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Prof. dr hab. Piotr Kardas, adwokat  
Przewodniczący Komisji Legislacyjnej NRA  
 

Obrońca w postępowaniu karnym w świetle znowelizowanej 
procedury karnej. (Kilka uwag o ustawowych determinantach 

powinności obrońcy w postępowaniu przygotowawczym). 
 

Uchwalona w dniu 27 września 2013 r. ustawa o zamianie ustawy – kodeks 
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw przynosi z sobą zasadnicze 
zmiany reguł pełnienia funkcji procesowych przez obrońcę125 oraz oskarżyciela126. 
Wprowadzone na mocy tej regulacji rozwiązania modyfikują w istotny sposób 
zasady pełnienia wymienionych funkcji procesowych, stawiając przed 
przedstawicielami profesji prokuratorskiej i adwokackiej nowe zadania, stwarzając 
jednocześnie szereg wyzwań i zagrożeń, nie występujących na gruncie poprzednio 
obowiązujących regulacji procesowych. W konsekwencji z uwagi na wprowadzone 
zmiany ponownego przemyślenia i ukształtowania wymagają zasady pełnienia  
funkcji oskarżyciela i obrońcy w kontradyktoryjnym procesie karnym. By należycie 
wyświetlić ujawniające się na gruncie znowelizowanych przepisów proceduralnych 
problemy oraz podjąć próbę chociażby wstępnego ich rozwiązania, warto na 
przedpolu zarysować najistotniejsze założenia i cele nowelizacji, a także wynikające  
z nich nowe modelowe ujęcie polskiej procedury karnej.  

Nowelizacja procedury karnej opiera się na dwóch fundamentalnych, 
wypracowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego założeniach, 
determinujących zakres, charakter i kierunek zmian normatywnych. Po pierwsze 
nowa regulacja ma na celu modyfikację obowiązującego w polskim systemie prawa 
od 1928 roku modelu procedury karnej poprzez istotne zwiększenie elementów 
kontradyktoryjności postępowania karnego na wszystkich etapach procesu. Po wtóre 
zmierza do poszerzenia zakresu wprowadzonych po raz pierwszy do polskiego 
systemu prawa przez regulacje zawarte w pierwotnej wersji kodeksu postępowania 

                                                             
125 Co do znaczenia nowelizacji procedury karnej dla realizacji funkcji obrony zob. m. in. C. Kulesza: Od obrony formalnej do 
obrony realnej? Nowa rola obrońcy w projekcie reformy procedury karnej [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. 
Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, 
Warszawa 2013, s. 462 i n.; P. Wiliński: Konsensualizm a kontradyktoryjność w polskim procesie karnym w świetle 
projektowanych zmian [w:] Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Adwokatura a modele procedur sądowych, red. J. 
Giezek, M. Malicki, Warszawa 2013, s. 23 i n. ; P. Kardas: Obrońca i oskarżyciel w procesie karnym – granice 
kontradyktoryjności a możliwość współpracy [w:] „Współczesna adwokatura wobec innych zawodów prawniczych”. Materiały 
z III Konferencji Naukowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  oraz Okręgowej Rady 
Adwokackiej we Wrocławiu w dniu 3 grudnia 2010, red. J. Giezek, Warszawa 2011, ss. 29-62; P. Kardas: Etyczne i proceduralne 
aspekty relacji między sędzią, obrońcą i oskarżycielem w kontradyktoryjnym procesie karnym. - złożone do druku [w:] Etyka 
zawodów prawniczych w praktyce – relacje na sali rozpraw”, materiały z konferencji organizowanej przez Krajową  Szkołę 
Sądownictwa i Prokuratury oraz Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie.  
126 Co do znaczenia nowelizacji procedury karnej dla realizacji funkcji ścigania i oskarżenia zob. m. in. uwagi R. Hernanda: 
Uwag kilka na temat nowego modelu procedury karnej [w:] Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Adwokatura  
a modele procedur sądowych, red. J. Giezek, A. Malicki, Warszawa 2013, s. 41-57.  
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karnego z 1997 r. instrumentów konsensualnych127. Oba zasadnicze kierunki 
nowelizacji mają w ocenie projektodawców komplementarny charakter, służyć mają 
sanacji najpoważniejszych mankamentów polskiego procesu karnego, w tym  
w szczególności eliminacji lub co najmniej minimalizacji zjawiska przewlekłości 
postępowania, nieuzasadnionego i nadmiernie rozbudowanego wykorzystywania 
instrumentów przymusu procesowego, likwidacji zbędnego formalizmu, wreszcie – 
co stanowi klamrę spinającą wszystkie proponowane rozwiązania – 
zagwarantowaniu przestrzegania przez organy procesowe standardów 
gwarancyjnych na satysfakcjonującym z punktu widzenia międzynarodowego  
i konstytucyjnego poziomie. Realizację wskazanych wyżej generalnych celów  
i założeń nowelizacji powiązano z kilkoma obszarami szczegółowymi, podkreślając, 
że spełnienie zakładanych celów reformy wymaga jednoczesnego uwzględnienia 
wszystkich wskazywanych w projekcie nowelizacji aspektów128. Wagę i znaczenie 
komplementarności zmian wyeksponowano w uzasadnieniu projektu nowelizacji 
wskazując, że „prezentowany przez Komisję projekt stanowi spójną i kompleksowo 
przemyślaną całość. Jedne zmiany generują konieczność zaproponowania innych.  
W konsekwencji nie jest możliwe, bez szkody dla spójności systemu, cząstkowe 
wprowadzenie proponowanych w projekcie rozwiązań z jednoczesną rezygnacją  
z innych”129.  

