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Wstęp 
Nie ulega wątpliwości, że szereg profesji prawniczych w sposób szczególny wpasowuje się w gamę zawodów zaufania 

publicznego. Etos zawodu w tym wypadku polega oczywiście nie tylko na osobliwej trosce o interesy drugiego człowieka, 

ale także na umiejętności żywienia pietyzmu wobec dobra wspólnego i dobrobytu ogółu (interes publiczny). Niemniej 

niebagatelną rolę w stosunkach prawnika z klientem pełnią zaufanie i poufność przekazywanych sobie treści. Wyżej 

zasugerowany prymat obowiązku dochowania tajemnicy przy wykonywaniu zawodu znajduje odzwierciedlenie w 

szeregu norm zawartych kodeksach etyki odpowiednich dla danej profesji prawniczej. W prawie karnym procesowym 

niejawność kontaktów z odpowiednim profesjonalistą udzielającym porady prawnej i świadczącym niekiedy dalej idące 

usługi jest podstawą uczciwego procesu.  

 

Znaczenie tajemnicy adwokackiej i radcowskiej  
Za jedną z rękojmi należytego wykonywania zawodu adwokata uznaje się obowiązek zachowania tajemnicy, to z 

tego powodu uznawany jest on za zawód zaufania publicznego. Jak uznał w swojej uchwale z 16 czerwca 1994 r. Sąd 

Najwyższy „Należyte udzielanie pomocy prawnej przez adwokatów zależy od zaufania do ich dyskrecji, społeczne 

zaufanie zaś do adwokatów jest w zasadniczy sposób określone przez respektowanie tajemnicy adwokackiej”1. O tym jak 

ważna jest wspomniana tajemnica adwokacka wskazuje określenie obowiązku jej zachowania zawarte w rocie przysięgi 

ślubowania składanego przez każdego adwokata u progu wejścia w szeregi palestry i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 

1982 r. prawo o adwokaturze2 (dalej: p.o.a.). Jak zostało to słusznie podkreślone w doktrynie, zakres podmiotowy 

tajemnicy adwokackiej obejmuje nie tylko adwokata, ale i aplikanta adwokackiego czy osobę zatrudnioną w kancelarii 

adwokackiej w zakresie dotyczącym udzielanej pomocy prawnej3 - taka ochrona informacji przemawia za jej 

wzmocnionym znaczeniem. Słuszna dyrektywa szerokiej dbałości o zachowanie w tajemnicy informacji poufnych w 

zakresie świadczonych przez adwokata usług wynika z orzeczenia SN w sprawie I KZP 12/114. We wspomnianej sprawie 

SN uznał, że przepis obligujący organ dokonujący przeszukania do pozostawienia dokumentów bez zapoznawania się z 

ich treścią lub wyglądem, w sytuacji, gdy obrońca oświadczy, że wydane lub znalezione pisma lub inne dokumenty 

obejmują okoliczności związane z wykonywaniem przez niego tej funkcji, znajduje zastosowanie także do oświadczenia 

złożonego przez stosownie upoważnionego przez adwokata aplikanta adwokackiego. 

Za złamanie tajemnicy adwokackiej adwokat podlegać może zarówno odpowiedzialności karnej na podstawie art. 

266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny5, jak i dyscyplinarnej z art. 80 p.o.a. Możliwe, że adwokat poniesie 

również odpowiedzialność odszkodowawczą wobec klienta, jeżeli ujawnienie tajemnicy wyrządziło mu szkodę. Należy 

jednak mieć na uwadze, że art. 180 § 2 k.p.k. przewiduje wyjątek od obowiązków wynikających z tajemnicy adwokackiej.  

Należy też pamiętać, że świadczenie efektywnej pomocy prawnej bez tajemnicy adwokackiej jest niemożliwe. Tezę 

tę potwierdza stanowisko Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zawarte w postanowieniu z 29 października 2013 r.6 „W 

doktrynie i orzecznictwie wskazuje się również, że uchylenie tajemnicy adwokackiej, przy zastosowaniu rozwiązań 

przewidzianych w art. 180 § 2 k.p.k., winno być stosowane, z uwagi na funkcje i znaczenie tej tajemnicy, jedynie 

incydentalnie, po starannym rozważeniu okoliczności konkretnej sprawy i przy obligatoryjnym wypełnieniu 

ustawowych przesłanek. […] Sąd, jako organ stojący na straży praworządności w demokratycznym państwie prawa, 

bacząc na okoliczność, że tajemnica ta stanowi istotę i esencję wykonywanego zawodu adwokata, musi być w takim 

wypadku gwarantem zachowania zarówno właściwej formuły procedowania, zaś podjęta decyzja procesowa, zmierzająca 

