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Prawo do obrony tworzy nie tylko fundamentalną zasadę procesu 
karnego, ale jest również jednym z głównych elementów zasady de-
mokratycznego państwa prawa (Stefański 2012). Zasada prawa do 
obrony stanowi także dyrektywę, dzięki której możliwa jest realiza-
cja gwarancji procesowych przyznanych oskarżonemu w procesie 
karnym (Wiliński 2006).

Celem niniejszego artykułu jest omówienie zasady prawa do 
obrony w postępowaniu karnym, wskazanie oraz analiza regulacji 
dających podstawy dostępu do adwokata osoby zatrzymanej w po-
stępowaniu karnym oraz omówienie w tym zakresie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z 22 października 
2013 r. w sprawie dostępu do adwokata w postępowaniu karnym 
i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania 
oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozba-
wieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi 
i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz. Urz. 
UE L 294/1).
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Jedną z najbardziej elementarnych i naczelnych zasad proce-
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Polskiej. Zgodnie z treścią przepisu art. 42 ust. 2 tego aktu każdemu, 
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uregulowania znalazły miejsce również na poziomie ustawodawstwa 
zwykłego w ustawie – Kodeks postępowania karnego (Ustawa z dnia 
6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 1997, 
Nr 89, po. 555 z późn. zm.). Zasada prawa do obrony uregulowana 
jest także w aktach prawa międzynarodowego, takich jak Międzyna-
rodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Międzynarodowy 
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w No-
wym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz. U. z 1977, Nr 38, poz. 167), 
czy Europejska Konwencja Praw Człowieka (Konwencja o ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 
dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami 3, 5 i 8 
oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz. U. z 1993, Nr 61, poz. 284). 
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go do obrony stanowi jeden z warunków modelu procesu spełniającego 
standard rzetelności. Statuując uprawnienia oskarżonego do wykony-
wania obrony osobiście lub wybrania w tym celu obrońcy, gwarancja 
prawa do obrony następuje w sposób ogólny. O rzeczywistym kształcie 
tego prawa decydować będą określone prawa i obowiązki oskarżonego 
unormowane w ustawach (Jeż-Ludwichowska 2009).

 W literaturze pojęcie prawa do obrony jest różnie definiowane. 
Przyjmuje się, że prawo do obrony obejmuje całokształt czynności, 
które podejmowane są w interesie oskarżonego i zmierzają do od-
parcia oskarżenia albo odpowiedniego zmniejszenia jego odpowie-
dzialności, jak i zmniejszenia wszelkich uciążliwości procesowych 
(Marszał, Stachowiak, Zgryzek 2005). W rozumieniu prawa podmio-
towego „prawo do obrony” jest to odpowiedni zespół uprawnień 
procesowych (Grzegorczyk, Tylman 2003). Zasada prawa do obrony 
ujmowana jest także jako uprawnienie do odpierania zarzutów uję-
tych w oskarżeniu, do unikania grożących konsekwencji prawnych 
podjętych w drodze nielojalnych sposobów ze strony organów pro-
cesowych oraz do korzystania z pomocy obrońcy (Nowak 1987). P. 
Wiliński wskazuje, że prawo do obrony obejmuje cztery podstawo-
we elementy. Należą do nich: dyrektywa postępowania o charak-
terze uprawniającym, prawo oskarżonego do obrony swoich inte-
resów w procesie, wykorzystanie zespołu uprawnień procesowych 
oraz obrona przed stawianymi zarzutami lub grożącymi konsekwen-
cjami prawnymi (Wiliński 2006).

Obecnie zasada prawa do obrony w kształcie, w jakim obowią-
zuje w polskim procesie karnym, jest to dyrektywa prawna, czyli 
zasada w znaczeniu konkretnym. Istota tej zasady będzie się wyra-
żała w umożliwieniu oskarżonemu (w ujęciu szerokim) odpierania 
przedstawianych mu zarzutów, kwestionowania przemawiających 
przeciwko niemu dowodów, a także przedstawiania dowodów na 
poparcie własnych twierdzeń. Należy zaznaczyć, że wykonywanie 
obrony jest jedynie prawem oskarżonego, a nie jego obowiązkiem, 
a realizacja tego uprawnienia może przyjąć postać obrony czynnej 
lub obrony biernej (Wiliński 2014).

