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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego 

Każda osoba, przeciwko której toczy się postępowanie karne, powinna korzystać z prawa do 

obrony na wszystkich etapach postępowania. Wskazane uprawnienie polega między innymi na 

możliwości posiadania obrońcy. Podkreśla się, iż to prawo jest fundamentem rzetelnego procesu. 

Przedstawiona powyżej zasada obecnie zostaje istotnie ograniczona. Art. 22 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 roku – Kodeks karny wykonawczy, określający prawo do udziału w posiedzeniu sądu, stanowi 

bowiem, iż: „prokurator, skazany oraz jego obrońca (...) mają prawo wziąć udział w posiedzeniu, gdy 

ustawa tak stanowi”. Powyższa regulacja, umożliwiająca udział pełnomocnika w posiedzeniu jedynie 

w przypadkach wymienionych expressis verbis w ustawie, zdaje się w sposób istotny ograniczać 

prawo do obrony. Na mocy kodeksu karnego wykonawczego pełnomocnik może obecnie wziąć udział 

w posiedzeniu toczącym się w przedmiocie zwolnienia warunkowego, zarządzenia wykonania 

zastępczej kary pozbawienia wolności, odroczenia lub przerwy w jej wykonaniu, odwołania 

zawieszenia wykonania kary, warunkowego zawieszenia, zarządzenia wykonania i orzeczenia 

o wykonaniu zastępczej kary pozbawienia wolności w przypadku, gdy skazany uchyla się od 

wykonania kary ograniczenia wolności lub nałożonych obowiązków. 

Redakcję obowiązujących przepisów prawa należy odnieść przede wszystkim do osób, wobec 

których stosowany jest środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w leczniczym zakładzie 

zamkniętym. Należy zatem wskazać, iż sprawca, wobec którego ma zostać orzeczony środek 

zabezpieczający polegający na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, został 

pozbawiony uprawnienia do skorzystania z pomocy pełnomocnika w przedmiotowym posiedzeniu. 

Rola obrońcy zostaje zatem istotnie ograniczona. Obecne uregulowanie wydaje się niepokojące z racji 

tego, iż w przypadku, gdy rozstrzygają się losy skazanego, jeśli chodzi o pozbawienie wolności, 

powinien on korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Podnoszą się głosy, iż art. 204 

kodeksu karnego wykonawczego stanowi swoistą lukę prawną. Obecne uregulowanie należy zatem 

ocenić negatywnie. 

W związku z przedstawionymi wątpliwościami zwracam się do Pana Ministra o podjęcie 

odpowiedniej inicjatywy legislacyjnej w celu dokonania zmian we wskazanym zakresie. Ekonomika 

procesowa nie powinna bowiem być przesłanką ograniczającą prawo oskarżonego do rzetelnego 

procesu również na etapie postępowania wykonawczego. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 

 

 