                                                             
1 Uchwała SN (7) z 16.06.1994 r., I KZP 5/94, OSNKW 1994, Nr 7-8, poz. 41. 
2 Dz.U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm. 
3 D. Jagiełło, Osobowe źródła dowodowe i związane z nimi zakazy dowodowe, [w:] T. Gardocka, D. Jagiełło (red.), Zagadnienie dowodowe w procesie 
karnym, Warszawa 2017, s. 95. 
4 Postanowienie SN z 26.10.2011 r., I KZP 12/11, OSNKW 2011, nr 10, poz. 90. 
5 Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. 
6 Postanowienie SA w Szczecinie z 29.10.2013 r., II AKz 330/13, OSASzcz 2014 nr 2, poz. 55.  
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do wyjątkowego wzruszenia zakazu dowodowego w imię dobra wymiaru sprawiedliwości, musi w swej logice 

uwzględniać istotę praw i wolności obywatelskich zawarowanych w Konstytucji.”. 

Nowelizacja k.p.k7., która weszła w życie 1 lipca 2015 r. dopuściła radców prawnych do pełnienie czynności 

obrończych. W związku z tym o tajemnicy obrończej można mówić w kontekście nie tylko tajemnicy adwokackiej, ale 

także tajemnicy radców prawnych.  

Na samym początku rozważań należy wskazać, że tajemnica adwokacka i tajemnica obrończa są dwiema odrębnymi 

instytucjami. Rozróżnienie tych tajemnic jest możliwe na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego8. Jako główny cel regulacji k.p.k. dotyczącej tajemnicy obrończej należy wskazać wyłączenie 

dopuszczalności zbierania dowodów obciążających oskarżonego za pośrednictwem jego obrońcy9. Przyjmuje się, na mocy 

art. 86 § 1 k.p.k, że obrońca powinien działać tylko na korzyść swojego klienta. 

Jednym z przepisów k.p.k., które odnoszą się do tajemnicy obrończej jest art. 178 pkt 1 k.p.k. Tajemnica obrończa w 

nim zrównana została z obowiązującą duchownego tajemnicą spowiedzi i nie obejmuje całej tajemnicy adwokackiej, 

ponieważ ta druga ma szerszy zakres od tajemnicy obrończej. Zakaz z art. 178 pkt 1 k.p.k. ma charakter bezwzględny. 

Powszechnie się uważa, że trwa nawet po ustaniu pełnienia funkcji obrońcy udzielającego pomocy prawnej osobie 

zatrzymanej przez kontakt z taką osobą na jej życzenie. Co więcej nawet zgoda zainteresowanych osób nie jest w stanie 

go uchylić. 

Kolejny przepis k.p.k., który odnosi się do tajemnicy obrończej, to art. 225 § 3 k.p.k. Zawarta w nim norma obliguje 

organ dokonujący przeszukania do pozostawienia dokumentów bez zapoznawania się z ich treścią lub wyglądem, w 

sytuacji, gdy obrońca oświadczy, że wydane lub znalezione pisma lub inne dokumenty obejmują okoliczności związane z 

wykonywaniem przez niego tej funkcji. 

 

Konstytucyjne i konwencyjne podstawy tajemnicy adwokackiej i radcowskiej 
Jednym z ważniejszym elementów regulacji kodeksowych dotyczących tajemnicy obrończej jest art. 73 k.p.k. 

dotyczący kontaktu oskarżonego tymczasowo aresztowanego z obrońcą. Przewidziane w nim regulacje zostaną 

szczegółowo omówione w dalszej części niniejszego artykułu. 

Prawo do obrony, które jest uregulowane w art. 42 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r.10 otrzymało rangę prawa konstytucyjnie chronionego z uwagi na fakt, że jest elementarnym standardem 

demokratycznego państwa i nie można mówić o sprawiedliwym, rzetelnym procesie sądowym, jeżeli prawo to będzie 

tylko prawem iluzorycznym11. Prawo to służy w każdym stadium postępowania karnego (od momentu przedstawienia 

zarzutów podejrzanemu lub przesłuchaniu osoby w charakterze podejrzanego w toku postępowania przygotowawczego 

aż do uprawomocnienia się wyroku sądowego, a także w postępowaniach związanych z wykonywaniem kary). 

Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie wskazuje na dwa aspekty konstytucyjnego prawa do obrony. 

