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WSTĘP

 W dniu 24.05.2013 r. została uchwalona ustawa o środkach przymusu bezpo-
średniego i broni palnej. Jej zadaniem było kompleksowe i jednolite uregulowanie 
w ustawie materii z zakresu środków przymusu bezpośredniego. Powyższe założe-
nie powinno eliminować konieczność dodatkowej regulacji komentowanej materii 
w  przepisach ustawy karnej procesowej. Tymczasem uchwalając u.ś.p.b., ustawo-
dawca jednocześnie wprowadza materię środków przymusu bezpośredniego na 
grunt k.p.k. poprzez nowelizację art. 74 k.p.k. Zasygnalizowana niekonsekwencja 
zyskuje na sile przy uwzględnieniu dotychczasowych poglądów doktryny postulu-
jących zawarcie norm z zakresu przymusu bezpośredniego w k.p.k.

Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza roli, jaką spełniają u.ś.p.b., ustawy re-
sortowe oraz przepisy k.p.k. w realizacji konstytucyjnego wymogu ustawowej regu-
lacji ograniczenia praw człowieka w procesie karnym. Konieczne staje się zbadanie 
wzajemnych zależności istniejących między normami wskazanych wyżej aktów 
prawnych oraz ewentualne zasygnalizowanie obszarów wymagających dalszej dzia-
łalności legislacyjnej ustawodawcy. Wnioski płynące z  przeprowadzonych badań 
pozwolą na realizację celu pracy w postaci odtworzenia modelu stosowania środ-
ków przymusu bezpośredniego w procesie karnym, przy jednoczesnej ocenie regu-
lacji tworzących ten model przez pryzmat jasności, poprawności i kompletności.

Prowadzone wywody zmierzają jednocześnie do weryfikacji tezy o potrzebie za-
mieszczenia w przepisach k.p.k. dodatkowych regulacji z zakresu stosowania środ-
ków przymusu bezpośredniego w celu zabezpieczenia wykonania czynności pro-
cesowych. Wspomniana teza współgra z założeniem, że  przepisy u.ś.p.b. i ustaw 
resortowych nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie, jakie środki, wobec jakich 
podmiotów i w zakresie jakich czynności mogą zostać zastosowane w postępowa-
niu karnym, co stoi w sprzeczności z konstytucyjnym wymogiem ustawowej regu-
lacji ograniczeń praw człowieka i wymaga niezwłocznej interwencji ustawodawcy.

Metodologia pracy oparta została zasadniczo na metodzie dogmatyczno-praw-
nej, teoretyczno-prawnej, funkcjonalnej, historyczno-prawnej oraz fragmentarycz-
nie na metodzie prawnoporównawczej. Zastosowanie znalazła zarówno metoda 
indukcyjna, jak i dedukcyjna. Dobór metod badawczych jest wynikiem znaczenia 
kwestii regulacji stosowania środków przymusu bezpośredniego dla praktyki or-
ganów ścigania. Stąd w nurcie czynionych rozważań wprawdzie dominuje meto-
da teoretyczno-prawna oraz dogmatyczno-prawna (law in books), z drugiej jednak 
strony ujawnia się metoda funkcjonalna (law in action). Metody teoretyczno-praw-
na oraz dogmatyczno-prawna realizują się w toku analizy przepisów Konstytucji RP, 
ustaw resortowych, u.ś.p.b. oraz k.p.k. Autor poszerza zakres badania także o prze-
pisy aktów prawa międzynarodowego, aktów podustawowych oraz o źródła prawa 
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wewnętrznego obowiązującego w  ramach poszczególnych formacji. W  pierwszej 
kolejności analiza przebiega przy zastosowaniu wykładni językowej z uwzględnie-
niem metody leksykalnej. Następnie przyjętą metodologię stanowi hermeneutyka 
prawnicza w  ujęciu egzegetycznym. Poszukując intencji prawodawcy, w  procesie 
interpretacji autor sięga nie tylko do tekstów aktów prawnych, lecz także do mate-
riałów legislacyjnych.

Metoda funkcjonalna opiera się na analizie opracowań praktycznych dedyko-
wanych funkcjonariuszom służb porządkowych oraz ocen rezultatów obecnie obo-
wiązujących przepisów, w celu odtworzenia skutków aktualnych regulacji z zakresu 
środków przymusu bezpośredniego. Wyniki analizy przyczyniają się do interpreta-
cji aktów prawnych z uwzględnieniem aspektu praktycznego zastosowania. Płynące 
stąd wnioski są przydatne przy formułowaniu spójnych i racjonalnych postulatów 
de lege lata i de lege ferenda nie tylko w kontekście teoretyczno-prawnym, lecz rów-
nież przez pryzmat praktyki stosowania prawa.

Istotne znaczenie zyskuje także metoda historyczno-prawna zarówno w ujęciu 
pragmatycznym, jak i  genetycznym. W  celu pozyskania informacji przydatnych 
do interpretacji obecnie obowiązujących regulacji autor bada kształt uprzednio 
obowiązujących norm legitymujących do stosowania przymusu bezpośredniego, 
ukazując tym samym genezę przepisów. Zamiarem zastosowania metody historycz-
no-prawnej jest dokonanie rzetelnej oceny ujednolicającej roli u.ś.p.b. oraz oceny 
potrzeby szerszego uregulowania w k.p.k. kwestii związanych z użyciem lub wyko-
rzystaniem środków przymusu bezpośredniego. 

Fragmentarycznie autor stosuje metodę prawnoporównawczą, sięgając do do-
robku doktryny prawniczej innych krajów europejskich w celu weryfikacji tez wy-
suwanych w pracy. Ponadto poszukując właściwych rozwiązań w zakresie u.ś.p.b., 
bada także przepisy ustaw stanowiących autonomiczną podstawę stosowania przy-
musu bezpośredniego.


