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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 postępowania
karnego oraz umiejętności ich interpretacji. Profesjonalny 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 praktycznymi wskazówkami pozwala lepiej wyjaśnić znaczenie poszczególnych czynności procesowych podejmowanych przez obrońcę i pełnomocnika. Wskazano także najważniejsze
orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące tych zagadnień procesowych,
które wzbudzają wątpliwości interpretacyjne. W celu zwiększenia
praktycznego waloru książki przedstawiono również zasady sporządzania podstawowych pism procesowych w formie ich wzorów, które
dotyczą zażalenia, apelacji, kasacji, skargi na wyrok sądu odwoławczego, subsydiarnego i prywatnego aktu oskarżenia.
Układ książki został oparty na systematyce przepisów Kodeksu postępowania karnego. Na początku omówiono zagadnienia ogólne
dotyczące statusu prawnego obrońcy i pełnomocnika w powiązaniu z zasadami prawa do obrony i kontradyktoryjności, a następnie
wskazano podstawy nawiązania stosunku reprezentacji procesowej
i zakresu uprawnień wynikających z pełnionej funkcji procesowej.
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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. Odrębnie omówiono budzącą w praktyce wątpliwości interpretacyjne
instytucję subsydiarnego aktu oskarżenia. W postępowaniu sądowym czynności obrońcy i pełnomocnika przedstawiono w poszczególnych stadiach tego postępowania, tj. przed sądem pierwszej i drugiej instancji, z uwzględnieniem udziału w posiedzeniach i rozprawie
głównej, a także w wypadku uruchomienia trybów konsensualnych.
Omówiono również udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniach szczególnych.
W odniesieniu do postępowania odwoławczego odrębnie przedstawiono 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, przedstawiono także zagadnienie granic kontroli odwoławczej wyznaczanych
przez skarżącego oraz w przypadku, gdy sąd działa z urzędu. Czynności obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym wiążą
się też z występowaniem przed sądem odwoławczym. W tym aspekcie
przedstawiono przebieg posiedzenia zażaleniowego i rozprawy apelacyjnej.
W podobny sposób zaprezentowano czynności obrońcy i pełnomocnika w wypadku skorzystania z nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Przedstawione zostały zasady wnoszenia kasacji, skargi na wyrok
sądu odwoławczego 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 czynnościach sądu. Dotyczy to zwłaszcza kwestii stawiennictwa obrońcy i pełnomocnika na rozprawę kasacyjną.
W końcowej części książki omówiono czynności obrońcy i pełnomocnika w postępowaniach wszczętych po uprawomocnieniu się orzeczenia.
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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 kosztami omówiono z uwzględnieniem kosztów pomocy prawnej udzielanej przez adwokata lub radcę prawnego ustanowionego z wyboru
albo wyznaczonego z urzędu.
Na zakończenie tego wprowadzenia należy wyrazić nadzieję, że niniejsze opracowanie okaże się pomocne dla praktyków w stosowaniu
przepisów Kodeksu postępowania karnego.
Publikacja uwzględnia ostatnią dużą nowelizację Kodeksu postępowania karnego dokonaną ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 1694), która weszła w życie z dniem 5.10.2019 r., zaś przepisy dotyczące sporządzania uzasadnienia wyroku na formularzu –
z dniem 5.12.2019 r. Nowelizacja ta wprowadza szereg istotnych zmian
w procedurze karnej, które zostały w tym wydaniu książki uwzględnione i omówione ze szczególnym uwypukleniem tych, które dotyczą czynności dokonywanych przez obrońcę lub pełnomocnika. I tak
przykładowo szerokiej analizie poddano nowe przepisy regulujące
udział stron i ich przedstawicieli procesowych w posiedzeniu i rozprawie, pozwalające na ich przeprowadzenie pomimo usprawiedliwionej
nieobecności strony (nowy art. 117 § 3a k.p.k.) albo usprawiedliwionej
nieobecności oskarżonego lub obrońcy (nowy art. 378a k.p.k.). Celem
tej nowelizacji, jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu, było
usprawnienie i przyspieszenie postępowania sądowego, co jednak
niekiedy czynione jest kosztem gwarancji i uprawnień procesowych
stron. Szczególne zatem przepisy, które wprowadzają w tym zakresie
ograniczenia, wymagają dokładnej analizy i holistycznej interpretacji. Kolejna w ciągu niespełna 5 lat duża nowelizacja procedury karnej (wcześniejsze dokonane ustawami z 27.09.2013 r. i 20.02.2015 r.,
które weszły w życie 1.07.2015 r., i ustawą z 11.03.2016 r., obowiązującą
od 15.04.2016 r.) powoduje, że w gąszczu znowelizowanych przepisów
nie jest łatwo się poruszać. Uwzględniono także ostatnie zmiany wprowadzone do Kodeksu postępowania karnego ustawą z 31.03.2020 r.
