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WPROWADZENIE

Tom dziewiąty Systemu Prawa Karnego Procesowego poświęcony został środkom przy-
musu. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak doniosła jest to materia. Dotyka ona pod-
stawowych praw człowieka, w  tym przede wszystkim prawa do wolności osobistej. 
Ingerencja w sferę tych praw za pomocą środka przymusu musi zatem mieć nie tylko 
podstawę prawną, ale być proporcjonalna do celu, jaki ma on osiągnąć.

Normatywne podstawy środków przymusu są wielopoziomowe z uwagi na hierar-
chię aktów prawnych. Stosowanie środków przymusu jest przedmiotem regulacji nie 
tylko ustawowych, ale odpowiednie unormowania znajdują się także w Konstytucji 
RP i w aktach prawa międzynarodowego.

Problematyka środków przymusu obrosła bogatą literaturą i orzecznictwem. Dla 
dogmatyki prawa karnego procesowego jest to bowiem ważna tematyka, która ma 
swoje praktyczne przełożenie. Stąd też żywotne nią zainteresowanie, które zaowoco-
wało obszernym i przez wiele lat tworzonym dorobkiem pod rządami trzech Kodeksów 
postępowania karnego, tj. z 1928 r., z 1969 r. i z 1997 r. Bogate jest także orzecznictwo 
sądów powszechnych (głównie sądów apelacyjnych) i Sądu Najwyższego oraz organów 
międzynarodowych.

Opracowanie poświęcone środkom przymusu stworzone w ramach Systemu Prawa 
Karnego Procesowego spełnia jego założenia. Stanowi teoretyczne przedstawienie prob-
lematyki środków przymusu z  uwzględnieniem tła historycznego, regulacji prawa 
międzynarodowego, orzecznictwa oraz praktycznych aspektów ich stosowania. Jest to 
publikacja kompleksowa i na ile to było możliwe, wyczerpująca. Natomiast rozłożenie 
akcentów w prezentowaniu poszczególnych zagadnień i głębia naukowych dociekań 
stanowi indywidualne podejście poszczególnych autorów. Opracowanie to odzwier-
ciedla nie tylko ich poglądy, ale całościwo prezentuje dorobek literatury i judykatury.

Podział merytorycznych zagadnień przedstawionych w  tomie dziewiątym jest 
dualistyczny. Obejmuje kodeksowe i  pozakodeksowe środki przymusu. Zawartość 
treściowa poszczególnych części tego tomu została zdeterminowana doniosłością oma-
wianych instytucji. Z tego też względu najwięcej miejsca poświęcono środkom zapo-
biegawczym, a wśród nich z oczywistych względów tymczasowemu aresztowaniu.

Systematyka tomu jest klasyczna. Na początku zaprezentowane zostały zagadnie-
nia ogólne dotyczące środków przymusu, a następnie przedstawiono poszczególne ich 
rodzaje.



Wprowadzenie

Niniejszy tom podzielony został na 16 rozdziałów.
W rozdziale pierwszym omówione zostały zagadnienia ogólne dotyczące termino-

logii, podziału środków przymusu, funkcji i dyrektyw związanych z ich stosowaniem 
oraz organów je stosujących.

W rozdziale drugim przedstawiono konstytucyjne gwarancje stosowania środków 
przymusu. 

W rozdziale trzecim wskazano międzynarodowe uregulowania odnoszące się do 
środków przymusu oraz zaprezentowano i  zanalizowano najważniejsze orzeczenia 
wydane na gruncie przepisów prawa międzynarodowego.

Rozdział czwarty poświęcony został instytucji zatrzymania osoby.
W rozdziałach od piątego do jedenastego omówiono środki zapobiegawcze. Nie-

wątpliwie są to najdonioślejsze środki przymusu, stąd też zagadnienia z nimi związane 
stanowią najobszerniejszą część tomu. W tej części w rozdziałach od piątego do siód-
mego przedstawiono zagadnienia ogólne dotyczące środków zapobiegawczych, a więc 
kwestie przesłanek i trybu stosowania, organów do tego uprawnionych oraz zaskarżal-
ności. W rozdziałach od ósmego do jedenastego omówiono poszczególne środki zapo-
biegawcze. Z  oczywistych względów najwięcej miejsca poświęcono tymczasowemu 
aresztowaniu (rozdział ósmy), w tym przedstawiono zagadnienia dotyczące odrębności 
stosowania tego środka zapobiegawczego w ramach przepisów o postępowaniu kar-
nym ze stosunków międzynarodowych. W rozdziałach od dziewiątego do jedenastego 
omówiono poszczególne nieizolacyjne środki zapobiegawcze.

