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akty prawne

EKPC – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4.11.1950 r. (Dz.U. 
z 1993 r. poz. 284 ze zm.)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1025 ze zm.)

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1600)

k.k.s. – ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2226 ze zm.)

k.k.w. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 
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k.r.o. – ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
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nowelizacja 
z 27.09.2013 r.

– ustawa z 27.09.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postę-
powania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1247 ze zm.)
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r.w.s.o.w. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.06.2003 r. 
w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu 
Państwa w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 663)

u.o.i.n. – ustawa z 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
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u.o.k. – ustawa z 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych 
(Dz.U. z 1983 r. poz. 223 ze zm.)

u.r.p. – ustawa z 6.07.1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1870 ze zm.)
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ze zm.)
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Biul. PK – Biuletyn Prawa Karnego
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OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.)
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa
OSNPG – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Prokuratury Ge-

neralnej
OSNwSK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, seria A
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
Prok. i Pr.-wkł. – Prokuratura i Prawo (wkładka)

Inne

SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
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PrzedmoWa

Udział obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych wiąże się 
z dokonywaniem czynności procesowych w ramach stosunku 
pełnomocnictwa. Wymaga to znajomości przepisów kodeksu po-
stępowania karnego oraz umiejętności ich interpretacji. Profesjo-
nalny pełnomocnik powinien być zatem dobrze przygotowany do 
wykonywania swojego zawodu. W spełnieniu tych wymagań ma 
pomóc ta książka, której głównym celem jest analiza przepisów 
procesowych w aspekcie ich praktycznego stosowania. Nie można 
jednak pominąć zagadnień teoretycznych, bez których znajomości 
trudno zrozumieć istotę poszczególnych instytucji procesowych. 
Dlatego w niezbędnym zakresie i w skrótowej formie zostały 
przedstawione rozważania prawne, co w połączeniu z praktycz-
nymi wskazówkami pozwala lepiej wyjaśnić znaczenie poszcze-
gólnych czynności procesowych podejmowanych przez obrońcę 
i pełnomocnika. Wskazano także najważniejsze orzeczenia Sądu 
Najwyższego dotyczące tych zagadnień procesowych, które wzbu-
dzają wątpliwości interpretacyjne. W celu zwiększenia praktycz-
nego waloru książki przedstawiono również zasady sporządza-
nia podstawowych pism procesowych w formie ich wzorów, które 
dotyczą apelacji, kasacji, subsydiarnego i prywatnego aktu oskar-
żenia.

Układ książki został oparty na systematyce przepisów Kodeksu po-
stępowania karnego. Na początku omówiono zagadnienia ogólne 
dotyczące statusu prawnego obrońcy i pełnomocnika w powiąza-
niu z zasadami prawa do obrony i kontradyktoryjności, a następnie 
wskazano podstawy nawiązania stosunku reprezentacji procesowej 
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i zakresu uprawnień wynikających z pełnionej funkcji procesowej. 
W dalszej części przedstawiono czynności obrońcy i pełnomocnika 
w postępowaniu przygotowawczym, w którym ich udział, ze względu 
na zasadę tajności tego postępowania, jest znacznie ograniczony. Od-
rębnie omówiono budzącą w praktyce wątpliwości interpretacyjne 
instytucję subsydiarnego aktu oskarżenia. W postępowaniu sądo-
wym czynności obrońcy i pełnomocnika przedstawiono w poszcze-
gólnych stadiach tego postępowania, tj. przed sądem pierwszej i dru-
giej instancji, z uwzględnieniem udziału w posiedzeniach i rozprawie 
głównej, a także w wypadku uruchomienia trybów konsensualnych. 
Omówiono również udział obrońcy i pełnomocnika w postępowa-
niach szczególnych.

W odniesieniu do postępowania odwoławczego odrębnie przedsta-
wiono czynności związane z wszczęciem kontroli apelacyjnej oraz 
zagadnienia ogólne dotyczące prawa, terminu i sposobu wniesienia 
środków odwoławczych. Szczegółowo omówiono warunki formalne 
środka odwoławczego z uwzględnieniem jego kierunku, przedsta-
wiono także zagadnienie granic kontroli odwoławczej wyznaczanych 
przez skarżącego oraz w przypadku gdy sąd działa z urzędu. Czyn-
ności obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym wiążą 
się też z występowaniem przed sądem odwoławczym. W tym aspekcie 
przedstawiono przebieg posiedzenia zażaleniowego i rozprawy ape-
lacyjnej.