Zasada prawa do obrony spełnia liczne funkcje, do których 
należą: funkcja organizacyjna, bowiem wyodrębnienie owej zasa-
dy i prowadzenie badań nad jej zakresem służy ustaleniu zakresu 
uprawnień, które przysługują oskarżonemu i odpowiadających im 
obowiązków po stronie organów procesowych, w tym aspekcie 
staje się także podstawowym narzędziem do określenia proceso-
wej pozycji oskarżonego; funkcja kontrolna, którą zasada prawa do 
obrony realizuje w stosunku do organów procesowych, istnienie tej 
zasady tworzy mechanizm kontrolny, który zapobiega nadużyciom 
ze strony organów procesowych, gdyby w toku procesu okazało 
się, że organy mogą być zainteresowane dążeniem nie do wykry-
cia prawdy materialnej, ale do zwiększenia efektywności działań; 
funkcja informacyjna, ponieważ z punktu widzenia oskarżonego 
zasada prawa do obrony umożliwia mu zapoznanie się nie tylko 
ze stawianymi zarzutami, ale również z wszelkimi okolicznościami 
związanymi z postępowaniem dowodowym w sprawie, ustaleniami 
procesowymi organów uczestniczących w postępowaniu, z podej-
mowanymi rozstrzygnięciami; funkcja wychowawcza (społeczno-
-prawna) w aspekcie odniesienia zasady prawa do obrony do innych 
uczestników postępowania, a także osób niezaangażowanych bez-
pośrednio w proces, funkcja ta ma istotne znaczenie dla tworzenia 
zaufania społeczeństwa wokół działalności organów wymiaru spra-

wiedliwości poprzez poszanowanie podstawowych praw człowieka 
w stosunku do oskarżonego (Murzynowski 1984).

Zasada prawa do obrony obejmuje dwa aspekty: 
• prawo do obrony w ujęciu materialnym, które oznacza, że 

postępowanie karne nie może toczyć się przeciwko oskar-
żonemu w sytuacji, gdy nie stworzono możliwości przedsta-
wienia swoich argumentów przez oskarżonego i obrony ich; 
uprawnie do bronienia się samemu jest realizowane przede 
wszystkim dzięki możliwości aktywnego uczestnictwa oskar-
żonego w postępowaniu;

• prawo do obrony formalnej, czyli możliwość korzystania 
z wybranego przez siebie obrońcy (Kulesza 2005), a szerzej 
– procesowa działalność tego obrońcy (Wiliński 2014).

Obecnie wskazuje się,  że rozróżnienie obrony materialnej 
i formalnej wywodzi się z nauki niemieckiej i austriackiej. W tych 
systemach prawnych pojęcie „obrona materialna” ujmowano jako 
ogół czynności podejmowanych przez samego oskarżonego w celu 
odparcia zarzutu oraz działalność sądu i prokuratora podejmowana 
w ramach zasady bezstronności. „Obrona formalna” oznaczała zaś 
jedynie działania obrońcy jako podmiotu formalnie tylko upoważ-
nionego do obrony oskarżonego (Wiliński 2014).

