lipca 1999 r., 

I ACa 380/99, OSA 2001, nr 4, poz. 21). Legalność a dokładniej dopuszczalność stosowania 

podsłuchu procesowego i podsłuchu operacyjnego jest ograniczona wyłącznie do sfery 

przestępstw jako zbrodni i występków, gdyż na mocy decyzji ustawodawcy dotyczą 

przeciwdziałania zachowaniom o dużym ładunku społecznej szkodliwości. Także w wypadku 

korespondencji o charakterze urzędowym należy przesyłać w sposób zabezpieczający przed 

możliwością zapoznania się z treścią przesyłki przez osoby obce. (wyrok SA w Łodzi z 7 
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listopada 1995 r., I ACr 529/95).Tym samym ochrona korespondencji obejmuje nie tylko brak 

możliwości zapoznania się z treścią korespondencji ale też formalne utajnienie jej treści dla 

osób postronnych niebędących nadawcami czy adresatami komunikatu. 

Podobnie SN na gruncie art. 24 k.c. przyjął, że gromadzone i wykorzystywane mogą 

być jedynie zdjęcia osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, którego dotyczy dane 

postępowanie. W chwili zatem, gdy ustały okoliczności, o jakich była mowa w uchylonym 

aktualnie art. 20 ust. 2 ustawy o Policji, a więc wówczas gdy osoba, której zdjęcie 

zamieszczono w albumie policyjnym, przestała być osobą podejrzaną o popełnienie 

przestępstwa określonego w tym przepisie a nie zachodziły inne okoliczności w nim 

wskazane, przechowywanie zdjęcia takiej osoby w albumie policyjnym i okazywanie go 

innym stawało się działaniem bezprawnym, godzącym w dobra osobiste tej osoby, 

uzasadniającym ochronę z art. 24 k.c. (wyrok SN z 4 czerwca 2003 r., I CKN 480/01, LEX nr 

137619). Prawo do ochrony wizerunku i dobrego imienia są tymi wartościami, które 

zostałyby naruszone w wypadku, gdyby zatrzymano dane osobowe osoby przeciwko, której 

skierowano ściganie karne. 

Z ochrony przewidzianej dla dóbr osobistych, w zakresie wskazanym z art. 23 i 24 

k.c., korzysta tajemnica rozmów, tożsamość uczestniczących w niej osób, ich numery 

telefoniczne, adresy poczty elektronicznej, a także informacje o samym fakcie prowadzenia 

rozmowy, czasie jej trwania, próbach połączenia oraz treści przekazu. Z tego względu 

tajemnica obejmuje również tzw. bilingi. (wyrok SA w Warszawie z 26 kwietnia 2013 r., 

I ACa 1002/12, LEX nr 1322739). Wolność i tajemnica komunikowania się stanowią 

w istocie jedne z przejawów prywatności. Tajemnicę komunikowania się można ujmować 

jako przejaw tajemnicy korespondencji albo kwalifikować ją jako kolejne dobro osobiste. 

Generalnie jednak tajemnica korespondencji obejmuje wszystkie sposoby komunikowania 

(list, telefon, email, radio, znaki świetlne itd.). Informacja zawarta w korespondencji nie musi 

być specjalnie zabezpieczona (np. kartka pocztowa). Nie ma istotnego znaczenia adresat 

wskazanej korespondencji, bowiem może być to zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak 

też organ lub urząd. Naruszaniem tajemnicy korespondencji będzie każda nieuprawniona 

ingerencja w nią, przede wszystkim zapoznanie się z jej treścią lub zmiana tej treści, jak 

również doprowadzenie do stanu, w której do takiej ingerencji może dojść. 