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o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.) oraz ustawą
z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz
o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku
z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086). W wyniku tych nowelizacji do Kodeksu postępowania karnego wprowadzono nowe przepisy
dotyczące m.in. środków przymusu – art. 250 § 3b–3h, art. 251 § 4,
art. 258a, 276a i 276a § 1a k.p.k., a także zmieniono niektóre przepisy
dotyczące postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego
w związku ze zmianą modelu orzekania kary łącznej w Kodeksie karnym. Nowelizacja z 19.06.2020 r. rozszerzyła możliwość dokonywania
czynności procesowych na odległość poprzez wprowadzenie posiedzenia i rozprawy w formie zdalnej (art. 96a, 250 § 3b–3h i art. 374
§ 3–9 k.p.k.).
Dlatego obecne wydanie książki stanowi swoisty przewodnik po
zmianach, w którym w sposób systemowy przedstawiono aktualny
stan prawny.
Niniejsze wydanie uwzględnia stan prawny oraz orzecznictwo Sądu
Najwyższego na dzień 1.08.2020 r.
Dariusz Świecki

1. Zasada kontradyktoryjności i zasada prawa do obrony
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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
prowadzony w formie sporu równouprawnionych stron przed bezstronnym sądem. Zasada ta oparta została na rozdzieleniu funkcji
procesowych: 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 fakultatywna).
W pierwszym przypadku wyznaczenie obrońcy następuje niejako
automatycznie, w drugim przypadku – na wniosek oskarżonego i po
spełnieniu ustawowych przesłanek. Natomiast zasada kontradyktoryjności wymaga, aby podmiot inny niż oskarżony – który ma
z oskarżonym prowadzić równorzędny spór – miał również uprawnienie do korzystania z pomocy prawnej w procesie. Dlatego też
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ustawodawca przyznał mu prawo do korzystania z pomocy pełnomocnika. Tak więc 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 również zasada konstytucyjna, gdyż zgodnie z art. 42 ust. 2 Konstytucji 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 ustawie korzystać z obrońcy z urzędu. Także w prawie międzynarodowym
prawo do obrony jest silnie eksponowane. Stanowi o nim Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. z 1977 r.
Nr 38, poz. 167), który w art. 14 ust. 3 lit. d wymaga, aby oskarżony
został poinformowany o prawie do posiadania obrońcy. Natomiast
europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, 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 wykonywaną przez kogokolwiek (oskarżonego, obrońcę, przedstawiciela ustawowego, oskarżyciela publicznego), służącą temu, aby oskarżony nie
poniósł kary niesłusznie lub ponad miarę swojego przewinienia.
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Przez obronę formalną rozumie się prawo oskarżonego do korzystania z pomocy obrońcy polegające na możliwości ustanowienia
obrońcy z wyboru lub posiadania obrońcy z urzędu. O tym prawie należy pouczyć podejrzanego przed pierwszym przesłuchaniem
(art. 300 § 1 k.p.k.).
Prawo do obrony przysługuje oskarżonemu na wszystkich
etapach postępowania karnego, nawet po jego prawomocnym
zakończeniu. Dotyczy to przede wszystkim postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego oraz wnoszenia kasacji i wniosku
o wznowienie 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 distinguente – 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 skutecznie 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 obrońcy (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 ustanowionych obrońców – np. należy zawiadomić każdego z obrońców
o czynnościach, w których mogą wziąć udział.