Przepisy kodeksu postępowania karnego nie zawierają regula-
cji, które w sposób bezpośredni odnosiłyby się do granic prawa do 
obrony. Przepis art. 6 kodeksu postępowania karnego stanowi je-
dynie, że oskarżonemu przysługuje prawo do korzystania z pomocy 
obrońcy i o tym uprawnieniu należy go pouczyć. Kwestia ustalenia 
granic prawa do obrony od lat zaliczana była do najtrudniejszych 
i najbardziej kontrowersyjnych zagadnień zarówno w doktrynie, jak 
i praktyce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Lipczyńska, 
Ponikowski 1978). W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się jednak, 
że prawo do obrony nie ma charakteru absolutnego (Duda 2011). 
Prawo do obrony ma bowiem charakter podrzędny wobec podsta-
wowego celu procesu karnego, jakim jest zapewnienie, że sprawca 
zostanie wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a oso-
ba niewinna nie poniesie tej odpowiedzialności (Krysztofiuk 2009). 
Niekiedy pojawiają się sytuacje, w których konieczne będzie odstęp-
stwo od pełnej realizacji zasady prawa do obrony, które podyktowa-
ne będą w szczególności efektywnością procesu karnego. Ponadto 
istnieją również inne podstawowe i chronione wartości społeczne, 
które należy respektować. Do takich wartości zaliczyć należy przede 
wszystkim słuszny interes prawny innych jednostek oraz uczestni-
ków postępowania (Nowicki 2009). Bezwzględny prymat prawa do 
obrony, ponad innymi wartościami, byłby sprzeczny z zasadą słusz-
ności, oznaczałby przede wszystkim ograniczenie innych zasad pro-
cesowych i naruszenie rzetelności procesu karnego (Wiliński 2014). 
W literaturze wskazuje się na trzy główne elementy wyznaczające 
granice prawa do obrony: zakaz naruszania przez oskarżonego jego 
obowiązków procesowych, które przewidziane są przepisami kodek-
su postępowania karnego; niedopuszczalność naruszenia przepisów 
prawa karnego materialnego, czyli takiego wykonywania prawa 
do obrony, które sprowadzałoby się do popełniania nowych prze-
stępstw (Murzynowski 1984); zakaz takiego wykonywania prawa 
do obrony, które prowadziłoby do naruszenia słusznych interesów 
uczestników postępowania karnego (Wiliński 2003). Wyznaczane 
przez przepisy granice prawa do obrony mogą zostać przekroczone 
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– zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. Pierwsza sytuacja zwią-
zana jest z zachowaniem samego oskarżonego i oznaczać będzie 
wykroczenie poza granice prawa do obrony i nadużycie go. Druga 
z sytuacji obejmuje natomiast działania lub zaniechania pozostałych 
uczestników procesu, które sprowadzają się do wtargnięcia w grani-
ce prawa do obrony, a więc jego naruszenia. Możliwe jest również 
nie przekroczenie, lecz ograniczenie zakresu prawa do obrony wsku-
tek działania z zewnątrz (Wiliński 2014).

Zasada prawa do obrony w świetle przepisów
 kodeksu postępowania karnego

Przepis art. 6 kodeksu postępowania karnego zapewnia prawo 
do obrony w znaczeniu materialnym i formalnym, prawo do zacho-
wania biernego oraz aktywnego. Należy jednak zaznaczyć, że przy-
znane oskarżonemu uprawnienia procesowe na poszczególnych eta-
pach procesu nie są tożsame, co wynika stąd, że na treść uprawnień 
obrończych mają wpływ cele i funkcje kolejnych stadiów procesu 
karnego (Skorupka 2017). 

Prawo do wyboru obrońcy przysługuje oskarżonemu na każdym 
etapie postępowania karnego i nie doznaje żadnych ograniczeń. Ko-
rzystanie z obrońcy niekiedy jest jednak uznane przez ustawodawcę 
za obligatoryjne. Dotyczy to obrony obowiązkowej ze względu na 
pewne przymioty oskarżonego, które mogą utrudniać lub uniemoż-
liwiać samodzielną obronę, bądź też ze względu na wagę sprawy, 
w której wymagane jest udzielenie oskarżonemu profesjonalnej 
pomocy prawnej (Skorupka 2017). Zgodnie z przepisami kodeksu 
postępowania karnego oskarżony ma obowiązek posiadania obroń-
cy w postępowaniu karnym, jeżeli: nie ukończył 18 lat; jest głuchy, 
niemy lub niewidomy; zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego 
zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postę-
powaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub 
w znacznym stopniu ograniczona; zachodzi uzasadniona wątpliwość, 
czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowa-
niu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny. 
Ponadto konieczność taka zachodzi, gdy sąd uzna to za niezbędne ze 
względu na inne okoliczności utrudniające obronę. Oskarżony musi 
mieć także obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym, 
jeżeli zarzucono mu zbrodnię (w takim przypadku udział obroń-
cy w rozprawie głównej jest obowiązkowy). W wyżej wskazanych 
sytuacjach, gdy oskarżony nie będzie posiadał obrońcy z wyboru, 
prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego do rozpoznania 
sprawy wyznacza mu obrońcę z urzędu. Ponadto, oskarżonemu 
zostanie wyznaczony obrońca z urzędu, gdy w sposób należyty wy-
każe, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku 
dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny (przepis ten stosuje się 
odpowiednio, gdy oskarżony żąda wyznaczenia obrońcy z urzędu 
w celu dokonania określonej czynności procesowej). W wyniku no-
welizacji z 27 września 2013 r. (Ustawa z dnia 27 września 2013 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw, Dz. U. z 2013, poz. 1247) zrezygnowano z instytucji 
obrony oskarżonego ubogiego w postępowaniu sądowym (zgodnie 
ze znowelizowanym art. 78 § 1 kodeksu postępowania karnego to 
podejrzany, a nie oskarżony mógł żądać, aby został mu wyznaczony 
obrońca z urzędu, jeśli w sposób należyty wykazał, że nie jest on 
w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego 