W podobny sposób zaprezentowano czynności obrońcy i pełnomoc-
nika w wypadku skorzystania z nadzwyczajnych środków zaskarże-
nia. Przedstawione zostały zasady wnoszenia kasacji i występowania 
z wnioskiem o wznowienie postępowania oraz wymogi, jakie muszą 
spełniać te środki zaskarżenia. Wskazano również możliwe sposoby 
ich rozstrzygnięcia w powiązaniu z prawem do udziału w czynnoś-
ciach sądu. Dotyczy to zwłaszcza kwestii stawiennictwa obrońcy i peł-
nomocnika na rozprawę kasacyjną.

W końcowej części książki omówiono czynności obrońcy i pełnomoc-
nika w postępowaniach wszczętych po uprawomocnieniu się orze-
czenia.
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Odrębnie przedstawiono zagadnienia dotyczące kosztów procesu 
w rozbiciu na poszczególne etapy postępowania sądowego, a więc 
przed sądem pierwszej i drugiej instancji oraz w wypadku wniesienia 
nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Reguły rządzące tymi kosz-
tami omówiono z uwzględnieniem kosztów pomocy prawnej udzie-
lanej przez adwokata lub radcę prawnego ustanowionego z wyboru 
albo wyznaczonego z urzędu.

Na zakończenie tego wprowadzenia należy wyrazić nadzieję, że ni-
niejsze opracowanie okaże się pomocne dla praktyków w stosowaniu 
przepisów kodeksu postępowania karnego.

Publikacja uwzględnia nowelizację ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks 
postępowania karnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1904 ze zm.), wprowa-
dzoną ustawą z 11.03.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437 ze zm.), 
która weszła w życie z dniem 15.04.2016 r. Nowelizacja ta zmienia 
dotychczasowy model postępowania karnego w kierunku przywró-
cenia szerszej inkwizycyjności postępowania sądowego kosztem 
kontradyktoryjności. W tym zakresie następuje odwrócenie reformy 
procedury karnej zwiększającej kontradyktoryjność, wprowadzonej 
ustawą z 27.09.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania kar-
nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1247 ze zm.), która 
obowiązywała od 1.07.2015 r. Obecna nowelizacja, oparta na zasa-
dzie inkwizycyjności, przywraca reguły przeprowadzania dowodów 
sprzed 1.07.2015 r. Nie stanowi natomiast całkowitego odwrócenia 
zmian dokonanych poprzednią reformą, gdyż w większości pozosta-
wia uregulowania, które nie odnoszą się do kontradyktoryjnego prze-
prowadzania dowodów. Obowiązujący stan prawny stanowi obecnie 
konglomerat przepisów z okresów dwóch wielkich nowelizacji, tj. no-
welizacji z 2013 r. i nowelizacji z 2016 r. W wyniku tej ostatniej zo-
stały reaktywowane niektóre przepisy uchylone z dniem 1.07.2015 r. 
oraz uchylone lub zmienione przepisy nowelizacji z 2013 r., a ponadto 
wprowadzone nowe regulacje prawne. Poza tym w wyniku noweliza-
cji z 21.07.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. poz. 1070 ze zm. – obo-
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wiązującej od 5.08.2016 r.) zmieniono i wprowadzono nowe przepisy 
do kodeksu postępowania karnego. W tym gąszczu znowelizowanych 
przepisów nie jest łatwo się poruszać. Dlatego obecne wydanie książki 
stanowi swoisty przewodnik po zmianach, w którym w sposób syste-
mowy przedstawiono aktualny stan prawny.

Niniejsze wydanie uwzględnia stan prawny oraz orzecznictwo Sądu 
Najwyższego na dzień 1.10.2018 r.

Dariusz Świecki
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Rozdział I

zagadnIenIa ogólne

1. Zasada kontradyktoryjności i zasada prawa 
do obrony

1.1. Zasada kontradyktoryjności   

Zasada kontradyktoryjności to dyrektywa, w myśl której proces jest pro-
wadzony w formie sporu równouprawnionych stron przed bezstron-
nym sądem. Zasada ta oparta została na rozdzieleniu funkcji proceso-
wych: oskarżenia, obrony i orzekania. Funkcje te wykonywane są przez 
różne podmioty. W ramach wykonywania funkcji oskarżenia występuje 
oskarżyciel, a funkcję obrony realizuje oskarżony. Oskarżony ma prawo 
do obrony, czyli do korzystania z pomocy obrońcy. Udział obrońcy 
w procesie karnym wynika z zasady prawa do obrony. Obrońca może 
zostać ustanowiony z wyboru lub wyznaczony z urzędu. W tym drugim 
przypadku ustawa określa podstawy wyznaczenia obrońcy z urzędu. 
Wynikają one z konieczności posiadania obrońcy przez oskarżonego 
(obrona obligatoryjna) albo nieposiadania przez niego wystarczających 
środków finansowych na ustanowienie obrońcy z wyboru (obrona fa-
kultatywna). W pierwszym przypadku wyznaczenie obrońcy następuje 
niejako automatycznie, w drugim przypadku – na wniosek oskarżonego 
i po spełnieniu ustawowych przesłanek. Natomiast zasada kontradykto-
ryjności wymaga, aby podmiot inny niż oskarżony – który ma z oskar-
żonym prowadzić równorzędny spór – miał również uprawnienie do 
korzystania z pomocy prawnej w procesie. Dlatego też ustawodawca 
przyznał mu prawo do korzystania z pomocy pełnomocnika. Tak więc 
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w procesie po stronie oskarżonego występuje obrońca, pełnomocnik 
zaś reprezentuje inne strony niż oskarżony oraz podmioty niebędące 
stronami. Nie dotyczy to jednak oskarżyciela publicznego. Jeżeli jest 
nim prokurator, to działa zawsze osobiście, natomiast nieprokuratorski 
oskarżyciel publiczny – przez swoich pracowników.

