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Warszawa, dnia 26 lutego 2013 roku 

NRA.52-2.6.2012 

Do: 
Trybunału Konstytucyjnego 
Al. Szucha 12a 
00-918 Warszawa 
 

 
Od: 
Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej 
adw. Andrzeja Zwary 

 
 
 

Sygn. K 48/12 
sprawa połączona do wspólnego rozpoznania pod wspólną sygn. K 23/11 
 

 
STANOWISKO NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ 

w zakresie problematyki stosowania kontroli operacyjnej przez służby specjalne  i policyjne z 
perspektywy ochrony tajemnicy zawodowej adwokatów oraz gwarancji ochrony konstytucyjnych 

praw i wolności jednostki związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokatów 
 
 

I. Wprowadzenie 
 
1. W nawiązaniu do treści pisma Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 stycznia 2013 r., 

wzywającego do ustosunkowania się, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. 
o Trybunale Konstytucyjnym, do zarzutów sformułowanych we wniosku Prokuratora 
Generalnego z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. K 48/12) w zakresie dotyczącym adwokatów, w 
imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej przedkłada niniejsze 
stanowisko, wyrażając nadzieję, że uwagi i argumenty w nim zaprezentowane okażą się pomocne 
dla Trybunału Konstytucyjnego w rozstrzygnięciu sprawy. 

 
2. Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, że wypowiedź  zawarta w niniejszym piśmie, stanowi 

spojrzenie na zagadnienia będące przedmiotem postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym przez pryzmat doświadczeń adwokatów – przedstawicieli zawodu zaufania 
publicznego oraz z położeniem akcentu na rolę adwokata w polskim porządku prawnym. 
Przedstawione w niniejszej opinii uwagi i argumenty zostały zawężone wyłącznie do zagadnień 
związanych z ochroną tajemnicy adwokackiej i obrończej, a także konstytucyjnych praw i 
wolności jednostki, których ochronie służy pomoc prawna, świadczona przez adwokatów. 

 

3. Naczelna Rada Adwokacka stara się nie powielać trafnych i zasadnych tez wniosku Prokuratora 
Generalnego uruchamiającego postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ich 
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przytoczenie ma na celu zwrócenie uwagi na te zagadnienia, które charakteryzują się 
doniosłością dla poparcia zasadności stanowiska zajętego przez Naczelną Radę Adwokacką. 

 

4. Należy dodać, że Naczelna Rada Adwokacka przedłożyła opinię z dnia 4 maja 2012 r. w 
rozpoznawanej przez Trybunał Konstytucyjny sprawie o sygn. K 23/11. Opinia obejmowała 
problematykę tzw. retencji danych i stosowania technik operacyjnych przez służby specjalne z 
perspektywy gwarancji i wolności konstytucyjnych jednostki, w tym prawa do obrony i 
poszanowania prywatności. Z uwagi na podobieństwo poruszonej w tej opinii tematyki wskazane 
jest, w celu uniknięcia powielenia podnoszonej argumentacji, odwołanie się do jej treści. 

 
II. Istota zarzutów stawianych przepisom ustaw objętych wnioskiem Prokuratora Generalnego 

 
Pominięcie prawodawcze 

 
5. Przedmiotem kontroli w rzeczonej sprawie Prokurator Generalny uczynił art. 19 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zmianami), art. 9e ustawy z dnia 
12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 ze zmianami), 
art. 36c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 
ze zmianami), art. 31 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 
organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 ze zmianami), art. 27 ustawy z dnia 24 maja 
2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, 
poz. 154 ze zmianami), art. 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621), art. 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 ze 
zmianami), z powodu pominięcia w zakwestionowanych przepisach regulacji wyłączającej z kręgu 
podmiotów, które mogą być poddane kontroli operacyjnej, kategorie osób, od których 
pozyskanie informacji objętych tajemnicą adwokacką, dziennikarską, notarialną, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego i lekarską podlega zakazom dowodowym, w zakresie objętym zakazami, z 
art. 2, art. 42 ust. 2, art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z art. 6 ust. 3 lit. b oraz c, art. 8 i art. 10 ust. 1 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 
listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284). 

 
6. Przepisy zawarte w cytowanych ustawach dotyczących organizacji i działania organów ścigania i 

bezpieczeństwa państwa, będące efektem nowelizacji przeprowadzonej ustawą z dnia 4 lutego 
2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273), normują przeprowadzenie kontroli operacyjnej. 
Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej, Prokurator Generalny zasadnie zwraca uwagę, że zarzuty 
przedstawione we wniosku dotyczą nie tyle tego, co w przepisach dotyczących kontroli 
operacyjnej zostało wprost unormowane, lecz tego, co ustawodawca pominął, a powinien był 
uregulować. W pełni uzasadnionym jest przyjęcie, że w ramach ww. regulacji zachodzi przypadek 
pominięcia prawodawczego, podlegającego kognicji Trybunału Konstytucyjnego. 

 

Dopuszczalność stosowania podsłuchów operacyjnych bez zgody sądu 

7. Prokurator Generalny zwraca uwagę, iż przepisy objęte wnioskiem - tj. art. 19 ust. 3 ustawy o 
Policji, art. 9e ust. 4 ustawy o Straży Granicznej, art. 36c ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej, art. 
31 ust. 4 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, art. 27 ust. 3 
ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, art. 17 ust. 3 ustawy o 
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz art. 31 ust. 3 ustawy o Służbie Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego przewidują możliwość zarządzenia kontroli 
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operacyjnej na okres 5 dni bez zgody sądu. Zarządzenie może być wydane wyłącznie w 
przypadkach niecierpiących zwłoki, za zgodą Prokuratora Generalnego. 
 

8. Dopuszczalność prowadzenia kontroli operacyjnej bez zgody sądu została ograniczona zarówno 
czasowo (tj. do 5 dni), jak i przedmiotowo (tj. do przypadków niecierpiących zwłoki), jednak 
pamiętać należy, że każdorazowa ocena niezbędności prowadzenia kontroli operacyjnej leży 
właśnie po stronie organu zarządzającego te czynności. Oczywistym jest, że w planując 
prowadzenie kontroli operacyjnej organ zarządzający kontrolę będzie żywotnie zainteresowany 
jej przeprowadzeniem i uzyskaniem informacji mających znaczenie dla postępowania i zasadności 
przyszłego oskarżenia. Z perspektywy podsądnego i jego obrońcy, możliwość stosowania kontroli 
operacyjnej nie dość, że bez jego wiedzy, jak i bez zgody sądu stanowi drastyczne wkroczenie w 
sferę jego prywatności, autonomii informacyjnej i narusza gwarancje ochrony tajemnic prawnie 
chronionych. 