Pierwszym z nich jest obrona materialna będąca możnością bronienia przez oskarżonego jego interesów osobiście (na 

przykład możność odmowy składania wyjaśnień, prawo wglądu w akta i składania wniosków dowodowych), zaś drugi - 

obrona formalna to prawo do korzystania z pomocy obrońcy z wyboru lub z urzędu. Opisywane prawo rozciąga się na 

wszystkie postępowania, których wynikiem może być zastosowanie środków represyjnych.  

Aspekt formalny prawa do obrony zapewnia możliwość obrony racji oskarżonego przez wykwalifikowanego 

profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Jego zadaniem jest ochrona oskarżonego, która pozwoli na osiągnięciu celu 

postępowania karnego przy jednoczesnym zagwarantowaniu prawa do obrony12. W doktrynie prawa konstytucyjnego 

podkreśla się, że ochrona tajemnicy obrończej jest związana właśnie z aspektem formalnym konstytucyjnego prawa do 

obrony13. 

Jak słusznie w swoim artykule zauważa P. Kardas uprawnienie do możliwości korzystania ze swobodnych kontaktów 

z obrońcą należy także do podstawowych standardów prawa międzynarodowego14. Do tej kwestii odnoszą się regulacje 

zawarte w art. 14 ust. 3 lit. b oraz d Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych15 oraz art. 6 ust. 3 lit. 

                                                             
7 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2013, poz. 1247.  
8 Dz.U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm. 
9 D. Reck, M. Klonowski, Obrońca nie może być źródłem dowodu, dostęp: 07.11.2017, https://adwokatdominiak.pl/obronca-nie-moze-byc-zrodlem-
dowodu.html. 
10 Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483, z późn. zm. 
11 M. Kolendowska- Matejczuk, Konstytucyjne prawo do obrony w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013, s. 10-11. 
12 Wyrok TK z 17.02.2004 r., SK 39/02, ZU OTK Nr 2/2004, poz. 7. 
13 P. Wiliński, Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 2011, s. 180 i nn. 

14 P. Kardas, Ochrona tajemnicy obrończej. Kilka uwag o dopuszczalności kontroli i utrwalania treści rozmów  oraz przekazów informacji realizowanych 
przy użyciu środków technicznych pomiędzy obrońcą a mandatem, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, rok XV: 2011, z. 4, passim. 

15 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. 1977, Nr 38, poz. 167). 

https://adwokatdominiak.pl/obronca-nie-moze-byc-zrodlem-dowodu.html
https://adwokatdominiak.pl/obronca-nie-moze-byc-zrodlem-dowodu.html
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b i c Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności16. Art. 6 ust. 3 lit. c Konwencji, 

podobnie jak art. 42 ust. 2 Konstytucji RP, stanowi o prawie do bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez 

siebie obrońcę. W przypadku, gdy jednostka stwierdza, że chciałaby być broniona przez profesjonalistę, kluczową kwestią 

jest jego wybór. Jeżeli zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sąd powinien starać się w 

miarę możliwości uwzględnić wolę osoby zainteresowanej co do obrońcy przydzielanego z urzędu17, to tym bardziej 

należy uznać prawo zainteresowanego do poszukiwania odpowiedniego obrońcy.  

 

Pytanie o granice legalnego naruszenia tajemnicy obrończej 
Omawiana instytucja z art. 73 § 2 k.p.k. była już badana przez Trybunał i została uznana w wyroku z 17 lutego 2004 

r.18 za zgodną między innymi z art. 42 ust. 2. Trybunał podkreślał w swoim wyroku, że „w judykaturze utrwalił się pogląd, 

że prawo do obrony oceniać należy na podstawie przebiegu całego postępowania, z rozważeniem kwestii czy ewentualna 

niedostępność pewnych środków obrony miała wpływ na treść orzeczenia.” W tym samym orzeczeniu Trybunał 

stwierdził, że ograniczenie z art. 73 § 2 k.p.k. „nie może mieć zasadniczego wpływu na sytuację procesową oskarżonego i 

nie stanowi przeszkody w przygotowywaniu obrony. Faktycznie obrona ta, zarówno w sensie materialnym jak i 

formalnym, jest realizowana i nie ma żadnych przeszkód w kontakcie oskarżonego i jego obrońcy, a jedyne ograniczenie 

dotyczy jawnej obecności osoby trzeciej (nie są zatem stosowane środki techniki operacyjnej).” 