1.2. Zasada prawa do obrony

Zasada prawa do obrony została wyrażona w art. 6 k.p.k. Jest to rów-
nież zasada konstytucyjna, gdyż zgodnie z art. 42 ust. 2 Konstytu-
cji RP każdy, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, 
ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może 
w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w usta-
wie korzystać z obrońcy z urzędu. Także w prawie międzynarodowym 
prawo do obrony jest silnie eksponowane. Stanowi o nim Międzynaro-
dowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. z 1977 r. poz. 167), 
który w art. 14 ust. 3 lit. d wymaga, aby oskarżony został poinformo-
wany o prawie do posiadania obrońcy. Natomiast europejska Konwen-
cja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. 
poz. 284 ze zm.) w art. 6 ust. 3 lit. c gwarantuje oskarżonemu prawo do 
bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, 
a jeśli nie ma on wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony – 
do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, 
gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

Prawo oskarżonego do posiadania i korzystania z pomocy obrońcy 
nie może być ograniczone. W doktrynie przyjmowany jest podział 
na obronę materialną i obronę formalną.

Przez obronę materialną rozumie się wszelką działalność wykony-
waną przez kogokolwiek (oskarżonego, obrońcę, przedstawiciela usta-
wowego, oskarżyciela publicznego), służącą temu, aby oskarżony nie 
poniósł kary niesłusznie lub ponad miarę swojego przewinienia.

Przez obronę formalną rozumie się prawo oskarżonego do korzystania 
z pomocy obrońcy polegające na możliwości ustanowienia obrońcy z wy-
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boru lub posiadania obrońcy z urzędu. O tym prawie należy pouczyć po-
dejrzanego przed pierwszym przesłuchaniem (art. 300 § 1 k.p.k.).

 [!]Prawo do obrony przysługuje oskarżonemu na wszystkich eta-
pach postępowania karnego, nawet po jego prawomocnym za-

kończeniu. Dotyczy to przede wszystkim postępowania w przedmiocie 
wydania wyroku łącznego oraz wnoszenia kasacji i wniosku o wznowie-
nie postępowania. W procesie karnym oskarżony (podejrzany) może 
mieć jednocześnie nie więcej niż trzech obrońców (art. 77 k.p.k.). 
Przepis ten, wprowadzający limit trzech obrońców – lege non distin-
guente – dotyczy zarówno obrońców z wyboru, jak i obrońców z urzędu 
(wyrok SN z 14.01.2005 r., V KK 309/04, OSNKW 2005/2, poz. 19).

Ze względu na jednoznaczne brzmienie art. 81 § 1 k.p.k. – „jeżeli (…) 
oskarżony nie ma obrońcy z wyboru” – oskarżony nie może skutecz-
nie wnosić o wyznaczenie dodatkowo jeszcze obrońcy z urzędu, gdy 
ma obrońcę z wyboru, argumentując, że posiadanie jednego obrońcy 
nie zapewni mu realnego prawa do obrony materialnej, a nie jest 
w stanie bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny 
ustanowić więcej niż jednego obrońcę (art. 78 § 1 k.p.k.).

Jeżeli oskarżony ustanowił więcej niż jednego obrońcę, to każdy 
z nich ma prawo do działania obok pozostałych obrońców. Organ 
procesowy ma obowiązek traktować jednakowo wszystkich ustano-
wionych obrońców – np. należy zawiadomić każdego z obrońców 
o czynnościach, w których mogą wziąć udział.

 [O]Prawidłowe wykonywanie obowiązków przez organ procesowy 
wobec jednego obrońcy nie konwaliduje uchybienia popełnio-

nego wobec innego obrońcy (wyrok SN z 17.03.1980 r., II KR 319/79, 
OSNKW 1980/5–6, poz. 50).

1.2.1. Sprzeczność interesów

W tym samym postępowaniu obrońca może bronić kilku oskar-
żonych, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności (art. 85 
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