 

Ograniczona kontrola sądowa czynności operacyjno – rozpoznawczych  

9. Prokurator Generalny zwraca także uwagę na ograniczony zakres sądowej kontroli nad 
czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi. Zgodnie z art. 19 ust. 20 ustawy o Policji, art. 9e ust. 
19 ustawy o Straży Granicznej, art. 36c ust. 14 ustawy o kontroli skarbowej, art. 31 ust. 19 ustawy 
o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, art. 27 ust. 11a ustawy o 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz art. 17 ust. 11 ustawy o 
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na postanowienie sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej 
zażalenie przysługuje wyłącznie szefowi lub organowi służby, który złożył wniosek o zastosowanie 
(zalegalizowanie, przedłużenie czasu trwania) kontroli operacyjnej. 
 

10. W pełni zasadnie Prokurator Generalny podkreśla, że zażalenie na postanowienie w przedmiocie 
kontroli operacyjnej nie przysługuje osobie, wobec której taką kontrolę zastosowano. Dość 
oczywistym jest, że ze swej natury kontrola operacyjna – w czasie jej stosowania – musi pozostać 
ukryta przed podmiotami tej kontroli by móc właściwe spełniać swoją funkcję. Jednak arbitralne 
pozbawienie kontrolowanego możliwości kwestionowania faktu jej prowadzenia już po jej 
zakończeniu stanowi naruszenie standardów proceduralnych z zakresie prawa do sądu. Do 
czynności operacyjno – rozpoznawczych, a w szczególności podsłuchów stosowanych w ramach 
kontroli operacyjnej (tzw. podsłuchów operacyjnych) nie ma zastosowania odpowiednio art. 240 
kpk – umożliwiający badanie zasadności i legalności kontroli i utrwalania rozmów, ani też 
regulacja wynikająca z art. 459 § 2 kpk  a contrario – przewidujący możliwość złożenia zażalenia 
na postanowienie sądu w wypadkach wskazanych w ustawie. 

 

Możliwość wykorzystywania materiału dowodowego zgromadzonego podczas kontroli 

operacyjnej bez uprzedniej decyzji sądu w innej sprawie 

11. Większość zaskarżonych przez Prokuratora Generalnego przepisów ustaw normujących 
prowadzenie kontroli operacyjnej – tj. art. 19 ust. 15c ustawy o Policji, art. 9e ust. 16c ustawy o 
Straży Granicznej, art. 31 ust. 16c ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych, art. 27 ust. 15c ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu oraz art. 17 ust. 15c ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zezwala na 
wykorzystanie w postępowaniu karnym dowodu uzyskanego w toku kontroli operacyjnej w 
sytuacji, gdy dowód ten ani nie był objęty zarządzeniem kontroli ani też nie dotyczył osoby, 
wobec której była ona prowadzona.  
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12. Wykorzystanie dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego w powyższy 
sposób limitowane jest przez wymóg uzyskania zgody sądu, na wniosek prokuratora. Zgodnie z 
przepisami powołanych ustaw, wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie dowodów 
nieobjętych uprzednim zezwoleniem sądu prokurator ma obowiązek skierować w terminie 1 
miesiąca od dnia otrzymania materiałów świadczących o przydatności uzyskanego dowodu, w 
każdym wypadku nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia kontroli. 

 

13. Prokurator Generalny zwraca uwagę, że procesowe wykorzystanie dowodu pozyskanego poza 
zakresem zarządzonej kontroli operacyjnej uwarunkowane jest jedynie następczą zgodą sądu. 
Oznacza to, ze do sądowego nadzoru nad możliwością dopuszczenia dowodu w innej sprawie 
karnej lub karnoskarbowej dochodzi już po uzyskaniu informacji w drodze kontroli operacyjnej, a 
nawet po jej zakończeniu. Uzyskane w ten sposób informacje, nawet w razie odmowy wydania 
zgody na ich wykorzystanie w innej sprawie przez sąd, pozostają w pamięci osób, wykonujących 
czynności z zakresu kontroli operacyjnej. Przez ich pryzmat prowadzone mogą być dalsze 
czynności mające na celu potwierdzenie zasadności oskarżenia względem osoby nieobjętej 
kontrolą operacyjną. 

 

Naruszenie zakazów dowodowych 

 
14. Istota wniosku Prokuratora Generalnego dotyczy pominięcia prawodawczego w odniesieniu do 

gwarancji ochrony tajemnic prawnie chronionych. Dopuszczalność prowadzenia kontroli 
operacyjnej, chociażby w krótkim okresie, ale bez zgody sądu, brak zaskarżalności postanowień 
sądu zezwalających na prowadzenie kontroli i możliwość wykorzystywania uzyskanych dowodów 
także do innych postępowań karnych stanowi w ocenie Prokuratora Generalnego obejście tzw. 
zakazów dowodowych, o których mowa w art. 178 i 180 kpk. 
  

15. Zaskarżone unormowania – zdaniem Prokuratora Generalnego – nie wyłączają z kręgu osób, 
które mogłyby podlegać kontroli operacyjnej, żadnej kategorii osób, w szczególności zaś 
przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. 

 

III. Ochrona praw i wolności konstytucyjnych, których realizacji i ochronie służy pomoc 

prawna, świadczona przez adwokatów 

16.  Zapewnienie możliwości swobodnego i poufnego kontaktu z adwokatem jest powinnością 
ustawodawcy i elementarnym standardem demokratycznego państwa prawa. Fachowość 
pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów gwarantuje ochronę wielu konstytucyjnych praw 
i wolności osoby zwracającej się do nich o pomoc. Ze względu na wyłączność świadczenia 
pomocy prawnej w charakterze obrońcy w procesie karnym, szczególną rolą adwokatów jest 
świadczenie pomocy prawnej ukierunkowanej na ochronę prawa do obrony (art. 42 Konstytucji). 
Naczelna Rada Adwokacka pragnie jednak wskazać, że świadczona przez adwokatów pomoc 
prawna ma na celu zabezpieczenie szeregu innych praw i wolności, o których mowa w rozdziale II 
Konstytucji, w tym: wolności osobistej (art. 31 Konstytucji), równości (art. 32 Konstytucji), 
nietykalności osobistej, prawa do obrony i domniemania niewinności (art. 42 Konstytucji), prawa 
do sądu (art. 45 Konstytucji), prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji), praw związanych z 
wykonywaniem władzy rodzicielskiej (art. 48 Konstytucji), tajemnicy komunikowania się (art. 49 
Konstytucji), wolności sumienia i wyznania (art. 53 Konstytucji) czy swobody wypowiedzi (art. 54 
Konstytucji). Z tego też względu niniejsza opinia odwoływać się będzie nie tylko do podniesionych 
przez Prokuratora Generalnego praw, wskazanych jako konstytucyjne wzorce kontroli, ale do 
zdefiniowanego powyżej zespołu wszystkich praw i wolności, których ochronie służy pomoc 
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prawna świadczona przez adwokatów, a to nie zawsze na ramach pomocy w postępowaniu 
karnym. 

17. Kwestia, zabezpieczeniu jakich praw służy pomoc prawna świadczona przez adwokata zależy od 
charakteru sprawy, w której reprezentuje on interesy klienta. Pomoc prawna nie zawsze musi 
mieć charakter procesowy, może dotyczyć także doradztwa pozaprocesowego, czy pomocy 
prawnej w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Jednak do świadczenia 
pomocy prawnej na wszystkich tych płaszczyznach, niezbędne jest zaufanie klienta do adwokata, 
a co za tym idzie, skuteczna ochrona tajemnicy adwokackiej. 

