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Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku z przedstawionym przy piśmie z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

(BPS.DKS.KU.0401.16.2021) projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego (druk senacki nr 381), uprzejmie przedstawiam stanowisko Ministerstwa 

Sprawiedliwości odnośnie do zaproponowanej w nim zmiany art. 259 ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. 

zm.), dalej: „k.p.c.”. 

W projekcie proponuje się wprowadzenie do postępowania cywilnego bezwzględnego 

zakazu przesłuchania pełnomocnika strony w charakterze świadka, co zdaniem 

projektodawcy ma na celu przyczynienie się  do zwiększenia ochrony interesu strony poprzez  

zwiększenie poufności komunikacji strony z jej pełnomocnikiem, ale także przez wykluczenie 

przekazywania przez pełnomocnika każdej wiedzy o swoim mocodawcy, również tej, którą 

posiadł w innych okolicznościach niż prowadząc sprawę lub udzielając porady prawnej. Tego 

rodzaju argumentacja wskazywałaby, że projektodawca ma na względzie przede wszystkim 

profesjonalnych pełnomocników, w szczególności adwokatów i radców prawnych. 

W tym miejscu wypada zauważyć, że nawet określony w art. 178 pkt 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534) zakaz 

przesłuchania jako świadków obrońcy albo adwokata lub radcy prawnego działającego na 

podstawie art. 245 § 1 k.p.k., dotyczy faktów, o których dowiedział się, udzielając porady 

prawnej lub prowadząc sprawę. Oczywiście zakaz dowodowy z art. 178 pkt 1 k.p.k. obejmuje 

wszystkie fakty, o których obrońca powziął wiadomość, pełniąc swą funkcję (post. SA 

w Krakowie z 10.5.2000 r., II AKz 96/00, KZS 2000, Nr 5, poz. 41). W orzecznictwie 

wskazuje się, że sąd, nie posiadając uprawnień do wchodzenia w szczegóły relacji między 

oskarżonym i jego obrońcą, musi poprzestać na deklaracjach obrońcy co do źródła 
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pochodzenia jego wiedzy i związku z wykonywaniem obrony, jednak nie można wykluczyć 

przesłuchania obrońcy jako świadka co do stanu jego wiedzy o określonych okolicznościach, 

jaką miał w okresie poprzedzającym wykonywanie funkcji obrońcy (tak post. SA w Gdańsku 

z 11.9.2019, II AKz 789/19, Przeg.Orz. SA Gd. 2019, Nr 3–4, s. 209).

Jednocześnie, w uzasadnieniu projektu wskazano na katalog osób, które mogą być – 

zgodnie z art. 87 k.p.c. – pełnomocnikiem procesowym strony, a który to katalog jest bardzo 

szeroki. Pełnomocnikiem strony, prócz radcy prawnego i adwokata, może być m. in. 

małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony, współuczestnik sporu, a w sprawach 

własności przemysłowej rzecznik patentowy. 

Projekt wykluczyłby zatem z potencjalnego grona świadków nie tylko zawodowych 

pełnomocników, ale też szerokie grono osób, które nie będąc profesjonalistami, pełnią 

funkcję pełnomocnika procesowego strony. Wydaje się to niezasadne, zwłaszcza 

z perspektywy postępowania dowodowego i jego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.  

Zwrócić trzeba bowiem uwagę, że nierzadko pełnomocnik strony, zwłaszcza 

nieprofesjonalny (np. małżonek, rodzic, współuczestnik sporu), dysponuje dużą wiedzą 

o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Ma to szczególne znaczenie w kontekście 

zasady prawdy materialnej, zgodnie z którą ustalenia faktyczne będące podstawą 

rozstrzygnięcia powinny być zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Jest to jeden z głównych 

warunków sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Wprowadzenie generalnego zakazu przesłuchania 

pełnomocników stron, a zatem zarówno profesjonalnych jak i nieprofesjonalnych, 

w charakterze świadków, stałoby w oczywistej sprzeczności z wyżej wskazaną zasadą.  

Należy zaznaczyć, że brak w postępowaniu cywilnym zakazu przesłuchania

w charakterze świadka pełnomocnika strony nie oznacza, że w tym zakresie nie ma żadnych 

ograniczeń. 

W świetle art. 261 § 1 k.p.c., zgodnie z którym nikt nie ma prawa odmówić zeznań 

w charakterze świadka (za wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających 

ze stroną w stosunku przysposobienia) – pełnomocnikowi nie przysługuje prawo odmowy 

zeznań (chyba że jest on jednocześnie jedną z osób biskich wymienionych we wskazanym 

przepisie). Pełnomocnik strony może jednak – jeśli spełnione zostaną przesłanki z § 2 tego 

przepisu – odmówić odpowiedzi na zadane mu pytania. W przypadku pełnomocnika 

profesjonalnego odmowa odpowiedzi na pytania jest dopuszczalna wtedy, jeśli zeznanie 



miałoby być połączone z pogwałceniem tajemnicy zawodowej. Przy czym przepis wymaga, 

aby była to tajemnica istotna. 

Zakres tej tajemnicy określają przepisy art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – 

Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75). Zarówno adwokat, jak i radca 

prawny obowiązani są na ich podstawie zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli 

się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie może 

być ograniczony w czasie, a adwokata i radcy prawnego nie można zwolnić od obowiązku 

zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy 

prawnej lub prowadząc sprawę. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że wskazany 

w uzasadnieniu cel projektowej regulacji (wykluczenie przekazywania przez pełnomocnika 

każdej wiedzy o swoim mocodawcy, również tej, którą posiadł w innych okolicznościach niż 

prowadząc sprawę lub udzielając porady prawnej), wykracza poza ustawowy zakres 

tajemnicy zawodowej adwokata i radcy prawnego, określonej powyższymi przepisami. 

Co za tym idzie, pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym, przesłuchiwany 

w charakterze świadka na podstawie art. 261 § 2 k.p.c., może odmówić odpowiedzi na zadane

pytanie, jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem omawianej tajemnicy 

zawodowej. Nie sposób bowiem uznać, że tajemnica adwokacka czy radcowska nie jest 

tajemnicą istotną, skoro stanowi jeden z elementów konstytuujących te zawody jako zawody 

zaufania publicznego. 

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, powyżej opisane rozwiązanie, funkcjonujące od 

dziesięcioleci, w wystarczającym stopniu gwarantuje ochronę stosunku zawodowego 

pełnomocnika z klientem, przy jednoczesnym zapewnieniu prawa stron do rzetelnego 

procesu. W konsekwencji, proponowane rozwiązanie – tak bezwzględnego zakazu 

przesłuchania pełnomocnika strony w charakterze świadka, jak chociażby zakaz 

przesłuchania zawodowego pełnomocnika jako świadka, nie znajduje uzasadnienia i aprobaty 

Ministra Sprawiedliwości. 

 Z poważaniem, 

Katarzyna Frydrych

/podpisano elektronicznie/
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