Jednym z przejawów ochrony prawa do wizerunku jest wskazana regulacja art. 23 k.c., 

ale też unormowanie w art. 13 ustawy z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. W myśl art. 13 

ust. 1-2 nie wolno wypowiadać w prasie opinii co do rozstrzygnięcia w postępowaniu 

sądowym przed wydaniem orzeczenia w I instancji oraz nie wolno publikować w prasie 
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danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie 

przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, 

pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę. Wyjątkowo 

jednak prokurator lub sąd może zezwolić, ze względu na ważny interes społeczny, na 

ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie 

przygotowawcze lub sądowe, przy czym decyzja ta podlega kontroli sądu. 

Przedstawione wybrane regulacje dowodzą, że prawo do prywatności korzysta 

z ochrony prawnej przewidzianej w prawie konstytucyjnym, ale też innych gałęziach prawa 

7. Wnioski końcowe (odpowiedzi na pytania z ankiety) 

1. Żaden akt normatywny w polskim systemie prawnym nie formułuje wprost prawa 

do autonomii informacyjnej (swobody dysponowania sferą życia prywatnego), aczkolwiek 

prawo to może zostać wywiedzione z wolności jaką jest prawo do informacji. Prawo do 

prywatności zostało zagwarantowane zarówno w przepisach Konstytucji (art. 47), jak też 

w poszczególnych przepisach ustaw z zakresu ustaw szczegółowych (prawo prasowe, prawo 

autorskie, k.p.k.) Prawo to nie ma charakteru absolutnego, lecz może podlegać 

ograniczeniom, co wynika zarówno z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, jak też poszczególnych 

regulacji wskazanych w przepisach ustaw, przede wszystkim kodeksu postępowania karnego. 

Tym samym prawo do autonomii informacyjnej może zostać ograniczone, przy czym istotne 

jest, że ograniczenie to musi być przewidziane przez ustawę, musi spełniać warunek 

proporcjonalności ograniczenia, musi być zgodne z zasadą demokratycznego państwa 

prawnego, nie mogą naruszać istoty prawa do prywatności, a ponadto ograniczenia te muszą 

wynikać z ustawowych kryteriów konstytucyjnych. Zarówno standard strasburski 

wypracowany na gruncie art. 8 EKPC, jak też Konstytucja RP dopuszczają pozyskiwanie 

i wykorzystywanie informacji w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, pod warunkiem 

że będzie to zgodne ze wskazanymi powyżej ograniczeniami. 

2. W polskim systemie prawnym jednostka ma zagwarantowane prawo 

nienaruszalności mieszkania. Zostało ono zagwarantowane w przepisach Konstytucji (art. 50). 

Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach 

określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Przez przeszukanie należy rozumień nie 

tylko fizyczną ingerencję w przestrzeń zajmowaną przez osobę, ale również wykorzystanie 

urządzeń technicznych dopuszczających kontrolę powyższego pomieszczenia lub 

wyodrębnionej przestrzeni, także na odległość, w celu poszukiwania określonych 

przedmiotów. Przeszukaniem może dotyczyć zarówno osoby jak też określonych rzeczy lub 
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miejsc. Ustawodawca przewiduje takie ograniczenia w szeregu przepisów, przy czym 

kluczowe są regulacje zamieszczone w dziale V, w rozdziale 25 k.p.k. „Przeszukanie” (art. 

217-236a k.p.k.). Szereg ograniczeń w zakresie prawa do nienaruszalności mieszkania, 

bagażu, przesyłek przewidziano w przepisach regulujących czynności operacyjno-

rozpoznawcze. 

3. W Polsce jednostka ma zagwarantowane prawo do tajemnicy komunikowania się na 

poziomie konstytucyjnym (art. 49 Konstytucji), przy czym Konstytucja nie zawiera definicji 

pojęcia komunikowania się, aczkolwiek chodzi o przekazywanie jakiejkolwiek informacji 

niezależnie, czy następuje to jest przy użyciu środków technicznych czy też w komunikacji 

bezpośredniej. Szereg ograniczeń zawartych jest w przepisach innych ustaw, przy czym 

kluczowe znaczenie mają regulacje dotyczące kontroli i utrwalania rozmów (art. 237-242 

k.p.k.) jak też przepisy dotyczące kontroli dokonywanej w toku czynności operacyjno-

rozpoznawczych. Przejawem prawa do komunikowania się jest chronione również 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do podejrzanego (zmieniony art. 73 k.p.k.). 