 

IV. Charakter tajemnicy adwokackiej i obrończej. Zakazy dowodowe. 

 

18. Tajemnica adwokacka, przypisana członkom samorządu adwokackiego i służąca zapewnieniu tak 
formalnego aspektu konstytucyjnego prawa do obrony, jak i ochronie konstytucyjnych praw i 
wolności, których ochronie służy pomoc prawna, świadczona przez adwokatów, uregulowana 
została w art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. -  Prawo o adwokaturze (Dz. U. Z 2009 r. Nr 146, 
poz. 1188 ze zmianami). Zgodnie z tym przepisem „adwokat obowiązany jest zachować w 
tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej”. 
Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie. Ponadto, adwokat nie możne zostać zwolniony od 
obowiązku przestrzegania tajemnicy zawodowej w odniesieniu do faktów, o których dowiedział 
się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Obowiązek dochowania tajemnicy 
adwokackiej, ze względu na rodzaj chronionych dóbr, ma charakter absolutny. 

19. Od  zakazu udostępniania osobom trzecim danych objętych tajemnicą adwokacką istnieje jeden 
wyjątek. Mianowicie, sąd działając w oparciu o art. 180 § 2 kpk, przy zachowaniu zasady 
subsydiarności i spełnieniu przesłanek konieczności oraz celowości, może zwolnić adwokata z tej 
tajemnicy. Zwolnienie to może nastąpić jedynie, gdy ujawnienie, poprzez przesłuchanie 
adwokata w charakterze świadka, okoliczności objętych tajemnicą jest niezbędne dla wymiaru 
sprawiedliwości, a okoliczność tych nie można ustalić  na postawie innego dowodu.  

20. Poza wyjątkowym przepisem art. 180 § 2 kpk, nie istnieje żadna inna regulacja dopuszczająca 
sytuację, w której to adwokat może zostać zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy 
adwokackiej. O przesłuchaniu adwokata co do faktów objętych tajemnicą adwokacką może 
zadecydować tylko i wyłącznie bezstronny i niezawisły sąd. Żaden inny organ postępowania 
karnego, nie wyłączając prokuratora, nie jest kompetentny by  o tym decydować. Również sam 
klient nie może zwolnić adwokata z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji dotyczących 
sprawy, w której odwoływał się do jego pomocy. Ciążący na adwokacie obowiązek przestrzegania 
tajemnicy zawodowej nie ulega przedawnieniu. Niezależnie od przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, tajemnica adwokacka została uregulowana także w wewnętrznych przepisach 
samorządu adwokackiego –  - Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, uchwalonym 
przez Naczelną Radę Adwokacką w -1998 r. Naruszenie tajemnicy adwokackiej stanowi  jedno z 
najpoważniejszych przewinień dyscyplinarnych.  

21. Ustawodawca wprowadzając wyjątkową sytuację unormowaną w art. 180 § 2 kpk, której 
istnienie powoduje, że tajemnica adwokacka objęta jest względnym zakazem dowodowym, nie 
odniósł się do przepisów ustawy Prawo o adwokaturze. Ustawa ta, regulująca działanie 
adwokatów i samorządu adwokackiego, nakazuje w jej art. 6 adwokatowi zachowanie tajemnicy  
w stosunku do wszelkich uzyskanych od klienta informacji. Członkowie Adwokatury powinni 
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bezwzględnie przestrzegać tajemnicy zawodowej i to niezależnie od stanowiska i woli organów 
prowadzących postępowanie. 

22. Tajemnica obrończa wiąże się z zarezerwowanym wyłącznie dla członków Palestry prawem do 
występowania w procesie karnym w charakterze obrońcy i jest szczególnym, węższym rodzajem 
tajemnicy zawodowej adwokata.  
 

23. Tajemnica obrończa dotyczy faktów, o których adwokat dowiedział się występując w charakterze 
obrońcy oskarżonego w sprawie karnej, lub ewentualnie udzielając na podstawie art. 245 § 1 kpk 
pomocy prawnej osobie zatrzymanej. Temu rodzajowi tajemnicy przyznano na podstawie art. 178 
pkt 1 kpk szerszą, w stosunku do tajemnicy adwokackiej, ochronę. Przepis ten przesądza o 
bezwzględnym charakterze tajemnicy obrończej.  Wyodrębnienie tajemnicy obrończej wiąże się z 
ze szczególna specyfiką procesu karnego, w ramach którego rozstrzygane są   najważniejsze dla 
jednostki prawa i wolności, takie jak wolność osobista, domniemanie niewinności, prawo do 
sprawiedliwego procesu, prawo do ochrony życia prywatnego, czy wolność słowa. 

 
24. Wprowadzony przez art. 178  pkt 1 kpk zakaz dowodowy polega na całkowitym wyłączeniu 

możliwości dowodzenia faktów, o których obrońca dowiedział się udzielając porady prawnej lub 
prowadząc sprawę. Tajemnica obrończa obejmuje wszystkie informacje, o których adwokat 
dowiedział się od mocodawcy, osoby mu najbliższej, osób trzecich, czy też z innego źródła. 
Informacje te są objęte bezwzględnym zakazem dowodowym, który nie pozwala przesłuchać 
adwokata na objęte nimi okoliczności. Tajemnica obrończa jest tajemnicą bezwzględnie 
nienaruszalną, z której adwokat nie może zostać przez nikogo zwolniony. Jej naruszenie rodzi zaś 
karną, cywilną i dyscyplinarną odpowiedzialność adwokata będącego obrońcą. 

 
25. Bezwzględny charakter tajemnicy obrończej nie ogranicza się tylko do wyłączenia możliwości 

przesłuchania adwokata co do faktów, o których dowiedział się pełniąc przewidzianą w art. 178 
pkt 1 kpk rolę obrońcy. Zgodnie z art. 225 § 3 kpk i art. 226 kpk,  tajemnica obrończa rozciąga się 
również na wszelkie informacje zgromadzone w przez adwokata w pismach i innych dokumentach 
związanych z wykonywaniem funkcji obrończej. W myśl powołanych przepisów niedopuszczalne 
jest zapoznawanie się w toku przeszukania z dokumentami zawierającymi tajemnicę obrończą i 
wykorzystywanie ich jako dowodów w postępowaniu karnym. 

 

26. Z uwagi na treść art. 178 kpk, 225 § 3 kpk i art. 226 kpk również inne formy ingerencji w sferę 
autonomii informacyjnej istniejącą pomiędzy klientem i jego obrońcą, w tym w szczególności 
kontrola i utrwalanie rozmów obrońcy i mandanta, są niedopuszczalne i nielegalne.  