Prawidłowe wykonywanie obowiązków przez organ procesowy
wobec jednego obrońcy nie konwaliduje uchybienia popełnionego wobec innego obrońcy (wyrok SN z 17.03.1980 r., II KR 319/79,
OSNKW 1980/5–6, poz. 50). Wobec tego przyjmuje się, że brak zawiadomienia o terminach rozpraw jednego z trzech obrońców, których
może ustanowić oskarżony, stanowi naruszenie przepisów postępo[O]
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wania (art. 117 § 1 i art. 6 w zw. z art. 77 k.p.k.), które powodują, że konieczne jest przeprowadzenie na nowo przewodu w całości (art. 437 § 2
in fine), nawet jeżeli oskarżony korzystał w toku postępowania przed
sądem pierwszej instancji z pomocy dwóch innych obrońców (postanowienie SN z 29.10.2019 r., V KS 41/19, OSNK 2019/11–12, poz. 73).

1.2.1. Sprzeczność interesów
W tym samym postępowaniu obrońca może bronić kilku oskarżonych, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności (art. 85
§ 1 k.p.k.). Przepis ten stanowi realizację zasady, że obrońca może
działać tylko na korzyść oskarżonego (art. 86 § 1 k.p.k.). W wypadku
podjęcia obrony kilku oskarżonych, których interesy pozostają w konflikcie, obrońca staje przed dylematem, którego z oskarżonych bronić,
często kosztem pozostałych, co czyni ich obronę pozorną.
Pojęcie sprzeczności interesów jest sformułowaniem ocennym,
wymagającym każdorazowej merytorycznej oceny przez
obrońcę i sąd. Sprzeczność interesów kilku oskarżonych bronionych
przez jednego obrońcę zachodzi wtedy, gdy do obrony jednego z nich
konieczne byłoby podważenie wiarygodności innego, co prowadziłoby
do utraty zaufania oskarżonych do obrony. Taka sytuacja zachodzi
wówczas, gdy oskarżeni pomawiają się wzajemnie lub gdy występują
w ich wyjaśnieniach istotne sprzeczności co do przebiegu inkryminowanego zdarzenia, zwłaszcza w zakresie udziału i roli każdego z nich
w popełnieniu przestępstwa, co wymagałoby od ich obrońcy dezawuowania treści złożonych przez nich wyjaśnień. Ilekroć bowiem wyjaśnienia jednego z oskarżonych lub dowody przezeń powołane i ich
ocena godzą w interes drugiego oskarżonego, tylekroć powstaje kolizja interesów, która nie pozwala, aby jeden obrońca bronił obu oskarżonych. Nie zawsze jednak fakt istnienia sprzeczności w wyjaśnieniach oskarżonych korzystających z pomocy jednego obrońcy musi
skutkować sprzecznością ich interesów, gdyż jeśli dotyczy okoliczności mało istotnych (drugorzędnych), to nie ma znaczenia dla ustalenia
zakresu ich odpowiedzialności karnej. W wypadku popełnienia przestępstwa wspólnie i w porozumieniu nie zachodzi konieczność posia[!]
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dania przez każdego z oskarżonych odrębnego obrońcy, gdy oskarżeni nie przyznali się do zarzucanego im czynu i nie obciążali się
wzajemnie (wyroki SN: z 17.12.1982 r., IV KR 278/82, OSNPG 1983/5,
poz. 57; z 19.12.1988 r., I KR 348/88, OSNKW 1989/5–6, poz. 45;
z 22.04.2010 r., II KK 268/09, OSNwSK 2010/1, poz. 881; postanowienie SN z 15.02.2007 r., IV KK 244/06, OSNwSK 2007/1, poz. 439).
W wypadku obrony obligatoryjnej uchybienie w postaci nieposiadania obrońcy (art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.) zachodzi także wówczas, gdy
jeden obrońca niezbędny bronił kilku oskarżonych, gdy ich interesy były sprzeczne (postanowienie SN z 7.12.2004 r., IV KK 276/04,
OSNwSK 2004/1, poz. 2276).
W postępowaniu sądowym w przedmiocie stwierdzenia sprzeczności
interesów orzeka sąd, a w postępowaniu przygotowawczym – prezes
sądu właściwego do rozpoznania sprawy (przewodniczący wydziału,
upoważniony sędzia). Niemniej jednak – niezależnie od wskazanego
trybu postępowania – w pierwszej kolejności uprawniony do oceny,
czy zachodzi sprzeczność interesów oskarżonych, jest sam obrońca.