Aby ocenić, czy dana regulacja istotnie narusza którąś z wartości konstytucyjnych, należy zastosować tzw. test 

proporcjonalności, opisany w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Przepis ten dostarcza wskazówek, kiedy i na jakich zasadach może 

dochodzić do ograniczenia praw i wolności. Stanowi on, że wprowadzenie ograniczeń musi wynikać z potrzeby 

zapewnienia alternatywnie: bezpieczeństwa lub porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, 

moralności publicznej, wolności i praw innych osób. Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji jakiekolwiek ograniczenia 

gwarantowanych przez Konstytucję wolności i praw muszą być zawarte w ustawie.  

Sam test proporcjonalności wynika z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji, który zabrania naruszania istoty 

wolności i praw. Aby upewnić się, że nie doszło do naruszenia istoty danego prawa należy zweryfikować, czy wartości, 

które legły u podstaw tego prawa pozostają nadal chronione w wystarczającym stopniu i czy dane prawo nadal wypełnia 

funkcje, które są mu przypisywane19. 

Po spełnieniu opisanych wyżej przesłanek: formalnej (ograniczenie ma nastąpić co najmniej w ustawie) i przesłanki 

materialnej (należy wskazać wartość uzasadniającą ograniczenie), zaskarżony przepis musi zostać poddany 

trójstopniowemu testowi proporcjonalności. Należy ocenić, czy rozwiązanie to spełnia postulaty przydatności (Czy jest 

właściwe do osiągnięcia zamierzonego celu?), niezbędności (Czy jest konieczne dla realizacji i ochrony celu z którym jest 

związana?) i proporcjonalności sensu stricto (Czy jego efekty pozostają w odpowiedniej proporcji do zakresu ciężarów 

nakładanych na obywatela?)20. 

Po przybliżeniu ogólnych regulacji dotyczących testu proporcjonalności należy odnieść je do przepisów k.p.k. 

regulujących tajemnicę obrończą. Wątpliwości natury konstytucyjnej nie budzi wcześniej omówiony art. 178 pkt 1 k.p.k., 

który przewiduje bezwzględny zakaz dowodowy. Inaczej jest w przypadku art. 73 § 2 i 3 k.p.k., którego regulacje stanowią 

wyjątek od zasady przewidzianej w art. 73 § 1 k.p.k. dotyczącej aspektu formalnego prawa do obrony i mają na celu 

ochronę dobra postępowania przygotowawczego więc powinny zostać poddane szczegółowej analizie pod kątem 

wspominanego wyżej testu proporcjonalności. 

Wątpliwości dotyczące spełniania przez kwestionowaną regulację przesłanki proporcjonalności sensu stricto z testu 

proporcjonalności budzi fakt, że decyzja dotycząca ograniczenia osobistego kontaktu, jak i ta dotycząca cenzury 

korespondencji, należą wyłącznie do prokuratora i nie przysługuje na nie zażalenie. Jednak należy zauważyć, że 

prokurator może wprowadzić te zastrzeżenia wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach a ograniczenia mogą 

mieć miejsce jedynie w ciągu 14 dni od dnia tymczasowego aresztowania podejrzanego, czyli ograniczenia te mogą być 

stosowane wyłącznie w początkowej fazie postępowania przygotowawczego in personam. Okres tymczasowego 

aresztowania należy liczyć od dnia zatrzymania (art. 265 k.p.k.), który uwidoczniony jest w sporządzonym z zatrzymania 

protokole (art. 244 § 3 k.p.k.). W wyroku z 24 stycznia 1989 r. Sąd Najwyższy wskazał, że chodzi zatem o datę faktycznego 

pozbawienia wolności, a nie o datę wydania formalnego postanowienia o tymczasowym aresztowaniu21. Wydaje się, że 

wspomniane ograniczenia wprowadzone maksymalnie na 14 dni od daty faktycznego pozbawienia wolności spełnia 

wymóg proporcjonalności sensu stricto, ponieważ termin ten nie wydaje się nadmiernie długi a efekty tego ograniczenia 

                                                             
16 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem 
nr 2, (Dz.U. 1993, Nr 61, poz. 284). 
17 M. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka , Warszawa 2013, s. 629. 
18 Wyrok TK z 17.02.2004 r., SK 39/02, ZU OTK Nr 2/2004, poz. 7. 
19 K. Wojtyczek, Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim, [w:] Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2014, passim. 
20 Wyrok TK z 27.04.1999 r., P 7/98, ZU OTK Nr 4/1999, poz. 72. 
21 Wyrok. SN z 24.01.1989 r., V KRM 294/88, OSNPG 1989, Nr 8, poz. 91. 
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wprowadzane w szczególnie uzasadnionych wypadkach pozostają w odpowiedniej proporcji do zakresu ciężarów 

nakładanych na obywatela. 