W odniesieniu do skazanego, art. 8a k.k.w. przewiduje regułę, że korespondencja skazanego 

pozbawionego wolności podlega cenzurze i nadzorowi. Korespondencja skazanego 

pozbawionego wolności z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą 

prawnym nie podlega cenzurze, nadzorowi oraz zatrzymaniu i powinna być bezzwłocznie 

przekazywana do adresata. Nie podlega natomiast kontroli korespondencja skazanego 

pozbawionego wolności prowadzona z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi 

organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, Rzecznikiem Praw 

Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka oraz organami powołanymi na podstawie 

ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony 

praw człowieka.  

4. Naruszenia poszczególnych przepisów z zakresu prawa do prywatności niekiedy 

mogą stanowić czyny zagrożone pod groźbą kary. Naruszenie prawa do prywatności może 

być traktowane jako wykroczenie złośliwego niepokojenia (art. 107 k.w.), które podlega karze 

ograniczenia wolności do 1 miesiąca, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany. 

Naruszenie prawa do prywatności może być traktowane także jako przestępstwo stalkingu 

(art. 190a. § 1 k.k.) polegającego na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby jej 

najbliższej i przez to wzbudzeniu u niej uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia 

lub istotnego naruszenia prywatności. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia 

wolności do lat 3 i podlega ściganiu na wniosek. Do przestępstw przeciwko prywatności 

należy naruszenie miru domowego (art. 193 k.k.), które może popełnić każdy kto wdziera się 
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do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew 

żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo to ścigane jest 

z urzędu. Naruszenie tajemnicy komunikowania się może wyczerpywać znamiona art. 267 § 1 

k.k., w myśl którego penalizowany jest dostęp do informacji nieprzeznaczonej dla danej 

osoby polegający na: otwarciu zamkniętego pisma, podłączeniu się do sieci 

telekomunikacyjnej lub przełamaniu albo ominięciu elektronicznego, magnetycznego, 

informatycznego lub innego szczególnego jej zabezpieczenia, co podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, przy czym przestępstwo to ścigane 

jest na wniosek pokrzywdzonego. Z kolei naruszenie prawa do prywatności popełnione przez 

funkcjonariusza publicznego może być ścigane również jako przestępstwo przekroczenia 

uprawnień lub niedopełnienia obowiązków (art. 231 k.k.), które to przestępstwo podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3 i jest ścigane z urzędu. Są to wyłącznie wybrane czyny 

zabronione w Kodeksie karnym, natomiast w ustawach szczególnych (np. w ustawie z 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) zamieszczono katalog zachowań 

naruszających dobro jednostki jakim są jej dane osobowe. Obszerność wyliczenia katalogu 

przestępstw uwarunkowana jest przyjęciem założenia czy mają są to przestępstwa 

powszechne, czy też indywidualne, których podmiotem jest funkcjonariusz państwowy. 

Niezależnie od odpowiedzialności karnej dopuszczalne jest ściganie zachowań 

stanowiących naruszenie przepisów w zakresie prawa do prywatności w drodze 

odpowiedzialności służbowej lub odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także na podstawie 

przepisów prawa cywilnego w zakresie odpowiedzialności deliktowej (art. 415 k.c.). 

