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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna  

Roman Jacek Arseniuk. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany art. 79 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks postępowania karnego, polegającej na dodaniu punktu 5 w brzmieniu: 

„Zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego znajomość prawa, inteligencja i umiejętność 

publicznego wypowiadania się są powyżej średniej w Polsce”. 

Ponadto, wprowadzenie zmiany w art. 81 ustawy poprzez dodanie zdania: „Jeżeli 

w sytuacji określonej w art. 79 § 1 pkt 4 lub 5 oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, 

z wnioskiem o wyznaczenie obrońcy z urzędu może wystąpić także osoba najbliższa”.  

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji wskazał, że jasne ustawowe wprowadzenie obrony dla osoby niezdolnej  

do (samodzielnego) prowadzenia należytej obrony nie tylko byłby skokiem cywilizacyjnym, 

w aspekcie podstawowych praw człowieka i Konstytucji, nie tylko odciążyłby polskie sądy 

(także usprawniłoby wiele postępowań karnych), ale także nie byłoby istotnym obciążaniem 

dla państwa, gdyby zostały uwzględnione wszystkie koszty. Zdaniem autora petycji w Polsce 

osoby niezdolne do prowadzenia swojej należytej obrony bardzo często są pozbawione 

profesjonalnego obrońcy, liczba osadzonych (na sto tysięcy mieszkańców) w polskich 

więzieniach przekracza znaczenie poziom typowy dla krajów, w którym rzadko skazany 

trafia do więzienia. 

Autor podkreślił, że polska doktryna prawna niewystarczająco wypowiada się o 

obowiązku ustanowienia obrońcy dla oskarżonego, który jest niezdolny do samodzielnej 

należytej obrony, np. z powodu niskiej wiedzy lub obniżonej inteligencji wrodzonej czy 

będącej skutkiem np. wieloletniego nadużywania alkoholu. 

Odnośnie do postulatu, aby osoba najbliższa mogła złożyć wniosek o wyznaczenie 

obrońcy z urzędu, autor petycji podnosi, że najczęściej osoba najbliższa może lepiej ocenić 

kondycję oskarżonego niż organ postępowania karnego, a nawet sam oskarżony. Osoba 

niezdolna swojej obrony, w tym alkoholik, zwykle nie jest w stanie nawet sama sformułować 

odpowiedniego wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu. 

STAN PRAWNY:  

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 534 ze zm.) w art. 79 § 1 stanowi, że w postępowaniu karnym oskarżony musi mieć 

obrońcę, jeżeli: nie ukończył 18 lat, jest głuchy, niemy lub niewidomy, zachodzi uzasadniona 
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1
 Świecki Dariusz (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022. 

wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim 

postępowaniem 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 postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny.  

Ustawa w art. 81 stanowi, że jeżeli w sytuacji określonej w art. 78 § 1 lub 1a, art. 79 

§ 1 i 2 oraz art. 80 oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, prezes lub referendarz sądowy sądu 

właściwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu obrońcę z urzędu (§ 1). Na zarządzenie 

prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy przysługuje zażalenie do sądu właściwego do 

rozpoznania sprawy, a na postanowienie sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy - zażalenie 

do innego równorzędnego składu tego sądu (§ 1a). Ponowny wniosek o wyznaczenie 

obrońcy, oparty na tych samych okolicznościach, pozostawia się bez rozpoznania (§ 1b). Na 

uzasadniony wniosek oskarżonego lub jego obrońcy prezes lub referendarz sądowy sądu 

właściwego do rozpoznania sprawy może wyznaczyć nowego obrońcę w miejsce 

dotychczasowego (§ 2). 

DZIAŁANIA POWIĄZANE: 

Omawiając proponowaną przez autora petycji zmianę w art. 79 § 1 wskazać należy,  

że komentowany przepis wymienia sytuacje, w których oskarżony (podejrzany) w trakcie 

postępowania karnego (dotyczy to zarówno postępowania przygotowawczego, jak  

i jurysdykcyjnego) musi mieć obrońcę.  

W stadium postępowania przygotowawczego w przypadku stwierdzenia okoliczności 

uzasadniających obronę obligatoryjną z wnioskiem o wyznaczenie obrońcy z urzędu do sądu 

właściwego do rozpoznania sprawy występuje prokurator. Obrońcę z urzędu wyznacza 

prezes sądu (zob. także art. 93 § 2) lub referendarz.  

Natomiast w postępowaniu sądowym czyni to z urzędu prezes sądu lub referendarz 

sądowy (art. 81 § 1), a w przypadku stwierdzenia na rozprawie okoliczności uzasadniających 

obronę obligatoryjną obrońcę z urzędu wyznacza sąd procedujący w sprawie.  