Analiza kwestionowanych regulacji nie dowodzi również niespełnienia przesłanek przydatności i konieczności, 

ponieważ regulacje te skutecznie zapewniają dobro postępowania przygotowawczego i uniemożliwiają oskarżonemu 

tymczasowo aresztowanemu mataczenie na etapie postępowania przygotowawczego, co więcej są one konieczne, 

ponieważ niemożliwe jest wskazanie innych instrumentów, które pozwoliłyby równie skutecznie osiągnąć zamierzony 

cel. 

 

Istota prawa do obrony 
W doktrynie prawa konstytucyjnego istnieje spór co do sposobu wyznaczania istoty danego prawa. Trybunał 

podziela jednak pogląd, iż istota prawa ulega dookreśleniu dopiero w oparciu o konkretny stan faktyczny22. W opinii 

autorów tekstu, w tym wypadku możliwe jest jednak wyznaczenie in abstracto pewnych wymogów, których naruszenie 

stanowić będzie wkroczenie w istotę omawianego zakresu normowania art. 42 ust. 2 Konstytucji RP.  

Jak zauważono w piśmiennictwie, istota prawa do obrony sprowadza się do zapewnienia oskarżonemu możliwości 

realizowania osobistej obrony przed stawianymi zarzutami i grożącymi z tego tytułu konsekwencjami prawnymi23, a także 

możliwości korzystania przez oskarżonego z pomocy obrońcy. Niesłusznym byłoby jednak uznanie, że samo przyznanie 

możliwości skorzystania z pomocy profesjonalnego prawnika stanowi wystarczającą gwarancję nienaruszenia istoty 

prawa do obrony. Zasadnym jest natomiast przyjęcie, że w sytuacji, w której oskarżony broni się przy pomocy obrońcy, 

to temu drugiemu należy zapewnić realną możliwość dowodzenia niewinności klienta, z czym wiąże się potrzeba 

powzięcia jak największej ilości informacji dotyczących sprawy, których niewątpliwe źródło stanowić może właśnie 

oskarżony. Swoboda kontaktu z prawnikiem musi podlegać takim gwarancjom normatywnym, aby zapewnić brak obawy 

odczuwania w procesie karnym jakichkolwiek negatywnych skutków zwierzenia się prawnikowi.  

Należy zwrócić uwagę na to, iż prawo do obrony w wymiarze formalnym to nie tylko możliwość posiadania 

profesjonalnego prawnika, ale również możliwość swobodnego komunikowania się z nim, bez obawy odczuwania tego 

negatywnych skutków w procesie (materialnoprawny refleks formalnego wymiaru prawa do obrony). Owa 

materialnoprawna konsekwencja przyznania formalnemu aspektowi prawa do obrony rangi konstytucyjnej, stanowi 

rękojmię rzetelnego procesu gwarantowanego na gruncie ustawy zasadniczej art. 45 ust. 1, a na płaszczyźnie prawno 

międzynarodowej przede wszystkim art. 6 ust. 1 Konwencji.  

Niewątpliwie pewną dyrektywę dla określenia istoty prawa stanowić będzie znajdująca się zawsze w tle praw i 

wolności godność istoty ludzkiej. Prawo z art. 6 ust. 1 Konwencji, jak i sama zasada godności człowieka wynikająca z art. 

30 Konstytucji RP gwarantują zakaz zmuszania do samooskarżania24. Należy zastanowić się, czy w sytuacji, w której 

oskarżony wyjawia wszystkie okoliczności zdarzenia obrońcy, następnie odtwarzane są one w procesie oraz stanowią 

podstawą rozstrzygnięcia, nie narusza w rzeczywistości tego fundamentalnego prawa. Ponadto ta perspektywa jest istotna 

ze względu na to, że pomocnym dla wyznaczania możliwego zakresu ingerencji w prawo lub wolność konstytucyjną jest 

fakt zbliżania się wprowadzanego ograniczenia do zakresu normowania art. 30 Konstytucji RP - co może przemawiać za 

koniecznością pogłębienia refleksji nad ewentualnym godzeniem w istotę ograniczanego prawa lub wolności25. 

Bezwzględnie krytycznie należałoby ocenić stan, w którym prawodawca starałby się, zachowując pozory rzetelnego i 

sprawiedliwego procesu, okrężnie dopuścić wykorzystanie tej niewłaściwej praktyki.  