Stanowiący wedle powszechnego przekonania najistotniejszy i zarazem 
najgłębiej wnikający w istotę procesu karnego element uchwalonej nowelizacji 
związany z poszerzeniem zakresu kontradyktoryjności w postępowaniu 
jurysdykcyjnym130 nie pociąga jednak za sobą radykalnej zmiany modelu procesu 
karnego. Polski proces karny, zarówno przed nowelizacją, jak i po jej wprowadzeniu, 
pozostaje bowiem procesem mieszanym, w którym w różnym stopniu i z różną 
intensywnością na poszczególnych jego stadiach, przeplatają się zasady: oficjalności 
(inkwizycyjności) oraz kontradyktoryjności131. Jakkolwiek dokonana na mocy ustawy 

                                                             
127 W taki sposób zasadnicze kierunki nowelizacji procesu karnego wprowadzonej na mocy ustawy z dnia 27 września 2013 r. 
ujmuje także P. Wiliński: Konsensualizm a kontradyktoryjność w polskim procesie karnym w świetle projektowanych zmian 
[w:] Adwokatura a aktualny model procedur sądowych, red. J. Giezek, A. Malicki, Warszawa 2013, s. 23 i n. 
128 W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano, że przedstawiony projekt zmierza do osiągnięcia następujących celów:  
a) przemodelowania postępowania jurysdykcyjnego w kierunku większej kontradyktoryjności; b) przemodelowania –  
w niezbędnym zakresie – postępowania przygotowawczego; c) usprawnienia i przyspieszenia postępowania, poprzez szersze 
wykorzystywanie konsensualnych sposobów zakończenia postępowania; d) usunięcia „fasadowości” postępowania;  
e) ukształtowania na nowo podstaw stosowania środków zapobiegawczych, w sposób zapobiegający ich nadmiernemu 
wykorzystywaniu w praktyce; f) ograniczenia przewlekłości postępowania, zwłaszcza poprzez nowe ukształtowanie 
postępowania odwoławczego; g) odciążenia sędziów od zbędnych czynności formalnych; h) uzyskania zgodności rozwiązań 
kodeksowych ze standardami międzynarodowymi i konstytucyjnymi; i) usunięcia oczywistych i ujawnionych omyłek. Zob. 
szerzej uwagi zamieszczone w opracowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego uzasadnieniu projektu ustawy  
o zmianie ustawy - kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.   
129 Zob. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.   
130 Na inne, równie znaczące elementy uchwalonej nowelizacji zwraca uwagę w interesującym także z punktu widzenia 
powinności obrońcy opracowaniu P. Wiliński: Konsensualizm a kontradyktoryjność w polskim procesie karnym w świetle 
projektowanych zmian [w:] Adwokatura a aktualny model procedur sądowych, red. J. Giezek, A. Malicki, Warszawa 2013, s. 23 
i n. 
131 Model obowiązujący na gruncie przepisów sprzed nowelizacji określano powszechnie jako względnie inkwizycyjny, 
akcentując przewagę elementów inkwizycyjnych nad kontradyktoryjnymi. Model wprowadzany na mocy uchwalonej 
nowelizacji określać można jako względnie kontradyktoryjny, akcentując tym samym przewagę elementów 
kontradyktoryjnych. Zob. w tej kwestii m. in. P. Kardas: Mieszany, kontradyktoryjny czy inkwizycyjny proces karny. Uwagi  
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z dnia 27 września 2013 r. nowelizacja prezentowana była jako rozwiązanie 
zmierzające przede wszystkim w kierunku wprowadzenia kontradyktoryjności 
postępowania dowodowego, to jednak na żadnym etapie prac nad projektem nie 
opierała się na koncepcji czystej czy też pełnej kontradyktoryjności wzorowanej na 
modelu anglo-amerykańskim132. W istocie zamierzenie projektodawców zostało 
zakrojone znacznie skromniej, jego zasadniczym celem nie było bowiem zastąpienie 
mieszanego inkwizycyjno-kontradyktoryjnego procesu karnego z jakim mieliśmy do 
czynienia na gruncie kolejnych kodeksów postępowania karnego z lat: 1928, 1969  
i 1997,  przez proces w pełni kontradyktoryjny, lecz zmiana proporcji między 
inkwizycyjnością a kontradyktoryjnością na poszczególnych stadiach procesu. 
Innymi słowy doprowadzenie w wyniku zaproponowanych zmian ustawowych do 
swoistego „odwrócenia” zasad określających sposób i tryb przeprowadzenia 
dowodów w postępowaniu jurysdykcyjnym poprzez zastąpienie dominującej 
aktualnie oficjalności i inkwizycyjności postępowania dowodowego realizowanego 
przez sąd, zasadą przeprowadzania dowodów przez strony, przy zachowaniu przez 
sąd pozycji „biernego arbitra”. Trzeba dodać, że uchwalone zmiany jakkolwiek 
wprowadzają zasadę kontradyktoryjności postępowania dowodowego przed sądem 
to jednak nie wykluczają całkowicie możliwości wykorzystywania zasady 
oficjalności i przeprowadzania przez sąd z urzędu dowodów, niezależnie, a nawet 
wbrew inicjatywie stron postępowania133.  Możliwości przeprowadzania przez sąd 
dowodów z urzędu towarzyszą jednak daleko idące ograniczenia. Inicjatywa 
dowodowa sądu ma mieć na gruncie znowelizowanej procedury charakter 
wyjątkowy, zaś skorzystanie z tego instrumentu wymaga wykazania, iż w realiach 
konkretnej sprawy zachodzą „wyjątkowe, szczególnie uzasadnione” okoliczności 
uzasadniające przeprowadzenie dowodów przez sąd. Już jednak samo 
pozostawienie ustawowej „furtki” umożliwiającej zachowanie oficjalności  
i inkwizycyjności postępowania dowodowego w stadium jurysdykcyjnym134, 