utrzymania siebie i rodziny; w wyniku ówczesnej nowelizacji kodek-
su postępowania karnego nie było możliwe wyznaczenie obrońcy 
z urzędu na żądanie podejrzanego w postępowaniu przygotowaw-
czym na takich samych zasadach jak w postępowaniu sądowym, 
bowiem na etapie postępowania sądowego wyznaczenie obrońcy 
z urzędu następowało na wniosek oskarżonego bez względu na jego 
sytuację majątkową). Oskarżony mógł natomiast żądać, aby wyzna-
czono mu obrońcę z urzędu do udziału w rozprawie głównej albo 
jedynie do dokonania określonej czynności procesowej w postępo-
waniu sądowym. Rozwiązania te zostały jednak zmienione nowelą 
z 11 marca 2016 r. (Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. 
U. z 2016, poz. 437), która zniosła instytucję obrońcy na żądanie.

Istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania jest wska-
zanie na fakt, iż również osoba zatrzymana na jej żądanie ma możli-
wość niezwłocznego nawiązania w dostępnej formie kontaktu z ad-
wokatem lub radcą prawnym, a także bezpośredniej z nim rozmowy. 
Jedynie w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi 
okolicznościami zatrzymujący może zastrzec, że będzie obecny przy 
rozmowie. Takie rozwiązanie ustawodawca przyjął w przepisie art. 
245 § 1 kodeksu postępowania karnego. Zatrzymany powinien zo-
stać pouczony o przysługującym mu uprawnieniu. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, że przepisy kodeksu postępowania karnego doty-
czące zatrzymania nadają zatrzymanemu szereg uprawnień miesz-
czących się w pojęciu prawa do obrony, a realizowanych w sytuacji 
uzasadnionego przypuszczenia, wysuwanego przez organ dokonu-
jący zatrzymania, że popełnił on przestępstwo. W związku z tym, to 
nie formalne przedstawienie zarzutu popełnienia przestępstwa, ale 
pierwsza czynność organów procesowych skierowana na ściganie 
określonej osoby czyni ją podmiotem prawa do obrony (Wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 9 lutego 2004 r., sygn. akt V KK 194/03, Legalis 
nr 62310). Prawo do uzyskania pomocy prawnej już we wczesnym 
stadium postępowania karnego akcentował Europejski Trybunał 
Praw Człowieka. Przełomowe było orzeczenie w sprawie Salduz 
przeciwko Turcji (Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie Salduz przeciwko Turcji, skar-
ga nr 36391/02), na podstawie którego został zbudowany standard 
sprowadzający się do dwóch elementów: dostęp do adwokata powi-
nien być przyznany od pierwszego przesłuchania przez policję oraz 
ograniczenie tego prawa może nastąpić tylko w szczególnych sytu-
acjach i nie może polegać ono w konsekwencji na tym, że złożone 
pod nieobecność adwokata zeznania o charakterze obciążającym 
stanowić będą podstawę orzekania w postępowaniu przed sądem. 
W późniejszych orzeczeniach Europejski Trybunał Praw Człowieka 
podkreślał, że podejrzany musi mieć zapewniony dostęp do pomocy 
prawnej już w momencie zatrzymania, bez względu na to, czy został 
już przesłuchany, czy jeszcze to nie nastąpiło. Zasada wyrażająca się 
w sprawiedliwym postępowaniu przeciwko osobie pozbawionej 
wolności wymaga, aby taka osoba uzyskała pełen zakres usług praw-
nych, tj.: możliwość omówienia sprawy, przygotowanie linii obrony, 
zebranie dowodów, przygotowanie do przesłuchania, udzielenie 
wsparcia podejrzanemu, czy kontrola warunków aresztu (Wyrok 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 13 października 
2009 r. w sprawie Dayanan przeciwko Turcji, skarga nr 7377/03). 
Dostęp do adwokata stanowi także podstawową gwarancję ochro-
ny przed niewłaściwym traktowaniem osób zatrzymanych (Wyrok 
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Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 września 2008 r. 
w sprawie Tiirkan przeciwko Turcji, skarga nr 33086/04). 