 
V. Znaczenie tajemnicy adwokackiej i obrończej 

 
27. Zastosowanie kontroli operacyjnej, a przede wszystkim kontrolowanie i utrwalenie rozmów 

telefonicznych, nawet  sankcjonowane przez przepisy prawa, jest istotną ingerencją w sferę 
konstytucyjnych praw i wolności jednostki. Aby ta ingerencja była jak najmniej uciążliwa, 
konieczne jest  wytyczenie jasnych granic stosowania kontroli operacyjnej wobec jednostki.  
Kontrola operacyjna nie może wkraczać w sferę relacji klienta z adwokatem, udzielającego mu 
pomocy prawnej, gdyż tylko przy zachowaniu pełnej ochrony tajemnicy adwokackiej świadczona 
pomoc może być efektywna. Dla pełnego korzystania przez obywatela z przysługujących mu praw 
i wolności, których ochronie służy pomoc prawna świadczona przez adwokatów ,konieczne jest 
istnienie tajemnicy adwokackiej. 
 

28. Przepisy, których konstytucyjność jest, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratura 
Generalnego, badana przez Trybunał Konstytucyjny nie tylko nie dają gwarancji ochrony należnej 
tajemnicy adwokackiej i obrończej, w ogóle  nie odnosząc się do tych instytucji. Nienaruszana 
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przez organy państwowe tajemnica adwokacka, jak i tajemnica obrończa, są fundamentem, w 
oparciu o który Adwokatura może skutecznie realizować powierzone jej przez społeczeństwo 
zadania. Istnienie, przestrzeganie i gwarantowanie tych tajemnic, zarówno przez adwokatów, jak i 
przez organy władzy publicznej umożliwia właściwą  ochronę praw jednostki. Bez zapewnienia 
nienaruszalności tych tajemnic przekonanie obywatela o realności ochrony praw i wolności, 
których  realizacji służy pomoc prawna świadczona przez adwokatów, nie jest możliwe. 

 
29. Zaufanie do profesji adwokata, związane z istnieniem tajemnicy adwokackiej i obrończej ma 

dwojaki charakter - to zaufanie poszczególnych obywateli korzystających z fachowej pomocy 
prawnej do swoich pełnomocników oraz zaufanie całego społeczeństwa do wszystkich członków 
tej grupy zawodowej. Społeczne zaufanie do Adwokatury wyraża się poprzez powszechną 
aprobatę dla istnienia tajemnicy zawodowej. Przez zapewnianie obywatelom fachowej pomocy 
prawnej i zastępstwa procesowego, adwokat pełni ważną funkcję publiczną. Rola ta, połączona z 
szczególnym stosunkiem zaufania łączącym adwokata z jego klientem, sprawia, że zawód 
adwokata należy do grupy zawodów zaufania publicznego. Zaufanie w tym wymiarze ma ważną 
rolę dla społeczeństwa, którego członkowie poszukują u adwokatów pomocy prawnej w różnych 
dziedzinach życia. Zaspokajając społeczne zapotrzebowanie na fachowe wsparcie prawne, 
adwokaci przyczyniają się do zapewnienia, że proces stosowania prawa w stosunku do obywateli 
będzie przebiegał prawidłowo. Beneficjentem takiej sytuacji jest więc całe społeczeństwo. Jego 
członkowie, mogąc skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej objętej tajemnicą adwokacką, 
mają poczucie realizacji prawa do rzetelnego i prawidłowego funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości oraz powszechnie dostępnego prawa do obrony, a także gwarancji ochrony praw 

i wolności, którym służy pomoc prawna świadczona przez adwokatów. Ponadto, społeczne 
poczucie, że ze strony służb nie dochodzi do naruszenia tajemnicy zawodowej łączącej 
poszczególnych członków zbiorowości z adwokatami, owocuje zwiększonym zaufaniem do tychże 
służb.  
 

30. Zaufanie jednostkowego klienta jest konieczne do efektywnego działania przez adwokata w roli  
obrońcy, pełnomocnika czy też doradcy prawnego. Dzięki zaufaniu istniejącemu w relacji 
pomiędzy klientem a profesjonalnym pełnomocnikiem (lub adwokatem, świadczącym pomoc 
prawną w sposób innych, niż w roli pełnomocnika procesowego), adwokat traktowany jest przez 
klienta jako powiernik, od którego działania zależy los manadta. Fundamentem tego zaufania jest 
ciążący na adwokacie obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej związanej ze świadczeniem 
pomocy prawnej. Dzięki obecności tej tajemnicy klient, powierzający pełnomocnikowi swoją 
sprawę,  ma pewność, że po stronie adwokata nie istnieje zobowiązanie do współpracy z 
władzami publicznymi w zakresie przekazania im lub ujawnienia informacji uzyskanych od klienta, 
Tajemnica ta zobowiązuje adwokata do przestrzegania zakazu ujawnienia wiadomości uzyskanych 
od klienta. Klient zaś ma pewność, że informacje, które przekazał swojemu pełnomocnikowi, jako 
objęte tajemnicą, nie zostaną  wykorzystane przeciwko niemu (czy to w postępowaniu przed 
sadem, czy w innej sferze). To  umożliwia adwokatowi prawidłowe wypełnianie misji polegającej 
na obronie,  reprezentowaniu interesów i doradztwie na rzecz  swojego mocodawcy. 

 
31.  Tylko w warunkach pełnego zaufania możliwe jest świadczenie rzetelnej pomocy prawnej i 

efektywne działanie adwokata na rzecz klienta. Tylko przy istnieniu pełnej oraz uczciwej 
komunikacji pomiędzy klientem a adwokatem, możliwe jest prawidłowe realizowanie funkcji i 
zadań powierzonych Adwokaturze w ogóle. Urzeczywistnianie, zapewnionego konstytucyjnie i 

ustawowo, katalogu praw i wolności, których ochronie służy pomoc prawna świadczona 

przez adwokatów wymaga poszanowania zasady autonomii informacyjnej oraz poufności 
kontaktów z adwokatem. Tu kluczowa jest gwarancja istnienia i przestrzegania tajemnicy 
zawodowej obejmującej wymianę informacji pomiędzy adwokatem a jego klientem. Bez tej 
gwarancji zagrożone jest dobro jednostki szukającej fachowej pomocy prawnej. Klient nie mając 
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pewności, że przekazane przez niego informacje nie pozostaną poufne, może nie odwołać się do 
w ogóle pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Obawa  inwigilacji relacji klient – adwokat jest 
szkodliwa nie tylko dla gwarancyjnego charakteru tajemnicy adwokackiej. Lęk przed nią godzi też  
w jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa – zasadę zaufania obywateli do 
instytucji państwowych, której powinno towarzyszyć także społeczne przeświadczenie o służebnej 
roli organów władzy publicznej wobec państwa i obywateli. Poszkodowany będzie też pośrednio 
wymiar sprawiedliwości, gdyż ograniczenie zaufania w relacji adwokat – klient nie wpłynie 
pozytywnie na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. 
 