Stwierdziwszy taką sprzeczność przed powstaniem stosunku obrończego, adwokat lub radca prawny nie powinien podejmować się obrony
wszystkich oskarżonych. Jeśli taką sprzeczność obrońca dostrzeże
w toku postępowania karnego, to powinien wypowiedzieć upoważnienie do obrony bronionym przez siebie oskarżonym, a gdy został wyznaczony z urzędu, powinien zwrócić się do prezesa właściwego sądu
lub do sądu o wyznaczenie innego obrońcy z urzędu.
Jeżeli taka sprzeczność nie zostanie dostrzeżona przez samego
obrońcę, to sposób reakcji sądu – gdy uzna on, że sprzeczność jednak
zachodzi – zależy od tego, czy obrońca został ustanowiony z wyboru,
czy wyznaczony z urzędu. W pierwszej sytuacji sąd wydaje postanowienie stwierdzające konflikt interesów oskarżonych i zakreśla im
termin wyznaczenia innych obrońców. W drugiej sytuacji sąd wydaje
postanowienie o zwolnieniu dotychczasowego obrońcy z obowiązku
obrony wszystkich oskarżonych i wyznacza każdemu z nich obrońcę
z urzędu. Na to postanowienie obrońca i oskarżeni mogą wnieść zażalenie. Należy zauważyć, że zawarte w art. 85 § 2 zdanie pierwsze in fine
k.p.k. określenie „innych obrońców” wskazuje, że stwierdzenie kon-

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana
z myślą o praktykach – adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądem w sprawach
karnych, a także aplikantach adwokackich i radcowskich.
Książka przedstawia czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ujęciu praktycznym – według
kolejności ich podejmowania. Stanowi swego rodzaju przewodnik po tekście kodeksu, objaśniając
poszczególne instytucje procesowe z perspektywy działalności procesowej obrońcy i pełnomocnika. Zawiera wskazówki przydatne przy sporządzaniu pism procesowych i występowaniu przed
organami postępowania karnego.
W opracowaniu omówiono przepisy dotyczące zasad sporządzania zażalenia, apelacji i jej uzupełnienia, kasacji, skargi, subsydiarnego i prywatnego aktu oskarżenia oraz zamieszczono wzory
takich pism. Ponadto, w szerokim zakresie, cytowane są i objaśniane orzeczenia Sądu Najwyższego.
Szóste wydanie znanej publikacji uwzględnia dużą nowelizację Kodeksu postępowania karnego
obowiązującą od 5.10.2019 r. Zawiera nowe fragmenty dotyczące m.in.:
– ograniczenia udziału stron i ich przedstawicieli procesowych w posiedzeniu oraz rozprawie,
– prekluzji dowodowej,
– modyfikacji względnych przyczyn odwoławczych i ograniczenia zarzutów
odwoławczych w apelacji,
– formułowania zarzutów odwoławczych w oparciu o formularz uzasadnienia wyroku
sądu pierwszej instancji.
W najnowszym wydaniu szczególną uwagę zwrócono również na ostatnie zmiany wprowadzone
do Kodeksu postępowania karnego wynikające z tzw. tarcz antykryzysowych 1.0 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 568) oraz 4.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086). Na skutek tych nowelizacji do kodeksu dodano przepisy dotyczące m.in. środków przymusu, zmieniono niektóre przepisy regulujące postępowanie
w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wprowadzono nową formułę przebiegu posiedzenia
i rozprawy w formie zdalnej.
Dariusz Świecki – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany nauk prawnych na
Wydziale Prawa i Administracji; sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący Wydziału I Izby
Karnej Sądu Najwyższego; przez wiele lat orzekał w sądach powszechnych w pierwszej i drugiej
instancji; znany wykładowca i autor wielu książek, artykułów i glos z zakresu procedury karnej
i wykroczeniowej oraz prawa karnego skarbowego, m.in. Konstrukcja apelacji jako środka
odwoławczego w procesie karnym, Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz.
Orzecznictwo, Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia, a także współautor komentarzy
do Kodeksu postępowania karnego oraz książki Meritum. Postępowanie karne.
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