                                                                                                                                                                                              
o kierunkach projektowanych zmian kodeksu postępowania karnego [w:] Księga dedykowana dr Ewie Weigend, red. S. Waltoś, 
CzPKiNP 2011, Rok XV, s. 181 i n.; J. Skorupka: W kierunku kontradyktoryjnej rozprawy głównej [w:] Adwokatura jako 
uczestnik procesu legislacyjnego, red. J. Giezek, A. Malicki, Warszawa 2012, s. 38 i n.  
132 Zob. w szczególności P. Hofmański, S. Zabłocki, O modelu postępowania przygotowawczego i sądowego (W związku z pracami 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego) (w:) Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci 
Profesora Zbigniewa Hołdy, red. B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski, Warszawa 2011, s. 173–181; P. Hofmański: Prawda materialna 
w kontradyktoryjnym procesie karnym [w:] Księga dedykowana dr Ewie Weigend, red. S. Waltoś, CzPKiNP 2011, Rok XV, s. 
161 i n.  
133 Zob. interesujące uwagi J. Skorupki: W kierunku kontradyktoryjnej rozprawy głównej [w:] Adwokatura jako uczestnik 
procesu legislacyjnego, red. J. Giezek, A. Malicki, Warszawa 2012, s. 38 i n.  
134 Trzeba zaznaczyć, że pozostawienie, chociażby w ograniczonej postaci, możliwości przez sąd przeprowadzenia dowodów  
z urzędu, było przedstawiane jako niezbędny warunek realizacji zasady sprawiedliwości materialnej przez znaczną część 
przedstawicieli doktryny procesu karnego. W skrajnych ujęciach pozbawienie sądu inicjatywy dowodowej uznawano za 
poważne zagrożenie dla zasady prawdy materialnej. Zob. w szczególności stanowisko: M. Jeż-Ludwichowskiej: Zasada prawdy 
w postępowaniu przygotowawczym oraz kształt kontradyktoryjności i oficjalności w jurysdykcyjnym stadium postępowania 
karnego – czy potrzebne są zmiany? [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red.  
T. Grzegorczyk, Warszawa 2011, s. 627 i n.; A. Murzynowskiego: Proceduralne przesłania dotyczące sądowego orzekania  
w sprawach karnych [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, 
Warszawa 2011, s. 481 i n. Por. także P. Kardas: Mieszany, kontradyktoryjny czy inkwizycyjny proces karny. Uwagi  
o kierunkach projektowanych zmian kodeksu postępowania karnego, CzPKiNP 2011, Rok XV, Numer specjalny. Księga 
dedykowana dr Ewie Weigend,  s. 181 i n.; P. Kardas: Projektowany model obrony z urzędu a zasada prawdy materialnej, 
Palestra 2013, Nr 5-6, s. 9 i n.; P. Kardas: Zasada prawdy materialnej a kontradyktoryjność postępowania dowodowego. 
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przesądza, że proces był i pozostanie procesem mieszanym135. Będzie to jednak, jak 
podkreślono powyżej, proces istotnie różniący się od tego, z jakim mieliśmy do 
czynienia przez ostatnich 85 lat. Wprowadzenie zasady, iż postępowanie dowodowe 
przed sądem prowadzone będzie  kontradyktoryjnie, przez stronę procesową z jej 
inicjatywy, z jednej strony zmienia ciężar dowodu i ciężar dowodzenia136, z drugiej 
modyfikuje także rozkład odpowiedzialności za wynik procesu, przenosząc ją  
z sądu, z czym mieliśmy do czynienia na gruncie poprzednio obowiązujących 
regulacji procesowych, na strony postępowania137. W założeniu takie rozwiązanie 
stymulować ma efektywność dowodzenia, zwiększoną jego szczegółowość, sprzyjać 
realizacji zasady równości broni, służyć spełnieniu zasady prawdy materialnej, 
wreszcie istotnie zwiększać gwarancje przestrzegania przez sąd reguł rzetelnego 
procesu138, w tym zwłaszcza zachowania równego dystansu do stron postępowania 
oraz wystrzegania się podejmowania, częstych na gruncie przepisów procesowych 
sprzed nowelizacji przypadków, sprzyjania oskarżeniu w związku z obowiązkiem 
poszukiwania i przeprowadzania dowodów służących do poczynienia prawdziwych 
ustaleń faktycznych niezależnie od aktywności i inicjatywy dowodowej stron139. 
Gdyby wskazane wyżej zasady wprowadzone zostały konsekwentnie w odniesieniu 
do wszystkich stadiów procesu, to wówczas można byłoby przypuszczać, że ich 
skutkiem będzie w bliższej lub dalszej perspektywie istotna, zauważalna i znacząca 
zmiana praktyki stosowania prawa. Niestety wyłomu dokonano już na etapie 
rozwiązań odnoszących się do postępowania przygotowawczego. 
Zaprojektowanemu jako co do zasady kontradyktoryjnemu modelowi postępowania 
                                                                                                                                                                                              