32. Prawo jednostki do obrony  w aspekcie formalnym i nierozerwalnie powiązana z nim, objęta 
bezwzględną ochroną, tajemnica obrończa kształtuje się nie w momencie przedstawienia jej 
zarzutów, a już z chwilą zwrócenia się klienta o pomoc do adwokata. Od tej też chwili wszelkie 
informacje uzyskane przez adwokata podczas udzielania pomocy prawnej podlegają ochronie 
gwarantowanej przez tajemnicę zawodową. Dzieje się tak niezależnie od  formalnego udzielenia, 
czy złożenia  pełnomocnictwa. Oznacza to, że w rzeczywistości czasowy zakres prawa do obrony, 
rozpoczynający się nawiązaniem kontaktu klienta z obrońcą, uprzedza w czasie  gwarancje 
procesowe osoby przysługujące podejrzanemu lub oskarżonemu.  

33. Analogicznie przedstawia się moment rozpoczęcia obowiązywania tajemnicy adwokackiej w 
sprawach cywilnych, administracyjnych, czy takich, gdzie przeciwko klientowi nie będzie toczyć 
się żadne postępowanie karne. W tych przypadkach tajemnica adwokacka wiąże adwokata także 
od chwili zgłoszenia się do niego klienta oczekującego udzielenia mu pomocy prawnej. 

34. Poczynając od samego etapu zgłoszenia się klienta do adwokata, udzielenie pomocy prawnej, czy 
nawet odmowa udzielenia tej pomocy, musi nastąpić w warunkach autonomii informacyjnej 
zapewniających pełną poufność kontaktu z adwokatem. Tylko wtedy pomoc ta może być realna, 
gdyż jej efektywność jest ściśle powiązana z zaufaniem klienta do swego adwokata. Już sama 
możliwość ingerencji, sankcjonowana przez nieobjęcie relacji klient – adwokat zakazem 
pozyskiwania informacji w trakcie działań operacyjnych, narusza prawo do obrony (i do ochrony 
innych praw i wolności, których ochronie i realizacji służy pomoc prawna) poprzez obniżenie jej 
efektywności i skuteczności.  

35. Aktywność obrońcy jest bardzo pożądana podczas przygotowawczego etapu postępowania. Już 
wówczas, na podstawie przedstawionych przez klienta okoliczności, adwokat ma za zadanie 
udzielić jak najbardziej efektywnej dla klienta pomocy prawnej.  By to było możliwe, wypowiedzi 
mandanta muszą być szczere i kompletne, a to gwarantują tylko warunki zapewniając pełną 
konfidencjonalność wymiany informacji pomiędzy obrońcą a klientem. Ze względu na fakt, że 
wiadomości uzyskane od klienta we wstępnym stadium postępowania karnego, czy nawet przed 
jego wszczęciem, mogą mieć kluczowe znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia w danym 
postępowaniu, konieczne jest  zapewnienie pełnej ochrony tajemnicy obrończej także w 
przypadku stosowania kontroli operacyjnej.  

36. Widmo naruszenia tajemnicy zawodowej adwokata poprzez zastosowanie podsłuchu 
operacyjnego powoduje, że kontakt klienta z adwokatem może zostać ograniczony przez 
swoistego rodzaju autocenzurę, której dokona klient. Dla adwokat oznacza to powstanie bariery 
w zdobywaniu niezbędnych informacji o okolicznościach sprawy, w której klient oczkuje 
uzyskania fachowej pomocy prawnej. Wpływa to niekorzystnie na - możliwość udzielenia w danej 
sprawie pomocy prawnej w najbardziej korzystnej dla klienta formie.  Tym samym, nie mając 
całościowego obrazu sprawy, adwokat może nie podjąć najbardziej adekwatnych dla klienta 
działań, co sprawi, że  pomoc ta będzie miała nieefektywny charakter. 

37. Przepisy dotyczące podsłuchu operacyjnego, których konstytucyjność jest badana na wniosek 
Prokuratora Generalnego, nie przewidują żadnej ochrony dla tajemnicy adwokackiej i obrończej, 
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które objęte są zakazami dowodowymi na mocy przepisów kpk. Funkcjonowanie tych przepisów 
w systemie prawnym prowadzi do nieuzasadnionego i niedozwolonego różnicowania przez 
ustawodawcę poziomu ochrony praw i wolności, których realizacji służy pomoc prawna 
świadczona przez adwokatów w zależności od tego, czy znajduje ono oparcie w przepisach  
procesowych, czy też pozakodeksowych regulacjach dotyczących służb mających możliwość 
skorzystania z instrumentu kontroli operacyjnej. Niezależnie od okoliczności, w jakich służby 
uzyskają dostęp do informacji objętych tajemnicą adwokacką lub obrończą, efektem będzie 
naruszenie praw i wolności, których ochronie służy pomoc prawna świadczona przez adwokatów 
poprzez złamanie zasady zaufania obowiązującej w relacji adwokat - klient.  

38. Odnosząc się do powołanego przez Prokuratora Generalnego wzorca kontroli z art. 31 ust. 3 
Konstytucji Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, że istotą tajemnicy obrończej zapewnianej 
przez obrońcę, do którego pomocy – zgodnie z art. 42 ust. 2 Konstytucji każdy ma prawo, jest 
prywatność i poufności w relacji klient – obrońca. Z tego też względu, ograniczenie praw i 
wolności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokatów przez ograniczenie lub 
wyłączenie tajemnicy obrończej nie jest możliwe na podstawie  art. 31 ust. 3 Konstytucji. 
Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej mechanizm ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych 
nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem zgodnie z brzmieniem art. 31 ust. 3 
Konstytucji – ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw i wolności nie mogą 
naruszać istoty tych wolności i praw. Wkroczenie przez ustawodawcę w zakres tajemnicy 
obrończej skutkuje naruszeniem istoty Prawa do obrony, paraliżując możliwość współpracy 
pomiędzy adwokatem a podejrzanym lub oskarżonym. Stan tajemnicy nie istnieje bowiem tam, 
gdzie uczestnicy określonej komunikacji nie mają wiedzy o liczbie uczestniczących w niej osób. 

39. Przyjmując nawet, że możliwość stosowania kontroli operacyjnej, obejmującej tajemnicę 
adwokacką, nie narusza istoty chronionych przez tę tajemnicę praw i wolności jednostki,  
naruszenie tych praw i wolności, musi spełniać wymóg konieczności (niezbędności) ingerencji. 
Naruszenie tajemnicy adwokackiej w sposób, w jaki możliwe jest to na gruncie przepisów o 
kontroli operacyjnej powołanych we wniosku Prokuratora Generalnego nie spełnia tego wymogu. 
Nienaruszalność tajemnicy adwokackiej stanowi gwarancję przed arbitralnym wkroczeniem przez 
organy państwa w sferę zaufania i autonomii informacyjnej między adwokatem a jego klientem. 
Umożliwienie pozyskiwania informacji objętych tajemnicą adwokacką przez organy stosujące 
kontrolę operacyjną jest owszem wygodne dla organów ją stosujących, nie spełniając jednak 
testu konieczności ingerencji w sferę konstytucyjnych wolności i praw, ponieważ cele, 
przyświecające kontroli operacyjnej można osiągnąć innymi środkami.  