Rozdział dwunasty poświęcono środkom procesowym służącym poszukiwaniu 
oskarżonego lub zapewnieniu obecności oskarżonego przebywającego za granicą.

W rozdziale trzynastym przedstawiono kary porządkowe, a w czternastym omó-
wiono poszczególne środki stosowane w ramach tzw. policji sesyjnej. 

W rozdziale piętnastym zaprezentowano zagadnienia odnoszące się do zabezpie-
czenia majątkowego. Rozdział szesnasty poświęcony został pozakodeksowym środ-
kom przymusu. W tej części przedstawiono środki zapobiegawcze stosowane wobec 
podmiotów zbiorowych, zatrzymanie prawa jazdy, blokadę rachunku i wstrzymanie 
transakcji.

W imieniu Profesora Tomasza Grzegorczyka i własnym składam wyrazy podzię-
kowania Współautorom tomu, po pierwsze za przyjęcie zaproszenia do zespołu two-
rzącego to dzieło, a po drugie za trud włożony w  jego przygotowanie i  terminowe 
zrealizowanie projektu. Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tworzeniu dzieła o wyjątko-
wym charakterze, które będzie tworzyć kanon literatury procesu karnego.

Dariusz Świecki
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ROZDZIAŁ 1

POJĘCIE ŚRODKÓW PRZYMUSU 
PROCESOWEGO, ICH ISTOTA I RODZAJE
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1. PODZIAŁ ŚRODKÓW PRZYMUSU

Środki przymusu mają charakter zdekoncentrowany, występują w wielu aktach praw-
nych, co oznacza, że nie ograniczają się jedynie do ustawy karnoprocesowej. Elemen-
tem wspólnym środk ów przymusu jest akt władczej ingerencji organu państwowego 
w stosunku do danej osoby, która nie chce podporządkować się określonemu naka-
zowi lub zakazowi wbrew obowiązkowi wynikającemu z normy prawa powszechnie 
obowiązującego. Przymus może przybrać formę presji psychicznej, a  w  skrajnych 
wypadkach także legalnego użycia siły. Element przymusu ma szczególne znaczenie 
w postępowaniu karnym z uwagi na jego specyficzny charakter oraz przedmiot. Proces 
zmierza bowiem do odpowiedzi na pytania: czy czyn człowieka stanowi przestępstwo? 
Czy oskarżonemu można przypisać sprawstwo i winę, a jeśli tak, to jaką zastosować 
w stosunku do niego reakcję karną? Uzyskanie odpowiedzi na tak postawione zagad-
nienia nakłada na organy procesowe obowiązek przeprowadzenia dowodów, zrekon-
struowania faktów. Wymaga to stworzenia takich mechanizmów oraz instrumentów, 
które będą zdatne do osiągnięcia zamierzonych celów. W takim ujęciu środki przy-
musu są nieodzownym elementem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności 
karnej. Trafnie zatem podkreśla się w literaturze, że przymus jest jednym z kluczowych 
elementów systemu prawa karnego procesowego1.

Zasadniczo w literaturze przedmiotu najczęściej dzieli się je na dwie kategorie: pro-
cesowe (kodeksowe) oraz pozaprocesowe (pozakodeksowe). Te drugie nie zmierzają do 
realizacji celów postępowania karnego, stąd nazywa się je środkami pozaprocesowymi2. 

1  S. Glaser, Zarys…, s. 134; Ł. Cora, Funkcje…, s. 60; K. Dudka [w:] Dudka, Paluszkiewicz, Postępo-
wanie, 2018, s. 346; R. Koper [w:] Zagrodnik, Proces, s. 419.

2  W. Daszkiewicz, Proces…, 1994, s. 281;  J. Kosonoga, Dozór Policji jako środek…, s. 40; B.  Janusz-
-Pohl, Immunitety…, s. 280–281.
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Kryterium podziału wyznacza akt normatywny o charakterze ustawowym, który sta-
nowi źródło konkretnego instrumentu ingerującego w sferę praw i wolności jednostki.