Przeciwstawne czy komplementarne zasady procesu karnego? (Rozważania o znaczeniu analiz dogmatycznych w procesie 
przygotowywania zmiany normatywnej na przykładzie prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji kodeksu postępowania 
karnego) [w:] Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego, red. J. Giezek, 
A. Malicki, Warszawa 2012, s. 52 i n.; J. Majewski: Uwagi o przewidywanym wpływie projektowanych zmian w przepisach  
o postępowaniu jurysdykcyjnym na możliwość realizacji zasady prawdy materialnej – głos w dyskusji [w:] Adwokatura jako 
uczestnik procesu legislacyjnego, red. J. Giezek, A. Malicki, Warszawa 2012, s. 99 i n.; J. Giezek: Kontradyktoryjność procesu 
karnego – uwagi wprowadzające [w:] Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego, red. J. Giezek, A. Malicki, Warszawa 
2012, s. 27 i n.  
135 Trzeba podkreślić, że propozycja pozbawienia sądu możliwości przeprowadzania z urzędu dowodów w postępowaniu 
jurysdykcyjnym, stanowiąca próbę oparcia projektowanej nowelizacji na zasadzie czystej kontradyktoryjności postępowania 
dowodowego w stadium jurysdykcyjnym, spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem znacznej części przedstawicieli doktryny 
procesu karnego, upatrujących w takim rozwiązaniu nie tylko regulacji dysfunkcjonalnej, ale także godzącej w zasadę prawdy 
materialnej. Zob. m. in. M. Jeż-Ludwichowska: Zasada prawdy w postępowaniu przygotowawczym oraz kształt 
kontradyktoryjności i oficjalności w jurysdykcyjnym stadium postępowania karnego – czy potrzebne są zmiany? [w:] Funkcje 
procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011, s. 627 i n.;  
A. Murzynowski: Proceduralne przesłania dotyczące sądowego orzekania w sprawach karnych [w:] Funkcje procesu karnego. 
Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011, s. 481 i n.; J. Skorupka: Ciężar dowodu  
i ciężar dowodzenia w procesie karnym [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red.  
T. Grzegorczyk, Warszawa 2011, s. 123 i n.  
136 Zob. interesujące uwagi J. Skorupki: Ciężar dowodu i ciężar dowodzenia w procesie karnym [w:] Funkcje procesu karnego. 
Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011, s. 123 i n.  
137 Zob. też niezwykle interesujące uwagi P. Wilińskiego: Konsensualizm a kontradyktoryjność w polskim procesie karnym  
w świetle projektowanych zmian [w:] Adwokatura a aktualny model procedur sądowych, red. J. Giezek, A. Malicki, Warszawa 
2013, s.  
138 Zob. uwagi M. Wąsek-Wiaderek: Zasada równości w polskim procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej, 
Kraków 2003, s. 279 i n.; J. Skorupka: W kierunku kontradyktoryjnej rozprawy głównej [w:] Adwokatura jako uczestnik procesu 
legislacyjnego, red. J. Giezek, A. Malicki, Warszawa 2012, s. 40.  
139 Znaczenie projektowanej zmiany J. Skorupka ujmuje następująco: „obowiązkiem przewodniczącego składu orzekającego nie 
będzie już baczenie, aby zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy. Do wyjaśnienia tych okoliczności obowiązane są 
strony, a zwłaszcza oskarżyciel” – W kierunku kontradyktoryjności rozprawy głównej…, s. 44.  
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dowodowego w stadium jurysdykcyjnym towarzyszą bowiem jedynie szczątkowe  
i w istocie kosmetyczne zmiany regulacji odnoszących się do postępowania 
przygotowawczego. Już na poziomie uzasadnienia projektu nowelizacji można w tej 
perspektywie powziąć wątpliwości co do wewnętrznej spójności przyjętych  
w nowelizacji rozwiązań. Z jednej bowiem strony, jak deklarują projektodawcy  
w uzasadnieniu projektu odrzucając koncepcję wprowadzenia do postępowania 
przygotowawczego czynnika sądowego (sędziego śledczego czy też sędziego ds. 
śledztwa) przyjęto założenie minimalizacji roli i znaczenia fazy przedjurysdykcyjnej, 
zgodnie z którym czynności dowodowe postępowania przygotowawczego „mają – 
co do zasady – stworzyć podstawę skargi oskarżycielskiej (przeprowadzane są dla 
oskarżyciela, a nie dla sądu), a jedynie wyjątkowo – w takim zakresie, w jakim 
przeprowadzenie dowodu przed sądem nie będzie możliwe – wykorzystywane będą 
przez sąd jako podstawa ustalania faktów”. Z drugiej, jak gdyby nie w pełni ufając  
w realność przyjętych założeń nie wyeliminowano możliwości „(…) dokonywania  
i dokumentowania czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym, 
albowiem może to w oczywisty sposób spowodować utrudnienia dla osiągnięcia 
celów postępowania, w szczególności wówczas, gdy w grę wchodzą dowody 
„niepowtarzalne” albo ślady (w tym pamięciowe) ulegające zacieraniu z biegiem 
czasu. Stąd też propozycji ukształtowania nowego modelu kontradyktoryjnego 
postępowania sądowego nie towarzyszą postulaty gruntownych zmian modelowych 
w obrębie postępowania przygotowawczego, chociaż proponuje się wyraźne 
zaakcentowanie jego odmiennych niż obecnie celów”140. W konsekwencji tak 
ukształtowanych założeń teoretycznych, w szczególności zaś w związku  
z odrzuceniem koncepcji wprowadzenia do postępowania przygotowawczego 
„czynnika sądowego”, uzasadnianym przede wszystkim obawą związanego z tym 
rozwiązaniem poważnego ryzyka minimalizacji znaczenia postępowania 
dowodowego przed sądem, uchwalona nowelizacja procedury karnej z jednej strony 
opiera się na zasadzie kontradyktoryjnego postępowania dowodowego przed 
sądem, realizowanego z zachowaniem zasady bezpośredniości141, z drugiej  
w zasadzie zachowuje obowiązujący model postępowania przygotowawczego,  
w szczególności w zakresie przeprowadzania i dokumentowania czynności 
dowodowych, nie tyle i nie tylko dla oskarżyciela by stworzyć podstawę 
konstruowania skargi oskarżycielskiej, lecz w znacznej mierze także dla sądu.  

Wskazanej wyżej odmienności zasad postępowania dowodowego na etapie 
przedjurysdykcyjnym oraz w stadium sądowym towarzyszy istotnie poszerzenie 

                                                             
140 W nadanym przez nowelę z dnia 27 września 2013 r. brzmieniu art. 297 § 1 pkt. 5 k.p.k. stanowi, że „celem postępowania 
przygotowawczego jest: zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów po to, by przedstawić je 
sądowi”.  Zob. też uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 
ustaw…, s. 8.  
141 O pewnych wątpliwościach związanych z konsekwentnym wprowadzeniem na mocy znowelizowanych przepisów zasady 
kontradyktoryjnego postępowania dowodowego przeprowadzanego z zachowaniem zasady bezpośredniości pisałem w pracy 
P. Kardas: Odstępstwa od zasady bezpośredniości a model postępowania przygotowawczego. Uwagi na marginesie propozycji 
zwiększenia zakresu kontradyktoryjności w procesie karnym [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga 
Jubileuszowa Profesora J. Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 
2013, s. 408 i n.  
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zakresu wykorzystywania w procesie karnym instytucji konsensualnych, w tym  
w szczególności uregulowanego w art. 335 k.p.k. skazania bez przeprowadzenia 
rozprawy oraz przewidzianej w art. 387 k.p.k. instytucji dobrowolnego poddania się 
karze142.  