 

VI. Spostrzeżenia Adwokatury odnośnie podsłuchów operacyjnych 

 

40. W obowiązującym stanie prawnym, obok kontroli operacyjnej stwarzającej możliwość 
zastosowania podsłuchu operacyjnego, wyróżnia się również podsłuch procesowy. Te dwa 
rodzaje podsłuchów,  pozwalające organom państwa na znaczną ingerencję w sferę praw i 
wolności obywatelskich, posiadają wiele cech wspólnych. Różni je jednak  m. in. charakter i cel 
ich stosowania, możliwość ich zażalenia, stopień tajności, czy przede wszystkim ograniczenia 
pozyskiwania informacji objętych tajemnicami zawodowymi. 

41. Instytucja kontroli i utrwalania rozmów w trakcie toczącego się postępowania karnego, czyli 
podsłuch procesowy, unormowana została w 26. rozdziale kpk. Z zasady o zarządzeniu kontroli i 
utrwalania rozmów telefonicznych na procesowym etapie postępowania decyduje sąd na 
wniosek prokuratora. Wyjątkowo, w przypadkach niecierpiących zwłoki, podsłuch rozmów 
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telefonicznych może zarządzić także prokurator. Jest on jednak obowiązany w terminie trzech dni 
zwrócić się do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie zarządzonego przez niego podsłuchu. Po 
zakończeniu kontroli prokurator występuje do sądu z wnioskiem o zarządzenie zniszczenia 
wszystkich utrwalonych zapisów, jeżeli nie mają znaczenia dla postępowania karnego. Zaś po 
zakończeniu postępowania przygotowawczego prokurator wnosi o zarządzenie zniszczenia 
utrwalonych zapisów jeżeli zapisy te w części nie mają znaczenia dla postępowania karnego, w 
którym zarządzono kontrolę, a jednocześnie nie stanowią dowodu uzasadniającego wystąpienie 
do sądu o zgodę następczą. Z wnioskiem o zniszczenie utrwalonych rozmów może wystąpić 
również osoba, w stosunku do której stosowano kontrolę. 

42. Przepis art. 239 kpk przewiduje konieczność poinformowania osoby podsłuchiwanej o 
stosowaniu wobec niej kontroli i utrwalania rozmów. Ogłoszenie postanowienia o stosowaniu 
podsłuchu może zostać odroczone w stosunku do osoby podsłuchiwanej na czas niezbędny ze 
względu na dobro sprawy. Gdy podsłuch stosowano w postępowaniu przygotowawczym, 
odroczenie to nie może trwać dłużej niż do zakończenia tego etapu postępowania.  

43.  Najważniejszymi różnicami pomiędzy podsłuchem operacyjnym a procesowym są:  
nieinformowanie osoby inwigilowanej o  stosowaniu wobec niej podsłuchu operacyjnego, nawet 
po zakończeniu stosowania kontroli operacyjnej, brak możliwości zaskarżenia przez osobę 
podsłuchiwaną faktu bycia podsłuchiwanym, a także brak uprawnienia do żądania zniszczenia 
określonych materiałów z uwagi na ochronę tajemnic zawodowych w przypadku stosowania 
podsłuchu operacyjnego.  

44. Z założenia kontrola operacyjna jest tajna, co oznacza, że objęta nią osoba nie powinna się nigdy 
dowiedzieć o tym, że była inwigilowana. Niejawny charakter kontroli operacyjnej przesądza też o 
tym, że o wiele trudniej, chociażby w zestawieniu z czynnościami procesowymi, zapewnić 
należytą, zewnętrzną kontrolę jej stosowania. 

45. Tajny charakter podsłuchu operacyjnego połączony z wielością formacji posiadających 
uprawnienia do prowadzenia kontroli operacyjnej, czyni z tej instytucji instrument podatny na 
nadużycia. Ponadto, w praktyce kontrola operacyjna nie zawsze ma subsydiarny charakter, a 
często staje się najbardziej wygodną formą zbierania dowodów. Powoduje to, że materiał 
dowodowy uzyskany w trakcie stosowania kontroli operacyjnej bywa podstawowym źródłem 
mającym przesądzać o zasadności oskarżenia. W praktyce w postępowaniu karnym nie spotyka 
się stosowania obecnie podsłuchów procesowych. Za to służby notorycznie sięgają po podsłuch 
operacyjny, a uzyskane za pomocą tej instytucji materiały dowodowe są później wykorzystywane 
na sądowym etapie postępowania karnego. Praktyka taka znajduje odzwierciedlenie w danych 
statystycznych dotyczących stosowania kontroli operacyjnej w latach 2006-2009, udostępnionych 
przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Z danych opublikowanych przez Helsińską Fundację Praw 
Człowieka wynika, że w ww. okresie do Sądu Okręgowego wpłynęło 946 wniosków o zgodę na 
kontrolę operacyjną, z czego aż 934 (blisko 99%) wniosków zostało przez sąd uwzględnionych. W 
tym okresie doszło do 213 przypadków stosowania kontroli operacyjnej w  
przypadkach niecierpiących zwłoki, zaś jedynie w 3 przypadkach (1,5%)  
sąd zakwestionował kontrolę operacyjną stosowaną w tym trybie (dane opublikowane na stronie 
internetowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pod adresem: 
http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/images/stories/CBA_statystyki_kontrola_operacyjna.pdf)
Znajdująca potwierdzenie w przytoczonych danych łatwość w uzyskaniu zgody sądu na 
stosowanie kontroli operacyjnej (i brak ograniczeń towarzyszących podsłuchowi procesowemu, 
ustanowionemu w rozdziale 26 kodeksu postępowania karnego) stanowi niestety zachętę dla 
podmiotów stosujących kontrolę operacyjną do jej częstszego stosowania.       

46. Wszystkie te cechy kontroli operacyjnej mają, bezpośrednio lub pośrednio, negatywny wpływ na 
prawo obywatela do rzetelnego procesu, w którym zasada kontradyktoryjności powinna zostać 

http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/images/stories/CBA_statystyki_kontrola_operacyjna.pdf


11 
 

zachowana, a prokurator powinien być  jego obiektywnym uczestnikiem, nie zaś podmiotem 
nastawionym jedynie na zbieranie dowodów obciążających podsądnego. Nie przewidując zakazu 
pozyskiwania informacji objętych tajemnicą adwokacką, niosą też zagrożenie dla praw i wolności, 
których ochronie służy pomoc prawna świadczona przez adwokatów.  