W momencie zatrzymania wobec osoby zatrzymanej aktualizu-
ją się konstytucyjne gwarancje, które zostały określone w art. 42 ust. 
2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Od tej chwili zatrzymany ma 
możliwość skorzystania z konstytucyjnego prawa do obrony zarów-
no w aspekcie materialnym, jak i formalnym. Obrona w wymiarze 
formalnym może nastąpić dopiero w momencie formalnego przed-
stawienia zarzutów, jednak zatrzymany ma prawo skorzystać z usług 
adwokata lub radcy prawnego, w ten sposób realizując prawo do 
obrony. Umożliwienie nawiązania kontaktu nastąpić ma w dostęp-
nej formie, a zatem w takiej, która w konkretnych okolicznościach 
możliwa jest do spełnienia. Z reguły będzie to rozmowa telefonicz-
na, chociaż niewykluczone jest skontaktowanie się z adwokatem 
albo radcą prawnym za pomocą telefaksu, czy poczty elektronicznej. 
Niezależnie jednak od możliwości nawiązania kontaktu z adwokatem 
albo radcą prawnym zatrzymany ma prawo do bezpośredniej z nimi 
rozmowy (Skorupka 2017).

Dostęp do adwokata osoby zatrzymanej 
w postępowaniu karnym w świetle regulacji 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2013/48/UE z 22 października 2013 r. w sprawie 
dostępu do adwokata w postępowaniu karnym 
i w postępowaniu dotyczącym europejskiego 

nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do 
poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu 

wolności i prawa do porozumiewania się z osobami 
trzecimi i organami konsularnymi w czasie 

pozbawienia wolności

W wyniku postępującej integracji oraz coraz intensywniejszej 
współpracy między państwami Unii Europejskiej w przestrzeni wol-
ności, bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości coraz częściej docho-
dzi do sytuacji, w których jednostki mają do czynienia z organami 
ścigania poza granicami swojego kraju. Oznacza to, że dla realizacji 
wzajemnego uznawania oraz swobody przepływu osób należy dbać 
o takie mechanizmy, które zapewniać będą odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej, znajdujących się w roli 
podejrzanego albo oskarżonego. 

Podstawą do złożenia projektu przedstawionego przez Komi-
sję Europejską było przekonanie, że poziom ochrony podstawowych 
praw jednostki w postępowaniu karnym w krajach Unii Europejskiej 
nie jest wystarczający. Chodziło w tym względzie głównie o niewy-
starczający dostęp do adwokata, czy informacji o zatrzymaniu. Mimo 
że wszystkie państwa członkowskie są stronami Konwencji o ochro-
nie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, to w opinii Komisji 
Europejskiej ciągle mamy do czynienia z licznymi naruszeniami art. 
6 tego aktu. Komisja zwróciła uwagę także na fakt, że orzeczenia Eu-
ropejskiego Trybunału Praw Człowieka wywołują skutki post factum 
i wyłącznie od dobrej woli państw zależy poprawa odpowiednich 
regulacji. W związku z tym istotne i wskazane jest stworzenie norm 
o charakterze obligatoryjnym, które ostatecznie zapewniałyby wła-
ściwy poziom ochrony jednostek (Ujazdowski 2015). 