Taki sposób ukształtowania znowelizowanych rozwiązań procesowych 
wyraźnie akcentuje dwutorowość procesu: pełnego, pozbawionego uproszczeń 
postępowania karnego, przechodzącego przez wszystkie stadia i etapy począwszy 
od stadium przygotowawczego a skończywszy na nadzwyczajnym postępowaniu 
kasacyjnym oraz uproszczonego, skróconego procesu opartego na wykorzystywaniu 
instrumentów konsensualnych oraz w pewnym zakresie regulacji dotyczących 
mediacji, ograniczanego do realizowanego w pełnym zakresie postępowania 
przygotowawczego oraz ograniczonego postępowania sądowego, sprowadzającego 
się do analizy warunków porozumienia oskarżyciela i oskarżonego lub wniosku 
oskarżonego oraz w razie jego akceptacji podjęcia decyzji o zakończeniu procesu 
skazaniem bez przeprowadzenia rozprawy lub przypisania odpowiedzialności oraz 
wymierzenia kary na wniosek, przy istotnych uproszczeniach proceduralnych143. 
Jednocześnie z uwagi na zachowane konstrukcje odczytywania protokołów 
czynności z postępowania przygotowawczego oraz czynności dowodowych 
przeprowadzonych w innych postępowaniach oraz zachowaniu normatywnej istoty 
trybów konsensualnych, znowelizowane przepisy pozostawiają, a nawet poszerzają 
zakres możliwości wykorzystywania jako podstawy ustaleń faktycznych sądu  
a w dalszej perspektywie podstawy rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności 
karnej dowodów przeprowadzonych i udokumentowanych w postępowaniu 
przygotowawczym.  

Dzieje się tak z kilku powodów, wśród których w tym miejscu wystarczy 
wskazać najistotniejsze. Z punktu widzenia przyjętego kształtu trybów 
konsensualnych możliwość wykorzystywania jako podstawy rozstrzygnięcia  
w przedmiocie odpowiedzialności karnej dowodów i materiałów zgromadzonych  
w postępowaniu przygotowawczym związana jest z zachowaniem na gruncie 
uchwalonej nowelizacji normatywnej istoty konsensualizmu w polskim procesie 
karnym, który pozostaje rozwiązaniem służącym do przyspieszenia postępowania 
karnego w oparciu o porozumienie stron w zakresie konsekwencji wynikających  
z przypisania odpowiedzialności karnej za przestępstwo, wykluczając – z pewnością 
de lege lata – możliwość objęcia porozumieniem okoliczności faktycznych, a więc 
                                                             
142 Na dwutorowość rozpoznawania spraw karnych opartą na pełnym klasycznym postępowaniu karnym oraz modelu 
postępowań konsensualnych zwraca uwagę P. Wiliński, prognozując, że po wejściu w życie uchwalonych nowelą z dnia 27 
września 2013 r. zmian, niewiele ponad 20% spraw rozstrzyganych będzie przy wykorzystaniu kontradyktoryjnego 
postępowania dowodowego przed sądem. Zob. szerzej P. Wiliński: Konsensualizm a kontradyktoryjność w polskim procesie 
karnym w świetle projektowanych zmian [w:] Adwokatura a aktualny model procedur sądowych, red. J. Giezek, A. Malicki, 
Warszawa 2013, s. 28 i n.  
143 O wynikającym z wprowadzonej w dniu 27 września 2013 r. podziale procesu karnego na dwa nurty pisałem już wcześniej 
w opracowaniu P. Kardas: Nowelizacja kodeksu postępowania karnego w perspektywie związków prawa karnego 
procesowego z prawem materialnym. (Kilka uwag na przykładzie mechanizmów redukcyjnych) [w:] Konferencje Izby 
Adwokackiej we Wrocławiu. Adwokatura a aktualny model procedur sądowych, T. VI, red. J. Giezek, Warszawa 2013, s.. zob. 
też uwagi P.  Wilińskiego: Konsensualizm a kontradyktoryjność w polskim procesie karnym w świetle projektowanych zmian 
[w:] Adwokatura a aktualny model procedur sądowych, red. J. Giezek, A. Malicki, Warszawa 2013, s. 25 i n.  
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podstawy odpowiedzialności oraz prawnokarnej kwalifikacji144. Trafnie podkreśla się 
w piśmiennictwie, że konsensualizm sensu stricto znany polskiemu systemowi 
karnoprocesowemu jest zasadniczo ograniczony także w porównaniu do nurtów 
konsensualnych występujących w państwach systemu common law, czy nawet na 
gruncie rodzimego prawa cywilnego. Dotyczy bowiem w istocie uzgodnień 
następczych wobec uznania sprawstwa, ewentualnie także winy oskarżonego.  
Z pewnością nie może więc obejmować ani ustaleń w zakresie wskazania osoby 
podlegającej odpowiedzialności karnej, ani ustalania faktów dotyczących zdarzenia 
historycznego145. Wydaje się także niedopuszczalne porozumienie co do przyjętej 
kwalifikacji prawnej czynu146. Są to zatem porozumienia w zakresie kompensacji 
pokrzywdzonemu szkody wynikającej z popełnionego przestępstwa a jednocześnie 
wymiaru kary i środków karnych dla oskarżonego. Wydaje się, że obejmować może 
także porozumienie w zakresie kosztów postępowania. Warunkiem wstępnym jest 
jednak przyznanie się co najmniej do popełnienia czynu i optymalnie do winy. 
Konsensualizm w polskim procesie karnym nie obejmuje zatem – w ujęciu 
modelowym – targowania się w zakresie sprawstwa, winy, a przede wszystkim 
redukcji postawionych zarzutów147”. Taki sposób ukształtowania instytucji 
konsensualnych w polskim systemie prawa przesądza, że z uwagi na ich następczy 
charakter, a dokładniej oparcie konsensualizmu na niebudzących wątpliwości 
ustaleniach co do osoby sprawcy, okoliczności faktycznych, kwalifikacji prawnej 
oraz winy sprawcy, zasadnicze, wręcz fundamentalne znaczenie ma w przypadku 
instytucji konsensualnych przygotowawcze stadium procesu.  To właśnie w toku 
postępowania przygotowawczego przeprowadzane są, dokumentowane  
w odpowiedni sposób i gromadzone w aktach dowody, na podstawie których 
dochodzić może do stwierdzenia sprawstwa i winy konkretnej osoby, stanowiących 