47. Mimo przysługujących sądowi uprawnień nadzorczych nad kontrolą operacyjną, jego rola jest 
znacznie ograniczona. Zezwalając na zastosowanie kontroli operacyjnej, sąd nie ma pełnej 
informacji o rzeczywistym celu kontroli, gdyż nie posiada wiedzy o wszystkich przesłankach jej 
zastosowania. Przepisy pozwalające na stosowanie kontroli operacyjnej nie ustanawiają wysokich 
wymagań dla wniosku o jej zastosowanie. Stąd wniosek organu wnoszącego o zarządzenie 
kontroli nakreśla jedynie okoliczności uzasadniające zdaniem wnioskodawcy potrzebę 
zastosowania kontroli. Ani sąd, ani tym bardziej inwigilowana osoba, w stosunku do której cała 
operacja jest tajna, nie zna rzeczywistego zakresu wykorzystywania podsłuchu operacyjnego. Nie 
ma też wiedzy, czy podsłuch ten nie zostanie wykorzystany w celach innych  aniżeli wskazane we 
wniosku o zastosowanie kontroli operacyjnej. Na podstawie doświadczenia Adwokatury można 
zaś stwierdzić, że organy władzy publicznej mają tendencję do gromadzenia wszelkich informacji 
na temat  obywateli, czemu nader często towarzyszy nadmierna ingerencja ze strony władz w ich 
życie prywatne. 

48. W większości przypadków, w których służby uprawnione do stosowania kontroli operacyjnej 
zwracały się do sądu o wyrażenie zgody na zastosowanie podsłuchu operacyjnego,  była ona 
wyrażana (Informacja Prokuratora Generalnego o Podsłuchach, opublikowana na stronie 
internetowej Prokuratury Generalnej:  www.pg.gov.pl/index.php?0,821,12,327 ). Świadczyć to 
może nie tyle o konieczności i doskonałości wniosków kierowanych  do sądu, co (jak wskazują 
częściowo dane statystyczne dotyczące kontroli operacyjnej stosowanej przez Centralne Biuro 
Antykorupcyjne) raczej o pozorności kontroli i automatyczności zatwierdzania tych wniosków 
przez sądy. Natomiast już po udzieleniu zgody na zastosowanie kontroli operacyjnej, sąd nie ma 
realnych i praktycznych  narzędzi do nadzorowania przebiegu kontroli operacyjnej. 

49. Ustawowe zróżnicowanie podsłuchu procesowego i operacyjnego utwierdza podmioty stosujące 
kontrolę operacyjną w przeświadczeniu o możliwym obejściu zakazów dowodowych 
przewidzianych w kpk, co bezpośrednio wpływa też na obniżenie gwarancji przestrzegania praw 
jednostki. Istniejący w przypadku kontroli operacyjnej brak zakazów pozyskiwania informacji 
objętych tajemnicą zawodową, może doprowadzić w przypadku posłużenia się podsłuchem 
operacyjnym do uzyskania informacji mogących zostać wykorzystanych, pośrednio lub 
bezpośrednio, w postępowaniu karnym. Takie działanie nastąpiłoby z pominięciem przepisów 
kpk, mających gwarancyjny charakter dla oskarżonego i jego obrońcy. 

50. Nienaruszalność tajemnicy, obejmującej komunikację klienta z adwokatem, nie służy 
podejmowaniu działań sprzecznych z prawem. Ma ona za zadanie zagwarantować jednostce, 
poprzez skutecznie świadczoną pomoc prawną, ochronę jej praw i wolności. Potrzeba 
wprowadzenia analogicznych do procesowych regulacji w przypadku stosowania kontroli 
operacyjnej, nie ma służyć ograniczeniu kompetencji  służb odwołujących się w swojej pracy do 
tej instytucji. Są one konieczne by  zagwarantować jednostce dostęp do efektywnej pomocy 
prawnej i nienaruszalność przysługujących jej praw i wolności, których ochronie służy pomoc 
prawna świadczona przez adwokatów. 

51. Dlatego też, z perspektywy wartości uznanych za fundamentalne w demokratycznym państwie 
prawa, brak jest argumentów uzasadniających nieobjęcie ochroną tajemnicy adwokackiej i 
tajemnicy obrończej na etapie stosowania kontroli operacyjnej, zwłaszcza gdy te tajemnice 
korzystają z szerokiej ochrony  w trakcie procesowego postępowania karnego, gwarantującego 
kontrolę stosowania podsłuchu ex post oraz możliwość jego zaskarżenia przez samego 
podsłuchiwanego.  Zabezpieczenie nienaruszalności tajemnicy zawodowej na etapie stosowania 
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kontroli operacyjnej jest nawet bardziej potrzebne niż na etapie procesowego postępowania 
karnego, ze względu na znaczną możliwość nadużywania instrumentów operacyjnych. 

VII. Praktyczny wymiar braku sądowej kontroli nas stosowaniem podsłuchów operacyjnych 
 
52. Brak sądowej kontroli nad stosowaniem czynności operacyjnych godzi w i relację pomiędzy 

adwokatem i jego mocodawcą, opierającą się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, polegającej 
na świadczeniu efektywnej pomocy prawnej. Nawet potencjalne ryzyko naruszenia poufnego 
charakteru relacji wpływa negatywnie na możliwość rzetelnego reprezentowania interesów 
klienta. 
 

53. Brak pełnego zaufania do obrońcy czy pełnomocnika może skutkować przyjęciem przez klienta 
zamkniętej postawy i odmową przekazywania mu prawdziwych informacji, a nawet dezinformacji 
w sprawie, w której oczekuje pomocy. Ma to miejsce w szczególności w  sytuacjach, w których 
prawdziwe informacje przekazywane adwokatowi są niekorzystne dla klienta. Groźba 
wykorzystania przeciwko klientowi poufnych informacji przekazanych adwokatowi przez 
podmioty trzecie, powoduje zaburzenie zaufania, niezbędnego dla właściwego wykonywania 
swojej funkcji przez adwokata. Zatajanie, nawet niekorzystnych dla klienta informacji, może 
skutkować nieskuteczną strategią adwokata, a nawet błędnym rozstrzygnięciem sądu w sprawie 
klienta. 

 
54. Dopuszczalność, chociażby krótkotrwałego, prowadzenia czynności operacyjnych niepoddanych 

ocenie niezawisłego sądu godzi w zasadę zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa. 
Rodzi to sytuację, w której podsądny, poddany niekontrolowanym działaniom ze strony władz 
publicznych ocenia je jako skrajnie nielojalne i naruszające gwarantowaną konstytucyjnie sferę 
przynależnych mu praw i wolności. Obawa autoinkryminacji – dostarczenia przez klienta 
dowodów na swoją niekorzyść - może powstrzymywać go od ujawniania jakichkolwiek 
szczegółów sprawy, ze szkodą tak dla wymiaru sprawiedliwości, jak i dla samego podsądnego. 

 
55. Możliwość pozyskania przez służby policyjne i specjalne informacji objętych tajemnicą adwokacką 

i obrończą podważają zaufanie do prawnej ochrony prywatności w dwojaki sposób. Po pierwsze, 
naruszone zostaje zaufanie do istnienia przynależnej każdemu ochrony prywatności i tajemnicy 
komunikowania się. Po drugie zaś, unormowania pozwalające na uzyskanie informacji  
związanych z tajemnicami zawodów zaufania publicznego podważa zaufanie do istnienia prawnej 
ochrony tajemnicy zawodowej w ogóle. Zagwarantowanie jednostce prawa i wolności, których 
ochronie służy pomoc prawna świadczona przez adwokatów  bez odpowiedniego zabezpieczenia 
ich naruszenia przed ingerencją ze strony  osób trzecich, zwłaszcza przedstawicieli władz 
publicznych, prowadzi do wniosku o iluzoryczności prawnego zabezpieczenia tych praw i 
wolności. 