Przepis art. 79 § 1 nie uzależnia obowiązkowej obrony od stanu wiedzy sądu o 

okolicznościach wymienionych w tym przepisie. Zaistnienie którejś z nich rodzi konieczność 

reprezentowania oskarżonego przez obrońcę i jego udziału w rozprawie, chociażby przed 

sądem okoliczność ta się nie ujawniła (wyrok SN z 16.01.2014 r., V KK 219/13, LEX 

nr 1415516)
1
.  

O istotnym znaczeniu, jakie ustawa nadaje obronie obligatoryjnej, świadczy m.in. to, 
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 Steinborn Sławomir (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el. 2016.  

że zarówno brak obrońcy w sytuacjach określonych w art. 79 § 1 i 2, jak i przeprowadzenie 

czynności procesowych pod nieobecność obrońcy obowiązkowego, stanowią bezwzględną 

przyczynę odwoławczą obligującą sąd drugiej instancji do uchylenia zaskarżonego 

orzeczenia, niezależnie od granic zaskarżenia, podniesionych zarzutów oraz wpływu tego 

uchybienia na treść orzeczenia (art. 439 § 1 pkt 10), a także uwzględnianą z urzędu podstawę 

kasacyjną (art. 523 § 1 w zw. z art. 536). Obrona obligatoryjna na podstawie art. 79 § 1 i 2 

ma charakter przemijający, tzn. trwa tak długo, jak długo występują okoliczności, które 

uzasadniały wyznaczenie obrońcy (zob. jednak tezę 3). Z chwilą ustania tych okoliczności 

powstają warunki do zwolnienia obrońcy wyznaczonego z urzędu (por. postanowienie SN 

z 4.11.2011 r., V KK 88/11, OSNKW 2011, nr 12, poz. 110). Obrona obligatoryjna ustaje 

zatem, jeżeli oskarżony odzyska wzrok, słuch lub mowę, rozwiane zostaną wątpliwości co do 

poczytalności i stanu zdrowia psychicznego oskarżonego w sposób określony w art. 79 § 4, a 

także gdy ustanie stan, z powodu którego sąd uznał obronę za obowiązkową na podstawie 

art. 79 § 2, w taki sposób, że nie będzie już można mówić o okoliczności utrudniającej 

obronę
2
. 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28 października 2020 r. w sprawie sygn.  

akt II KK 295/20 odnosząc się do kwestii utrudniających obronę, prowadzenie rozprawy 

sądowej bez udziału obrońcy oskarżonego (obrona obligatoryjna w warunkach określonych  

w art. 79 § 1 pkt 3 i 4 k.p.k.) wskazał, że w każdym wypadku stwierdzenie okoliczności 

utrudniających obronę (lub ich brak) musi być wiązane z właściwościami fizycznymi  

(wiek, stan zdrowia, sprawność poszczególnych narządów zmysłów), psychicznymi  

(stopień sprawności umysłowej, zaradność lub nieporadność) oraz intelektualnymi (stopień 

inteligencji ogólnej, wiedza w dziedzinie stanowiącej materię przedstawionych zarzutów) 

konkretnego oskarżonego w zestawieniu z treścią zarzutów mu przedstawianych.  

Dalej podnieść należy, że przepis art. 81 Kodeksu postępowania karnego wskazuje na 

kompetencję do wyznaczania oskarżonemu obrońcy z urzędu w sytuacjach wskazanych 

w art. 78 § 1 lub § 1a (stan ubóstwa) oraz w razie wystąpienia okoliczności wymagającej 

zapewnienia obrony obligatoryjnej (art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80), gdy oskarżony nie posiada 

obrońcy z wyboru.  

Warto odnotować stanowisko ETPC 228, który wypowiadając się szerzej w kwestii 

zapewnienia rzetelnego procesu karnego, stwierdził, iż prawo do bezpłatnego korzystania  

z pomocy prawnej wyrażone w art. 6 ust. 3 lit. c Konwencji o ochronie praw człowieka  

http://lex.senat.pl/#/document/16798685?unitId=art(78)par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798685?unitId=art(78)par(1(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798685?unitId=art(79)par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798685?unitId=art(79)par(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798685?unitId=art(80)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16795332?unitId=art(6)ust(3)lit(c)&cm=DOCUMENT
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 Dudka Katarzyna (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. II, WKP 2020. 