                                                             
144 Trzeba podkreślić, że zarówno w praktyce, jak i w doktrynie pojawiają się głosy wskazujące na możliwość uzgadniania pod 
pewnymi warunkami ilości czynów, za które oskarżony ma zostać skazany, czy kwalifikację prawną czynu – w granicach 
zgromadzonych w sprawie dowodów – takie stanowisko prezentuje np. S. Steinborn, Porozumienia w polskim procesie karnym, 
Kraków 2003, s. 430. Targowania się w zakresie kwalifikacji prawnej jako formy realizacji argumentacyjnego modelu stosowania 
prawa nie wyklucza W. Jasiński, Instytucja skazania bez rozprawy..., s. 23–24. Nie wydaje się jednak możliwe uznanie takiego 
stanowiska za trafne na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów, bowiem żadne z rozwiązań z art. 335 i 387 k.p.k. „nie 
stwarza możliwości prowadzenia negocjacji co do podstawy faktycznej i prawnej kwalifikacji czynów zarzuconych 
oskarżonemu, ograniczając przedmiot porozumień wyłącznie do sfery wymiaru kary”. Zob. szerzej P. Kardas, Konsensualne 
sposoby rozstrzygania w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 10 stycznia 2003 r., Prok. i Pr. 2004, nr 1, s. 48. Zob. 
też identyczne stanowisko P. Wilińskiego: Konsensualizm a kontradyktoryjność w polskim procesie karnym w świetle  
projektowanych zmian [w:] Adwokatura a aktualny model procedur sądowych, red. J. Giezek, A. Malicki, Warszawa 2013, s. 23 
i n.  
145 Por. W. Jasiński, Instytucje skazania bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) oraz dobrowolnego poddania się odpowiedzialności (art. 387 k.p.k.) 
na tle naczelnych zasad procesu karnego, Prok. i Pr. 2005, z. 9, s. 17 i n.  
146 Zob. szerzej P. Wiliński: Konsensualizm a kontradyktoryjność w polskim procesie karnym w świetle  projektowanych zmian 
[w:] Adwokatura wobec, red. J. Giezek, A. Malicki, Warszawa 2013, s.; P. Kardas, Konsensualne sposoby rozstrzygania w świetle 
nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 10 stycznia 2003 r., Prok. i Pr. 2004, nr 1, s. 48. 
147 Zob. jednak odmienne stanowisko: S. Steinborna, Porozumienia w polskim procesie karnym, Kraków 2005, s. 430; W. Jasińskiego, 
Instytucja skazania bez rozprawy..., s. 23–24. Por. też P. Kardas, Konsensualne sposoby rozstrzygania..., s. 48; A. Marek, Konsensualny 
model rozstrzygania spraw w procesie karnym (w:) Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora 
Stanisława Waltosia, red. J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll, Warszawa 2000, s. 73; S. Waltoś, Nowe instytucje  
w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., PiP 1987, z. 8, s. 30; R.A. Stefański, Skazanie bez rozprawy w znowelizowanym kodeksie 
postępowania karnego, Prok i Pr. 2003, nr 6, s. 22; P. Wiliński: Konsensualizm a kontradyktoryjność w polskim procesie karnym  
w świetle  projektowanych zmian [w:] Adwokatura wobec, red. J. Giezek, A. Malicki, Warszawa 2013, s. 
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wstępny warunek porozumień co do kary, środków karnych, obowiązku 
naprawienia szkody wreszcie kosztów postępowania148.  

Z perspektywy postępowania jurysdykcyjnego zachowanie znaczenia 
dowodów i  materiałów zgromadzonych w toku postępowania przygotowawczego 
wynika z w zasadzie niezmienionych regulacji określających zakres możliwości 
odczytywania w tym stadium procesu protokołów z czynności dowodowych 
przeprowadzonych w postępowaniu przygotowawczym. Wykorzystanie tej 
możliwości skutkuje wprowadzeniem do procesu dowodów ze stadium 
przedjurysdykcyjnego, które mimo niezachowania zasady bezpośredniości  
i przeprowadzenia ich co do zasady w oparciu o zasadę inkwizycyjności, mogą stać 
się podstawą czynionych przez sąd ustaleń faktycznych.  

Spojrzenie na model procesu karnego wyłaniający się z uchwalonej 
nowelizacji, w perspektywie instytucji konsensualnych skonfrontowanych  
z kontradyktoryjnością postępowania jurysdykcyjnego w przypadku pełnego 
postępowania karnego oraz znaczenia dla obu from procesu dowodów 
przeprowadzonych w postępowaniu przygotowawczym pozwala dostrzec wyraźną 
dwutorowość postępowania karnego. Wprowadzone na mocy noweli z dnia   
27 września 2013 r. rozwiązania uzasadniają podział polskiego procesu karnego na 
dwie części: pełny, zorientowany kontradyktoryjnie proces karny, obejmujący 
zasadniczo trzy, a w pewnych przypadkach cztery stadia oraz uproszczony proces 
konsensualny, obejmujący zasadniczo pełne stadium przygotowawcze oraz 
ograniczone stadium jurysdykcyjne z wyraźnie zminimalizowanym stadium 
odwoławczym. Z teoretycznego punktu widzenia przyjęte w noweli rozwiązanie 
można stosunkowo łatwo uzasadnić. Pełny, kontradyktoryjny i związany  
z elementami gwarancyjnymi proces karny służy realizacji funkcji 
sprawiedliwościowej przy przestrzeganiu reguł rzetelnego procesu, składających się 
na standard sprawiedliwości proceduralnej. Tak ukształtowany proces oparty jest na 
realizacji zasady prawdy materialnej przy jednoczesnym zachowaniu przez sąd 
pozycji bezstronnego i niezawisłego arbitra149. Uproszczony proces oparty na 
instrumentach konsensualnych służy realizacji uzyskującej w tym przypadku 
priorytet funkcji kompensacyjnej (czy też konsensualnej albo koncyliacyjnej150) prawa 