 

VIII. Brak możliwości kwestionowania orzeczenia sądu 

56. Naczelna Rada Adwokacka w pełni rozumie obowiązującą w postępowaniu przez Trybunałem 
Konstytucyjnym zasadę skargowości. Przedstawienie stanowiska Adwokatury w sprawie 
zainicjowanej wnioskiem Prokuratora Generalnego wymaga jednak zasygnalizowania rozwiązań 
prawnych mogących sanować obecne rozwiązania prawne w zakresie braku możliwości 
kwestionowania decyzji sądu zatwierdzających czynności operacyjne przez jednostkę poddaną 
kontroli operacyjnej. Niejawny charakter tych czynności nie uniemożliwia poddania ich 
instancyjnej weryfikacji sądowej. De lege lata brak instancyjnej kontroli sądowej wynika z faktu, 
że ustawodawca nie uregulował w przepisach normujących kontrolę operacyjną zagadnień, które 
powinien być uregulować. 
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57. Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej, w świetle obecnych rozwiązań procedury karnej i 

gwarancji ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki możliwe jest zaproponowanie co 
najmniej dwóch alternatywnych rozwiązań. 

 

58. Pierwszym z rozwiązań sanujących brak zaskarżalności orzeczenia sądu o zgodzie na prowadzenie 
czynności operacyjnych jest mechanizm kwestionowania zgody sądu ex post. Zagwarantowanie 
osobie poddanej czynnościom operacyjnym, po ich zakończeniu, prawa do weryfikacji zasadności 
prowadzonych względem niej czynności czyni zadość standardom prawa do rzetelnego procesu i 
poczuciu sprawiedliwości. Ewentualne orzeczenie, stwierdzające niezgodność z prawem 
prowadzonej kontroli operacyjnej, skutkować powinno przede wszystkim procesowym 
wyeliminowaniu zdobytych w ten sposób dowodów. W zależności od stadium sprawy, orzeczenia 
takie mogłoby skutkować podjęciem, umorzeniem a nawet, wznowieniem prawomocnie 
zakończonego postępowania. W świetle gwarancji wynikających z art. 77 Konstytucji, art. 552 i n. 
kpk czy art. 417 i n. Kodeksu cywilnego, orzeczenie sądu w przedmiocie zgodność z prawem 
działania władz publicznych, prowadzących  czynności operacyjne, stanowić mogłoby prejudykat, 
umożliwiający dochodzenie roszczeń w razie stwierdzenia naruszenia praw i wolności, których 
ochronie służy pomoc prawna świadczona przez adwokatów. 
 

59. Drugim z rozwiązań mogących zapewnić podmiotowi kontroli operacyjnej możliwość 
kwestionowania zgody sądu na jej prowadzenie jest wprowadzenie do postępowania instytucji 
rzecznika interesu osoby poddanej kontroli in absentio. Rzecznik interesu osoby kontrolowanej 
mógłby zostać uprawniony do zaskarżania postanowienia sądu o zarządzeniu kontroli operacyjnej 
w interesie kontrolowanego, gwarantując możliwość poddania tego rozstrzygnięcia bezstronnej i 
niezależnej weryfikacji instancyjnej. Jednocześnie, działalność rzecznika działającego wyłącznie w 
interesie osoby nieobecnej nie pozbawiałoby czynności operacyjnych ich niejawnego charakteru, 
przesądzającego niejednokrotnie o ich skuteczności. 

 
 

XI. Konkluzje 
 
60. W złożonym wniosku Prokurator Generalny trafnie powołuje się na wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego w odniesieniu do kontroli operacyjnej sprawowanej przez Policję, w którym 
Trybunał zauważył, iż „Doświadczenia współczesnych państw demokratycznych wskazują, że 
władza wykonawcza odpowiedzialna za bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym podległe jej 
podmioty prowadzące czynności operacyjno-rozpoznawczych, dysponują środkami, których 
zastosowanie – w imię obrony porządku publicznego – może doprowadzić do zniszczenia 
instytucji demokratycznych i redukcji praw obywatelskich. Dzieje się tak zarówno dlatego, że 
poufność i brak zewnętrznej kontroli może prowadzić do nadmiernej autonomizacji czy 
subiektywizacji samego celu działalności operacyjnej oraz niezachowania w niej należytej 
wstrzemięźliwości przy wkraczaniu w prawa i wolności obywatelskie. Niekiedy zaś sytuacja taka 
może wynikać z nadmiernie eksponowanych względów ideologicznych czy politycznych w 
działaniu egzekutywy. Inaczej mówiąc, cecha niejawności kontroli operacyjnej czyni ją podatną 
na nadużycia.” (wyrok TK z dnia 12 grudnia 2005 r., sygn. K 32/04). 
 

61. Unormowania dotyczące braku zaskarżalności postanowień sądu wyrażających zgodę na 
prowadzenie kontroli przez kontrolowanego, dopuszczalności prowadzenia kontroli operacyjnej 
bez zgody sądu w przypadkach niecierpiących zwłoki i obejścia zakazów dowodowych w zakresie 
ochrony tajemnicy zawodowej adwokatów są niedopuszczalną ingerencją w istotę funkcji i 
instrumentarium zawodowego adwokata, będącego powiernikiem najbardziej prywatnych i 
intymnych informacji przekazanych mu przez klienta.  
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62. Obowiązywanie regulacji prawnych, pozostających w sprzeczności z zasadami ochrony tajemnicy 

adwokackiej i obrończej zagraża fundamentalnej wartości dla kształtowania relacji między 
adwokatem a jego mocodawcą – zasadzie zaufania. Wkroczenie w sferę prywatności, 
bezpieczeństwa prawnego jednostki, jej autonomii informacyjnej przez zezwolenie władzom 
publicznym na pozyskiwanie informacji objętych tajemnicą zawodową prowadzić do naruszenia 
praw i wolności, których ochronie służy pomoc prawna świadczona przez adwokatów. 

 

63. Rolą ustawodawcy w demokratycznym państwie prawnym jest ustanowienie gwarancji, tak 
materialnych, jak i proceduralnych, służących ochronie prywatności i bezpieczeństwu prawnemu 
jednostki. Winny one służyć także jak najpełniejszej ochronie tajemnicy zawodowej zawodów 
zaufania publicznego, w tym praw i wolności, których ochronie służy pomoc prawna świadczona 
przez adwokatów. 

 
64. Z powyższych względów, w ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej, kwestionowane przez 

Prokuratora Generalnego przepisy pozostają, w zakresie określonym we wniosku z dnia 13 
listopada 2012 roku, w sprzeczności z art. 2, art. 42 ust. 2, art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 i art. 54 
ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z art. 6 ust. 3 lit. 
b oraz c, art. 8 i art. 10 ust. 1 Konwencji Praw Człowieka. 

 
 
 
 
 
 
 

         