Pozostając w zgodzie z dotychczasowym dorobkiem orzeczniczym Trybunału stwierdzić należy, że instytucja 

obecności osoby trzeciej podczas rozmowy oskarżonego z obrońcą i kontrola ich wzajemnej korespondencji, z jaką mamy 

do czynienia w art. 73 k.p.k., nie musi stanowić nieproporcjonalnego naruszenia prawa do obrony (vide orzeczenie w 

sprawie SK 39/0226). Natomiast w sytuacji, w której oskarżony może pozostawać pod ciągłą obawą wyjawienia pełnej 

informacji o przebiegu zdarzenia mimo iż nikt nie jest przy tym obecny, ale wie on, że może istnieć podsłuch, z którego 

nagranie będzie legalnym dowodem, narusza według autorów istotę prawa do obrony. Jednakowo w sytuacji, w której 

oskarżony nie jest świadomy możliwości istnienia podsłuchu, a żadna osoba trzecia nie jest obecna przy rozmowie i w 

zaufaniu do obrońcy oskarżony ujawnia przebieg zdarzenia, wykorzystanie informacji pochodzących z takiego źródła 

będzie naruszało istotę prawa do obrony.  

                                                             
22 Zob. wyrok TK z 12.01.1999 r., P 2/98, ZU OTK Nr 1/1999, poz. 2: „Wskazanie istoty prawa lub wolności powinno uwzględniać przy tym kontekst sytuacji, 
w której dochodzi do ograniczenia danego uprawnienia”. 
23 B. Bieńkowska, Zasady procesu karnego, [w:] P. Kruszyński (red.) Wykład prawa karnego procesowego, Białystok 2012, s. 58.  
24 Odnośnie art. 30 Konstytucji RP w tym zakresie zob. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014, s. 92.  
25 Zob. J. Karakulski, J. Pyłko, Wątpliwości konstytucyjne w zakresie sądowej procedury zmiany płci, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, nr 2(26), 
2017, s. 66-67. 
26 Wyrok TK z 17.02.2004 r., SK 39/02, ZU OTK Nr 2A/2004, poz. 7. 
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Podsumowując, w sytuacji, w której oskarżony może pozostawać pod ciągłą obawą wyjawienia pełnej informacji o 

przebiegu zdarzenia, ze względu na istnienie procedur umożliwiających odtworzenie przebiegu rozmowy i załączenia go 

jako legalnego dowodu, dochodzić będzie do naruszenia istoty prawa do obrony.  

 

Podsumowanie i uwagi końcowe 
Powszechnie uznaje się, że nieistotne dla bezwzględnego zakazu dowodowego z przesłuchania adwokata jest to, czy 

po udzieleniu porady w trybie art. 245 § 1 k.p.k. udzielający porady podjął się prowadzenia sprawy czy nie27. Gwarancję 

tę uznać należy jednak za niewystarczającą. Bez znaczenia dla ochrony prawa do obrony powinien pozostawać fakt, czy 

dana osoba została już zatrzymana (wtedy poufność chroniona jest na gruncie art. 178 pkt 1 k.p.k.), czy też z 

wyprzedzeniem poszukiwała ona odpowiedniego prawnika, który w razie zatrzymania i ewentualnego postawienia w 

stan oskarżenia podejmie się prowadzenia jej sprawy. 

Jak zauważono, prawo do obrony łączy się z możliwością poszukiwania obrońcy - jest to zasadniczy element 

uprawnienia do jego wyboru, o którym mowa w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP. Z zasad doświadczenia życiowego wynika, 

że nikt nie zgadza się na prowadzenie sprawy bez wcześniejszego zapoznania się z ogólnym jej przedmiotem. Zatem w 

przypadku, w którym jeszcze na etapie poprzedzającym wyrażenie zgody na prowadzenie sprawy adwokat odmówi 

zajęcia się sprawą zainteresowanego, jest on narażony na to, że w toku postępowania zostaną  dopuszczone dowody z 

przesłuchania tego prawnika. Skutkiem powyższego jest sytuacja, w której państwo zdecydowanie ogranicza prawo do 

obrony, które zawiera w sobie możliwość wyboru obrońcy.  

Prawo do obrony nie jest prawem bezwzględnym i ulegać może ograniczeniom zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji 

RP. Celem regulacji art. 180 § 2 k. p. k. jest uczynienie zadość dobru wymiaru sprawiedliwości. Taka forma regulacji 

została już pozytywnie oceniona przez Trybunał28. Niemniej jednak, jak zauważył Trybunał w szerszym kontekście, ocena 

relacji między dobrem, którego ochronie mają służyć zakazy dowodowe i tajemnica zawodowa, a m.in. dobrem wymiaru 

sprawiedliwości, możliwa jest jedynie kazuistycznie29. W związku z tym w przypadku, w którym ograniczane jest tak 

zasadnicze prawo - jak prawo do obrony - należy szczególnie starannie przeanalizować prawidłowość obecnej regulacji.  