                                                             
148 O znaczeniu dowodów przeprowadzonych w postępowaniu przygotowawczym dla trybów konsensualnych znamiennie 
piszą T. Grzegorczyk i J. Tylman podkreślając, że „oczywista więc staje się konieczność opierania przez sądy rozstrzygnięć na 
materiale dowodowym z postępowania przygotowawczego. Z punktu widzenia zasady bezpośredniości nie ma przy tym 
istotniejszego znaczenia, czy przyjmuje się, że podstawę dowodową wyroku skazującego stanowią materiały dowodowe 
zgromadzone w postępowaniu przygotowawczym (w całości), czy też sąd, wyrokując w trybie konsensualnym,  
w rzeczywistości dokonuje własnych ustaleń faktycznych – tyle że nie w efekcie przeprowadzenia postępowania dowodowego 
uwzględniającego wymagania zasady bezpośredniości oraz reguły dowodzenia ścisłego. Owe własne ustalenia faktyczne sądu 
są wynikiem dowodzenia swobodnego, przeprowadzonego w warunkach ograniczonego lub wyłączonego formalizmu, 
przejawiającego się przede wszystkim w zapoznaniu się sądu z aktami postępowania przygotowawczego” – Polskie 
postępowanie karne, wyd. 7, Warszawa 2009, s. 103.  
149 O związkach między funkcją sprawiedliwościową prawa karnego a zasadą prawdy materialnej zob. szerzej P. Kardas: 
Relacje między prawem karnym materialnym i procesowym [w:] System Prawa Karnego Procesowego. T. I. Cz. I, red.  
P. Hofmański, Warszawa 2013, s. 573 i n. oraz powołana tam literatura przedmiotu.  
150 Propozycję modyfikacji ogólnego określenia tej funkcji prawa karnego polegającą na zastąpieniu powszechnie 
wykorzystywanej nazwy „funkcja kompensacyjna” określeniem „funkcja koncyliacyjna” przedstawił J. Jodłowski: Zasada 
prawdy materialnej i jej ograniczenia w postępowaniu karnym w perspektywie funkcji prawa karnego, Kraków 2013 



PISMO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ W KIELCACH   PPPAAALLLEEESSSTTTRRRAAA   ŚŚŚWWWIIIĘĘĘTTTOOOKKKRRRZZZYYYSSSKKKAAA  
 

Nr 25-26,  Wrzesień-Grudzień 2013 
   

 

69 

karnego, jako wyrazu alternatywnej wobec tradycyjnych metod określania funkcji 
prawa karnego, w której rozwiązanie społecznego konfliktu oraz aprobata dla 
określonego sposobu rozwiązania kwestii odpowiedzialności karnej wypełnia  
w całości publicznoprawna potrzebę  ukarania151.  Priorytet funkcji sprawiedliwości 
lub konsensualnej (kompensacyjnej) determinuje model postępowania karnego, 
którego pełny lub uproszczony kształt służy najpełniej realizacji wybranej funkcji 
materialnoprawnej152. Zarazem podział procesu na część kontradyktoryjną  
i konsensualną wywoływać może pewne wątpliwości w kontekście możliwości 
realizacji celów nowelizacji. Przypomnijmy przeto, że zwiększenie elementów 
kontradyktoryjności w postępowaniu jurysdykcyjnym związane jest z ograniczeniem 
znaczenia podstępowania przygotowawczego w sferze udokumentowanych 
czynności dowodowych. Projektodawcy przyjęli bowiem założenie, że 
kontradyktoryjność postępowania jurysdykcyjnego stanowić ma remedium na 
dublowanie postępowania dowodowego, przeprowadzanego w tym samym 
zakresie, w ten sam sposób i w identycznej formie najpierw w toku postępowania 
przygotowawczego, następnie zaś w postępowaniu jurysdykcyjnym. Realizacji tego 
celu służyć mają z jednej strony odmiennie ujęte cele postępowania 
przygotowawczego, z drugiej skorelowane z nimi rozwiązanie ograniczające zakres 
materiału dowodowego  przekazywanego sądowi wraz z aktem oskarżenia, wreszcie 
zasada przeprowadzenia dowodów przez stronę na jej wniosek przed sądem,  
z zachowaniem zasady bezpośredniości. Jakkolwiek rozwiązania szczegółowe 
służące realizacji tak zakreślonych celów mogą wywoływać wątpliwości, to jednak 
nie brak konsekwencji, spójności i komplementarności rozwiązań szczegółowych  
w obrębie pełnego modelu procesu karnego, a relacja tego modelu procesu do 
postępowania opartego na instrumentach konsensualnych stanowić może podstawę 
poważnych obaw. O ile bowiem zwiększenie elementów kontradyktoryjności 
postępowania dowodowego przed sądem pierwszej instancji połączone  
z akcentowaniem znaczenia zasady bezpośredniości służyć ma zmianie 
dotychczasowej wadliwej praktyki poprzez: eliminację zaangażowania sądu po 
stronie oskarżycielskiej w wyniku związanej z zasadą prawdy oraz regułą 
przeprowadzania dowodów z urzędu powinnością dążenia do ustalania wszystkich 
okoliczności sprawy niezależnie od aktywności stron postępowania, minimalizację 
znaczenia udokumentowanych dowodów przeprowadzonych w postępowaniu 
przygotowawczym dla stadium jurysdykcyjnego w wyniku zasady 
przeprowadzania dowodów przed sądem; urealnienie zasady równości broni  
w wyniku stworzenia gwarancji przeprowadzania dowodów w oparciu o formułę 