2. POZAKODEKSOWE ŚRODKI PRZYMUSU

Do pozakodeksowych środków przymusu należą:
1) zatrzymania pozaprocesowe wskazane w przepisach szczególnych:

a) zatrzymanie przez funkcjonariusza Policji lub przez strażnika straży gminnej 
osoby w stanie nietrzeźwości, która swoim zachowaniem daje powód do zgor-
szenia w miejs cu publicznym lub w zakładzie pracy, znajduje się w okolicznoś-
ciach zagrażających jego życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu 
innych osób (art. 40 ust. 1 u.w.t.p.a.);

b) zatrzymanie nieletniego przez Policję albo przez Straż Graniczną, jeżeli istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że popełnił on czyn karalny, a zachodzi uzasadniona 
obawa jego ukrycia się lub zatarcia śladów tego czynu, albo gdy nie można 
ustalić jego tożsamości (art. 32e § 1, art. 32g § 1 i 2 u.p.n.);

c) zatrzymanie przez funkcjonariusza Policji osób pozbawionych wolności, które 
na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład 
karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego (art. 15 ust. 1 pkt 2a 
ustawy o Policji);

d) zatrzymanie przez funkcjonariusza Policji osób stwarzających w sposób oczywi-
sty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia 
(art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji);

e) zatrzymanie przez funkcjonariusza Policji sprawców przemocy w rodzinie stwa-
rzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego (art.  15a 
ustawy o Policji);

f ) zatrzymanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej osób stwarzających 
w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, 
a także dla mienia (art. 11 ust. 1 pkt 5a ustawy o SG);

g) zatrzymanie przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej żołnierza: który stwarza 
w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego 
albo dla mienia; co do którego istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popeł-
nił on wykroczenie, a zachodzi obawa co do jego ucieczki lub ukrycia się albo 
zatarcia śladów, bądź też nie można ustalić jego tożsamości; który został ujęty 
na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia albo w pościgu podjętym bez-
pośrednio po popełnieniu tego czynu; który rażąco narusza dyscyplinę woj-
skową lub porządek publiczny, jeżeli zachodzi obawa co do jego ucieczki lub 
ukrycia się albo zatarcia śladów czynu bądź nie można ustalić jego tożsamości 
albo gdy zatrzymanie jest niezbędne do niezwłocznego przywrócenia dyscy-
pliny wojskowej lub porządku publicznego; który będąc pozbawiony wolności, 
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samowolnie opuścił izbę zatrzymań, areszt śledczy, zakład karny lub wojskowy 
areszt dyscyplinarny albo opuścił je na podstawie zezwolenia właściwego 
organu i w wyznaczonym terminie nie powrócił do nich; który pełniąc nieza-
wodową służbę wojskową, samowolnie przebywa poza jednostką wojskową lub 
wyznaczonym miejscem przebywania; który w  mundurze wojskowym znaj-
duje się w miejscu publicznym pod wpływem środka odurzającego lub sub-
stancji psychotropowej albo środka zastępczego; który nosi mundur wojskowy 
albo posiada uzbrojenie lub wyekwipowanie wojskowe, niezgodne z obowiązu-
jącymi przepisami (art. 18 pkt 1–8 ustawy o ŻW);

h) zatrzymanie osoby przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej 
(art. 134 ustawy o KAS);

i) ujęcie przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Agencji wywiadu osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego, a  także dla chronionego mienia, w  celu niezwłocznego 
oddania tych osób Policji lub innym właściwym organom (art. 43 ust. 2 pkt 4 
ustawy o ABW);

j) ujęcie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego osób stwa-
rzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych 
osób Policji (art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o CBA);

k) ujęcie przez służby porządkowe i  informacyjne, w  celu niezwłocznego 
przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr 
powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronio-
nych (art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych3);

l) ujęcie przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby 
Wywiadu Wojskowego osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzkiego, a  także zagrożenie dla chronionego mienia, w  celu nie-
zwłocznego oddania tych osób Policji lub innym właściwym organom (art. 44 
ust. 2 pkt 4 ustawy z 9.06.2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz 
Służbie Wywiadu Wojskowego4);

ł) ujęcie przez strażnika gminnego osób stwarzających w sposób oczywisty bez-
pośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i nie-
zwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji (art. 12 ust. 1 pkt 3 
ustawy z 29.08.1997 r. o strażach gminnych5);

m) ujęcie przez Strażnika Państwowej Straży Łowieckiej sprawcy przestępstwa lub 
wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po 

3 Dz.U. z 2019 r. poz. 2171.
4 Dz.U. z 2019 r. poz. 687 ze zm.
5 Dz.U. z 2019 r. poz. 1795 ze zm.
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