Uściślić należy, że art. 42 ust.2 Konstytucji RP nie był wzorcem w rozpatrywanej przez Trybunał sprawie SK 64/03, 

w której opowiedział się on za konstytucyjnością unormowania z art. 180 § 2 k.p.k. Również przesłanka proporcjonalności 

sensu stricto z art. 31 ust. 3 badana była pod kątem zupełnie innych wartości niż te, które przeciwstawiane są regulacji z 

art. 180 § 2 k.p.k. przez autorów niniejszego tekstu. We wspomnianej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich słusznie 

podnosił, że ochrona tajemnicy zawodowej wypływa też z prawa do obrony wyrażonego w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP. 

RPO wyraził w swoim stanowisku pogląd, że zakresu tego przepisu nie można ograniczać do tzw. tajemnicy obrońcy w 

postępowaniu karnym; przeciwnie – ochrona poufności powinna obejmować także konsultacje i porady prawne u osób 

niewystępujących w postępowaniu jako obrońcy30.  

Wartością racjonalizującą, ograniczenie zasady tajemnicy zawodowej adwokata/radcy prawnego mogłaby być 

przykładowo potrzeba natychmiastowego zapobieżenie poważnemu przestępstwu. Jeśli jednak chodzi o wszelkie sytuacje 

post factum, w których zbierany jest i włączany do akt materiał dowodowy, to ingerencja taka nie znajduje należytego 

uzasadnienia.  

Bez wątpienia ustawodawca winien skrupulatnie przeprowadzić test proporcjonalności za każdym razem, gdy chce 

ingerować w poufność kontaktów między osobą poszukującą prawnika, który zechce podjąć się prowadzenia jego sprawy 

a adwokatami/radcami prawnymi, którym przedstawił przebieg zdarzenia w celu zasięgnięcia porady prawnej w zakresie 

związanym z popełnionym przestępstwem tudzież w celu ich docelowego zatrudnienia w charakterze obrońcy. Dowody 

możliwe do wykorzystania w procesie sądowym powinny być zdobywane legalnymi metodami przez stosowne organy. 

Nigdy nie powinny być zbierane kosztem ewentualnej utraty ufności do tak istotnego zawodu zaufania publicznego, 

poprzez umożliwienie legalizacji dowodów zawiązanych z poszukiwaniem/kontaktowaniem się z profesjonalistą, z 

którego pomocy korzystanie stanowi konstytucyjne prawo jednostki. Jakkolwiek motywowane działania prawodawcze 

zmierzające do zezwolenia na wykorzystanie w procesie karnym materiałów zawierających omawiane treści, nie spełniają 

przesłanki konieczności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Ponadto w opinii autorów, pojęcie dobra wymiaru sprawiedliwości 

- w przypadku ograniczania tak newralgicznego prawa jakim jest prawo do obrony - nie spełnia wymogów dostatecznej 

określoności. Nie jest możliwe stwierdzenie jaka wartość konstytucyjna oraz potrzeba jej ochrony, równoważy tak daleką 

ingerencję ustawodawcy w możliwość swobodnego wyboru odpowiedniego, wykwalifikowanego obrońcy. 

Reasumując, dla pełnej realizacji prawa do obrony konieczne jest wprowadzenie bezwzględnego zakazu 

dowodowego z materiałów, których treść stanowi informacje przekazywane między interesantem, a adwokatem/radcą 

                                                             
27 D. Gruszecka, Komentarz do art. 178 KPK, [w:] J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz., Warszawa 2015, s. 413. 
28 Wyrok TK z 22.11.2004 r., SK 64/03, ZU OTK Nr 10A/2004, poz. 107. 
29 Wyrok TK z 30.07.2014 r., K 23/11, ZU OTK Nr 7A/ 2014, poz. 80. 
30 Stanowisko RPO we wspomnianej wyżej sprawie przed TK - SK 64/03. 
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prawnym udzielającym porady prawnej w zakresie przedmiotu postępowania (nawet jeśli w czasie udzielania porady w 

zakresie objętym toczącym się postępowaniem, postępowanie to jeszcze się nie toczyło). 