Dyrektywa z 22 października 2013 r. zmierza do zapewnienia 
podejrzanym lub oskarżonym prawa do spotykania się na osobności 

z reprezentującym ich adwokatem. W tym celu państwa członkowskie 
powinny podjąć praktyczne rozwiązania dotyczące czasu trwania i czę-
stotliwości takich spotkań, uwzględniając jednocześnie okoliczności 
postępowania, w szczególności złożoność sprawy. Ponadto państwa 
członkowskie mogą także wprowadzić rozwiązania mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony adwokata i podejrzanego 
lub oskarżonego w miejscu, w którym odbywa się dane spotkanie 
i rozmowa. Przyjęte rozwiązania powinny natomiast pozostawać bez 
uszczerbku dla skutecznego wykonywania prawa podejrzanych lub 
oskarżonych do spotykania się z adwokatem oraz dla istoty tego prawa.

Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania Dyrektywy 
z 22 października 2013 r. został określony w art. 2. Akt ten ma za-
stosowanie do podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu kar-
nym od chwili poinformowania ich przez właściwe organy państwa 
członkowskiego, za pomocą oficjalnego powiadomienia lub w inny 
sposób, o tym, że są podejrzani lub oskarżeni o popełnienie prze-
stępstwa, niezależnie od tego, czy zostali pozbawieni wolności. Dy-
rektywa ma zastosowanie do czasu zakończenia postępowania rozu-
mianego jako ostateczne rozstrzygnięcie kwestii, czy podejrzany lub 
oskarżony popełnił przestępstwo, w tym w stosownych wypadkach 
wydanie wyroku skazującego i rozpatrzenie wszelkich środków od-
woławczych. Art. 3 Dyrektywy z 22 października 2013 r. rozszerza za-
kres wskazany w art. 2 o takie sytuacje, w których osoba zatrzymana 
nie została jeszcze poinformowana przez właściwe organy państwa 
członkowskiego, za pomocą oficjalnego powiadomienia lub w inny 
sposób, o tym, że jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie prze-
stępstwa, ale znalazła się w jednej z sytuacji przedstawionych w art. 
3, tj. przed przesłuchaniem przez policję lub inny organ sądowy; 
w momencie prowadzenia przez organy ścigania lub inne właściwe 
organy czynności dochodzeniowych lub innych czynności dowodo-
wych; niezwłocznie po pozbawieniu wolności albo zanim została 
wezwana do stawiennictwa przed sądem właściwym w sprawach 
karnych w odpowiednim czasie, zanim stawi się przed tym sądem. 
Przyjęte w Dyrektywie brzmienie przepisów odpowiada orzecznic-
twu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z którego wynika 
w sposób jednoznaczny, że formalne powiadomienie o popełnie-
niu przestępstwa pozostaje bez znaczenia, jeżeli organy sądowe 
faktycznie mają takie podejrzenie (Wyrok Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Brusco przeciwko 
Francji, skarga nr 1466/07). Na uwagę zasługuje jednak fakt, że pra-
wo do dostępu adwokata zostało przydzielone w Dyrektywie przed 
przesłuchaniem przez policję lub inne organy ścigania. Oznacza to 
przyznanie tego uprawnienia wcześniej w stosunku do standardów 
wyznaczonych przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka. W wyroku Salduz przeciwko Turcji wskazane zostało, że 
dostęp do adwokata winien być przyznany od momentu pierwszego 
przesłuchania przez policję, nie zaś przed nim. 