5. Materiały i informacje które zostały uzyskane z naruszeniem wskazanych praw 

z zakresu autonomii informacyjnej z reguły mogą być wykorzystane w procesie karnym, przy 

czym nie mogą stanowić podstawy orzeczeń (art. 92 oraz 410 k.p.k.). Za takim poglądem 

przemawiają dyrektywy wynikające z zasady prawdy materialnej, wzgląd na zasadę 

praworządności, a także przepisów statuujących zakazy dowodowe. Niemniej jeśli w toku 

pozyskiwania informacji zostały naruszone przepisy, wówczas dopuszczalne jest 

wykorzystanie zebranych informacji z naruszeniem prawa, jako źródła informacji o dowodach 

lub o kierunkach dalszych działań organów ścigania. W wypadku pozyskania materiałów 

z naruszeniem wolności i praw nie podlegają one usunięciu z akt sprawy, przy czym nie mogą 

być podstawą ustaleń faktycznych. Zasadne byłoby zatem twierdzenie, że nie sposób 

wyprowadzić z systemu prawa karnego procesowego ogólnego (generalnego, bezwzględnego, 

absolutnego) zakazu dowodowego, jeśli narusza on prawa i wolności określone w Konstytucji 
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RP lub w przepisach k.p.k., gdyż mogłoby to stanowić znaczące osłabienie zasady prawdy 

materialnej. Mając na względzie brzmienie art. 51 ust. 4 Konstytucji RP, w myśl którego 

każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji niepełnych, 

nieprawdziwych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą, osoba podejrzana (podejrzany, 

oskarżony, skazany) ma prawo domagać się usunięcia powyższych informacji zarówno 

z rejestrów, jak też zamieszczonych w aktach sprawy. 

6. Zgodnie z art. 2 § 2 k.k., w polskim procesie karnym obowiązuje zasada, że 

podstawę wyroku mogą stanowić wyłącznie prawdziwe ustalenia faktyczne (zasada prawdy 

materialnej). Jest to zasada kodeksowa. Zasada ta nie została natomiast wyartykułowana 

wprost w przepisach Konstytucji RP, jednak możliwe jest wyinterpretowanie tej zasady 

z zasad wskazanych Konstytucji RP (art. 2, art. 30 ust. 1, art. 42 ust. 1 czy art. 45 ust. 1). 

Potwierdza to orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zasada ta obowiązuje zarówno 

w odniesieniu do wyroków skazujących, jak też wyroków uniewinniających. Dążenie do 

realizacji zasady prawdy materialnej może niekiedy prowadzić do ingerencji w prywatność 

poszczególnych osób, aczkolwiek licznie przewidziane w ustawie zakazy dowodowe (np. art. 

178 pkt 1 k.p.k., art. 182 i art. 185 k.p.k. lub art. 199 k.p.k.) stanowią należyte zabezpieczenie 

interesów uczestników postępowania. Zasada prawdy materialnej może być postrzegana 

zarówno jako konieczność dokonywania rozstrzygnięć w orzeczeniach na prawdziwych 

ustaleniach faktycznych, jak też jako dyrektywa kierunkowa (optymalizacyjna), a zatem 

dążenie do ukształtowania procedury karnej jako gwarantującej w sposób najbardziej pełny 

realizację dyrektywy z art. 2 § 2 k.p.k. 

7. Przepisy regulujące postępowanie karne, na czele z przepisami k.p.k., nie stanowią 

wyłącznej podstawy gromadzenia dowodów. Dowody, które są wykorzystywane w procesie 

karnym mogą być pozyskiwane w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych 

i wprowadzone do procesu na podstawie art. 393 § 1 k.p.k. ewentualnie art. 393 § 3 k.p.k. 

jako przepis regulujący instytucję dowodu prywatnego, a zatem dowodu pozyskanego przez 

strony, nie będące organami państwowymi. Warto podkreślić, że adresatem normy 

zakazującej ingerencji w prawo do prywatności mogą być także podmioty prywatne. Ma to 

znaczenie z punktu widzenia uzyskiwania przez wskazane podmioty informacji, które mogą 

zostać pozyskane na potrzeby procesu karnego, a następnie wykorzystane przy dokonywaniu 

określonych ustaleń faktycznych. 