i podstawowych wolności podlega dwóm warunkom. Po pierwsze, oskarżony występujący  

z wnioskiem nie może dysponować wystarczającymi środkami finansowymi na opłacenie 

pomocy prawnej. Po drugie, „interes wymiaru sprawiedliwości” musi wymagać udzielenia 

pomocy prawnej. W celu ustalenia, czy interes wymiaru sprawiedliwości wymaga udzielenia 

pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem, Trybunał bierze pod uwagę kilka czynników 

– stan faktyczny sprawy, wagę przestępstwa, dotkliwość ewentualnego wyroku, złożoność 

sprawy i sytuację osobistą osoby występującej z wnioskiem. Zasada równości stron  

w postępowaniu wymaga, aby każda ze stron miała możliwość przedstawienia swojego 

stanowiska w warunkach, które nie powodują znacznego pogorszenia jej sytuacji procesowej 

w stosunku do przeciwnika procesowego oraz że ma możliwość odniesienia się do twierdzeń 

i dowodów przedstawionych przez drugą stronę, w celu wywarcia wpływu na decyzję sądu. 

Aby ustalić, czy cel z art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 

– prawo do rzetelnego procesu sądowego – został osiągnięty, należy wziąć pod uwagę 

wszystkie czynności procesowe dokonane w danej sprawie
3
. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Kwestia prawa do obrony w postępowaniu penalnym była przedmiotem analizy 

przeprowadzonej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W opracowaniu z 2014 r. 

wskazano, że prawo do obrony jest fundamentem procesu karnego. Jak wskazuje 

orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, prawo do obrony, ze względu na jego 

zakorzenienie w konstytucyjnej zasadzie demokratycznego państwa prawnego, powinno  

być gwarantowane w każdym postępowaniu, które ma charakter represyjny (wyrok TK  

z 3 czerwca 2008 r., sygn. akt K 42/07). Prawo do obrony musi być także zagwarantowane 

proceduralnie po to, aby miało charakter realny i efektywny, a nie iluzoryczny i abstrakcyjny 

(wyrok TK z 28 listopada 2007 r., sygn. akt K 39/07). (…) Standardy prawa do obrony 

w pierwszych chwilach postępowania karnego powinny być w szczególności respektowane 

w tych sprawach, w których występuje tzw. wrażliwy podsądny (ang. vulnerable suspect), a 

więc osoba, co do której istnieją podstawy, by przypuszczać, że cierpi ona na zaburzenia 

psychiczne lub z innych względów nie jest zdolna, by w pełni skorzystać z przysługującego 

jej prawa do obrony. Przykładem takiego postępowania były okoliczności faktyczne sprawy 

Płonka przeciwko Polsce, dotyczącej naruszenia prawa do obrony w pierwszych chwilach 

postępowania karnego osoby z problemami alkoholowymi. Stwierdzając naruszenie prawa 

do obrony w tej sprawie ETPCz wskazał, że brak dostępu skarżącej do obrońcy podczas jej 

http://lex.senat.pl/#/document/16795332?unitId=art(6)&cm=DOCUMENT
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4 Prawo do obrony w postępowaniu penalnym. Wybrane aspekty. Redakcja: dr Marta Kolendowska-Matejczuk, 

Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Karnego BRPO, 2014 r., str. 58–59. 
5
 https://www.prezydent.pl/bip/petycje/petycje-2022/petycja-dotyczaca-kodeksu-postepowania-karnego,49638  

przesłuchania przez policję spowodował bezpośredni i niekorzystny dla niej skutek, którego 

ani późniejsza pomoc obrońcy, ani kontradyktoryjność postępowania sądowego nie były 

w stanie naprawić. Przyznanie się przez skarżącą do winy na początkowym etapie 

postępowania pod nieobecność obrońcy miało wpływ na jej skazanie, mimo że w czasie 

pierwszego przesłuchania na policji skarżąca wskazywała na swój wieloletni alkoholizm. 

Zdaniem ETPCz, władze publiczne nie wzięły pod uwagę okoliczności wskazujących na 

trudną sytuację skarżącej, w szczególności przy informowaniu jej o prawie do skorzystania  

z pomocy obrońcy. W okolicznościach tej sprawy, obowiązkiem władz publicznych było 

ustanowienie obrońcy z urzędu dla zatrzymanej
4
. 

Z petycją zawierającą tożsame postulaty autor wystąpił 10 lutego 2022 r. do  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Biuro Dialogu i Korespondencji Kancelarii 

Prezydenta poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłoszonym 

postulatem. Jednocześnie powiadomiono wnoszącego o przekazaniu petycji do Ministerstwa 

Sprawiedliwości
5
. 

https://www.prezydent.pl/bip/petycje/petycje-2022/petycja-dotyczaca-kodeksu-postepowania-karnego,49638