Na gruncie Dyrektywy z 22 października 2013 r. przewidziane 
zostały wyjątkowo ograniczenia prawa dostępu do adwokata przy-
znawanego w związku z pozbawieniem w sytuacjach, w których 
oddalenie geograficzne podejrzanego lub oskarżonego uniemożli-
wia zapewnienie prawa dostępu do adwokata bez zbędnej zwłoki, 
w przypadku pilnej potrzeby zapobieżenia poważnym negatywnym 
konsekwencjom dla życia, wolności lub nietykalności cielesnej ja-
kiejś osoby, w przypadku konieczności podjęcia przez organy ściga-
nia natychmiastowego działania w celu niedopuszczenia do naraże-
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nia postępowania karnego na znaczący uszczerbek, ze względu na 
pilną potrzebę zapobieżenia poważnym negatywnym konsekwen-
cjom dla życia, wolności, nietykalności cielesnej jakiejś osoby albo 
ze względu na pilną potrzebę zapobieżenia sytuacji, w której postę-
powanie karne mogłoby zostać narażone na znaczący uszczerbek. 
Wszystkie wyżej wskazane dopuszczalne ograniczenia mogą nastą-
pić, gdy spełnione zostaną przesłanki wskazane w art. 8 Dyrektywy. 
Oznacza to, że odstępstwa te muszą być proporcjonalne i nie mogą 
wykraczać poza to, co jest konieczne, muszą być ściśle określone 
w czasie, nie mogą opierać się wyłącznie na rodzaju lub wadze 
zarzucanego przestępstwa oraz nie mogą naruszać ogólnej rzetel-
ności postępowania. Przedmiotem ograniczenia prawa dostępu do 
adwokata nie może być sfera poufności kontaktów podejrzanego lub 
oskarżonego z adwokatem. Niedopuszczalność takiego ogranicze-
nia przyznaje jednostkom zdecydowanie wyższy poziom ochrony niż 
wynika to z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Dyrektywa przyznaje możliwość zrzeczenia się zagwarantowanych 
w niej praw, jednak muszą zostać spełnione konkretne warunki, którym 
owo zrzeczenie podlega. Art. 9 Dyrektywy stanowi, że podejrzanemu 
lub oskarżonemu należy udzielić ustnie lub pisemnie jasnych i wystar-
czających informacji w prostym oraz zrozumiałym języku na temat tre-
ści danego prawa i możliwych konsekwencji zrzeczenia się go, a samo 
zrzeczenie uprawnienia musi być dokonane w sposób dobrowolny 
i jednoznaczny (może ono nastąpić w formie ustnej lub pisemnej).

Zgodnie z treścią art. 15 Dyrektywy z 22 października 2013 r., 
powinna być ona transponowana do krajowego porządku prawnego 
do dnia 27 listopada 2016 r. W Polsce natomiast do chwili obecnej 
nie przyjęto żadnych aktów normatywnych, które miałyby na celu 
wykonanie tego obowiązku, mimo że zgodnie z art. 288 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dyrektywa wiąże państwo człon-
kowskie, do którego jest kierowana w zakresie rezultatu, który ma 
zostać osiągnięty, pozostawiając mu swobodę wyboru formy i środ-
ków wdrożenia dyrektywy. Implementacja Dyrektywy wymagałaby 
zmiany przepisów kodeksu postępowania karnego. Art. 4 Dyrekty-
wy stanowi, iż państwa członkowskie respektują zasadę poufności 
porozumiewania się pomiędzy podejrzanymi lub oskarżonymi a ich 
adwokatami przy korzystaniu z prawa dostępu do adwokata prze-
widzianego w tym akcie. Poprzez porozumiewanie należy rozumieć 
spotkania, korespondencję, rozmowy telefoniczne oraz inne formy 
porozumiewania się, dozwolone na mocy prawa krajowego. Tym-
czasem zgodnie z treścią przepisu art. 245 kodeksu postępowania 
karnego istnieje możliwość zastrzeżenia nadzoru porozumiewania 
się osoby podejrzanej lub oskarżonego z obrońcą. Ponadto, ko-
nieczne byłoby wprowadzenie zażalenia do sądu na postanowie-
nie o zastrzeżeniu kontroli korespondencji, czy o zastrzeżeniu jego 
obecności podczas spotkania osoby zatrzymanej z adwokatem lub 
radcą prawnym, bowiem takie rozwiązanie zostało zagwarantowane 
w Dyrektywie z 22 października 2013 r. Przede wszystkim jednak 
należałoby doprecyzować przepis art. 245 kodeksu postępowania 
karnego poprzez wskazanie, w jaki sposób osoba zatrzymana ma 
możliwość skontaktowania się z adwokatem albo radca prawnym. 
Obecnie obowiązujące rozwiązanie („nawiązanie w dostępnej for-
mie kontaktu”) może w praktyce prowadzić do sytuacji, w których 
o dostępnej formie kontaktu decydować będzie zaplecze tech-
niczno-organizacyjne albo stanowisko organu dokonującego za-
trzymania. Pozostawienie takiej decyzji organom zatrzymującym 