Powodującym wątpliwości natury konstytucyjnej jest również art. 237 § 4 k.p.k. Poniższe uwagi stanowią jedynie 

zarys problematyki - swoiste uwidocznienie istniejącego na gruncie wspomnianego przepisu dylematu. Przewiduje on 

możliwość zastosowania kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych w stosunku do osoby podejrzanej, oskarżonego lub 

innej osoby, z którą kontaktuje się oskarżony bez wyłączenia kontaktów z obrońcą. Przepis ten możliwe, że mógłby zostać 

uznany za proporcjonalnie ograniczający zasady z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP – o ile jego celem byłoby jedynie 

zapobieżenie popełnieniu poważnego przestępstwa, stanowiącego istotne zagrożenia dla chronionych konstytucyjnie 

dóbr, a jednocześnie materiał zawierający treści z kontaktów z obrońcą nie mógłby być wykorzystany przeciw 

oskarżonemu lub osobie podejrzanej, o której mowa w art. 237 § 4 k.p.k. na wypadek wystąpienia w przyszłości przeciw 

niej z aktem oskarżenia.  

Jednakowoż, omawiany przepis budzi daleko idące obawy z punktu widzenia ochrony życia rodzinnego (art. 47 

Konstytucji RP) mającej swój wyraz również w zasadzie ustrojowej (art. 18 Konstytucji RP). W ramach przedstawienia 

całokształtu okoliczności popełnienia przestępstwa prawnikowi – z którego porady korzysta zainteresowany - istnieje 

ryzyko ujawnienia informacji dotyczących współudziału członków jego rodziny w tym lub innym powiązanym 

przestępstwie. Powszechnie w prawie respektowane jest uprawnienie do odmowy składania zeznań oraz zmuszania do 

wszelkich działań na niekorzyść członków najbliższej rodziny (vide art. 182 § 1 k.p.k. w przypadku procedury karnej oraz 

art. 240 § 3 k.k. na gruncie prawa karnego materialnego). W przypadku, w którym osoby objęte zakresem podmiotowym 

art. 237 § 4 k.p.k. ujawnią przebieg zdarzenia adwokatowi/radcy prawnemu informując go zarazem o karalnych 

działaniach osoby najbliższej, istnieje możliwość uchylenia tajemnicy zawodowej w zakresie tych treści, na zasadach art. 

180 § 2 k.p.k31. Przesłanka dobra wymiaru sprawiedliwości nie jest zanana systemowi prawa w zakresie możliwości 

uchylenia się od składania zeznań na niekorzyść osób najbliższych i w opinii autorów uznana powinna zostać za 

wykluczoną. 

Dopuszczenie tych treści, mimo iż nie są one związane z bezpośrednim zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa 

oraz złożeniem zeznań przeciwko osobie najbliższej, narusza konstytucyjne prawo do ochrony życia rodzinnego. 

Ograniczenie to nie spełnia przesłanki konieczności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Organy państwa nie mogą tłumaczyć 

tak dalekiego wkroczenia w prawo do ochrony życia rodzinnego, swoją nieudolnością w zdobyciu legalnych dowodów 

popełnienia przestępstwa.  

Podsumowując niniejsze opracowanie, zasadne wydaje się stwierdzenie, iż zasada zaufania w kontaktach z obrońcą 

i szerzej tajemnica zawodowa w przypadku prawników udzielających porad osobom zagrożonym odpowiedzialnością 

karną znalazła swoje odzwierciedlenie w przepisach rangi podkonstytucyjnej. Jednakowoż, mimo już znacznego dorobku 

orzeczniczego ETPCz oraz polskiego TK dalej szereg rozwiązań budzi wątpliwości, co do ich legalności. Należy pamiętać, 

iż wprowadzenie postulowanych zmian, dostosowanie się do bardziej restrykcyjnych wymogów, naszym zdaniem 

wynikających wprost z Konstytucji RP, nastąpi z pożytkiem dla sprawiedliwości w procesie karnym. 
 

*** 

 

 

This article aims to demonstrate the guarantees required in a democratic state of law in the area of professional help. 

The authors focus mainly on the analysis of the limits of permissible limitation of art. Article 42.2 of the Constitution of 

the Republic of Poland in the scope of the rule of trust in his contacts with the defender. First of all, the remarks on the 

proportionality of the limitation of the law will be presented. Next, the proposal of the substance of the formal aspect of 

the right to defense in the context of the protectionist secret will be analyzed. Finally, the postulates of extending the 

rigor of the absolute prohibition on the scope of professional secrecy of a solicitor will be presented. 

                                                             
31 T. Grzegorczyk, Komentarz do art. 237 Kodeksu postępowania karnego, [w:] tenże, Kodeks postępowania karnego. Tom I. Artykuły 1-467, LEX, 2014; K. 
Dudka, Kontrola korespondencji i podsłuch w polskim procesie karnym, Lublin 1998, s. 77-78. 