jest zjawiskiem niepożądanym i może w sposób niewystarczający 
zabezpieczać interesy osób zatrzymanych (https://www.rpo.gov.
pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20
Sprawiedliwo%C5%9Bci%20w%20sprawie%20prawa%20osoby%20
zatrzymanej%20do%20pomocy%20prawnej.pdf 2018). 

Podsumowanie

Zasada prawa do obrony jest zasadą prawnie zdefiniowaną 
i konstytucyjną. Obowiązuje ona we wszystkich stadiach procesu 
karnego, a zatem w postępowaniu przygotowawczym, postępo-
waniu przed sądem I instancji oraz postępowaniu odwoławczym. 
Już pierwsza czynność podjęta przez organy procesowe skierowana 
na ściganie określonej osoby czyni ją podmiotem prawa do obrony 
(Skorupka 2017). Przepisy kodeksu postępowania karnego gwaran-
tują osobie zatrzymanej prawo do niezwłocznego nawiązania w do-
stępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także 
bezpośrednią rozmowę z nimi. 

Aby prawo dostępu do adwokata wynikające z art. 6 Europej-
skiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 245 kodeksu postępowania 
karnego było odpowiednio respektowane należy stworzyć mechani-
zmy, które umożliwią uzyskanie dostępu do adwokata osobie zatrzy-
manej jeszcze przed formalnym postawieniem jej zarzutów. Jednym 
z takich mechanizmów jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/48/UE z 22 października 2013 r. w sprawie dostępu do 
adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym 
europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do po-
informowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do 
porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi 
w czasie pozbawienia wolności. Dyrektywa ta może zmusić państwa 
członkowskie do przeprowadzenia zmian sięgających głębiej, tj. do-
tykać istoty danego systemu prawnego, bowiem rozwiązania przewi-
dziane w Dyrektywie korespondują z kontradyktoryjnym modelem 
postępowania karnego. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż zbyt 
głęboka ingerencja Unii Europejskiej w pewne zagadnienia proceso-
we może prowadzić do faworyzowania jednego z modeli organizacji 
postępowania karnego (Ujazdowski 2015).

W przypadku Polski wyżej wskazana Dyrektywa nie została im-
plementowana do porządku prawnego, mimo że termin na jej trans-
pozycję został wyznaczony do dnia 27 listopada 2016 r. Implemen-
tacja dyrektywy wymaga istotnej przebudowy niektórych rozwiązań 
przewidzianych w obecnie obowiązującym kodeksie postępowania 
karnego, w tym przepisów dotyczących dostępu osoby zatrzymanej 
do adwokata w postępowaniu karnym. Mimo wystąpienia Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pra-
wa osoby zatrzymanej do pomocy prawnej (https://www.rpo.gov.
pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20
Sprawiedliwo%C5%9Bci%20w%20sprawie%20prawa%20osoby%20
zatrzymanej%20do%20pomocy%20prawnej.pdf 2018) do chwili 
obecnej nie zostały podjęte działania, które miałyby na celu trans-
pozycję Dyrektywy z 22 października 2013 r. do polskiego porządku 
prawnego oraz wprowadzałyby w tym zakresie takie rozwiązania, 
które umożliwiłyby osobie zatrzymanej dostęp do adwokata jeszcze 
przed formalnym przedstawieniem jej zarzutów w kształcie innym 
niż jest to zagwarantowane obecnie obowiązującymi przepisami 
kodeksu postępowania karnego.
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