                                                                                                                                                                                              
(niepublikowana rozprawa doktorska), s. 247 i n. Propozycję tę zaakceptowałem w opracowaniu P. Kardas: Relacje między 
prawem karnym materialnym i procesowym…, s. 577 i n.  
151 Szerzej o związkach funkcjonalnych prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego piszę P. Kardas: Relacje 
między prawem karnym materialnym i procesowym [w:] System Prawa Karnego Procesowego. T. I. Cz. I, red. P. Hofmański, 
Warszawa 2013, s. 573 i n.   
152 Por. tez uwagi J. Jodłowskiego: Zasada prawdy materialnej i jej ograniczenia w postępowaniu karnym w perspektywie 
funkcji prawa karnego, Kraków 2013 (niepublikowana rozprawa doktorska), s. 247 i n.; oraz P. Kardasa: Relacje między 
prawem karnym materialnym i procesowym…, s. 577 i n.  
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sporu między oskarżeniem a obroną; o tyle w zasadzie żadna ze wskazanych  zmian 
nie odnosi się do konsensualnego modelu procesu karnego. W tym przypadku 
podstawową rolę odgrywa postępowanie przygotowawcze, w tym w szczególności 
przeprowadzone w tym stadium i udokumentowane czynności dowodowe, 
realizowane w oparciu o zasadę tajności tego stadium procesu oraz z reguły bez 
udziału podejrzanego i jego obrońcy. Innymi słowy w odniesieniu do 
konsensualnego modelu procesu wszystkie wskazane wyżej rozwiązania nie mają 
żadnego znaczenia, bowiem ten model nie przewiduje w ogóle sądowego 
postępowania dowodowego153. Nie tracąc z pola widzenia polskiej wersji 
konsensualizmu, która ma stosunkowo wąski zakres zastosowania i opiera się na 
ustaleniach opartych na wynikającym z materiału dowodowego ustaleniu 
sprawstwa, kwalifikacji prawnej oraz winy, z łatwością dostrzec można znaczenie 
czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym. To wszak  właśnie 
dowody przeprowadzone i udokumentowane w tym stadium, stanowić mogą 
podstawę następczych porozumień procesowych i w konsekwencji skierowania 
sprawy na tory uproszczonego modelu konsensualnego. Brak jakichkolwiek 
modyfikacji zasad i trybu przeprowadzania i dokumentowania czynności 
dowodowych w postępowaniu przygotowawczym, zachowanie niezmienionej 
zasady tajności tego stadium procesu,  brak zagwarantowania udziału obrońcy  
w czynnościach dowodowych, niezmodyfikowanie zasad odczytywania protokołów 
z czynności dowodowych na rozprawie głównej, a więc w kontradyktoryjnym 
stadium jurysdykcyjnym, sprawiają, że mimo deklaratywnie odmiennego niż 
uprzednio określenia przez ustawodawcę celów postępowania przygotowawczego, 
po wejściu w życie noweli z dnia 27 września 2013 r. będzie ono prowadzone  
w takim sam sposób i w tym samym zakresie jak przed nowelizacją154. Prognoza ta 
oparta jest na kilku przesłankach, spośród których w tym miejscu wskazać warto 
najważniejsze. Po pierwsze przeprowadzenie i udokumentowanie czynności 
dowodowych stanowi niezbędny warunek możliwości skorzystania  
z konsensualnego modelu procesu. Bez udokumentowania dowodów w ogólne nie 
istnieją wszak prawne możliwości ustalania treści następczych wobec sprawstwa  
i winy porozumień dotyczących kary, środków karnych, naprawienia szkody, 
zadośćuczynienia za krzywdę  oraz ewentualnej wysokości kosztów procesu. Tym 
samym podejmując czynności dowodowe w postępowaniu przygotowawczym 
prokurator jest także i z tego powodu zobowiązany do przeprowadzania pełnych, 
szczegółowo udokumentowanych czynności dowodowych. Po wtóre z uwagi na 
przeniesienie odpowiedzialności za wynik procesu na oskarżyciela (jak również  

                                                             
153 Zob. też stanowisko P. Wilińskiego: Konsensualizm a kontradyktoryjność w polskim procesie karnym w świetle 
projektowanych zmian [w:] Adwokatura a aktualny model procedur sądowych, red. J. Giezek, A. Malicki, Warszawa 2013, s.  
154 Por. tez uwagi P. Kardasa: Odstępstwa od zasady bezpośredniości a model postępowania przygotowawczego. Uwagi na 
marginesie propozycji zwiększenia zakresu kontradyktoryjności w procesie karnym [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości 
karnej. Księga Jubileuszowa Profesora J. Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. 
Kuczyńska, Warszawa 2013, s. 408 i n.  
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w odpowiedniej części także na obrońcę155) jest on zobowiązany do szczególnie 
wnikliwego wyjaśnienia okoliczności sprawy na etapie poprzedzającym 
sporządzenie i wniesienia aktu oskarżenia. Zarazem z uwagi na znaczenie 
dowodów, w tym w szczególności znane zjawisko zacierania się w pamięci faktów 
oraz inne utrudnienia w odtwarzaniu zdarzeń z przeszłości po upływie dłuższego 
czasu, oskarżyciel publiczny prowadząc postępowanie przygotowawcze dążył 
będzie do maksymalnie szerokiego procesowego dokumentowania 
przeprowadzanych czynności dowodowych. Po trzecie z uwagi na zasadę tajności 
postępowania przygotowawczego oraz wyraźną dominację elementów 
inkwizycyjnych, w kontekście zdominowanego przez zasadę kontradyktoryjności 
stadium jurysdykcyjnego jako naturalną postrzegać należy tendencję do 
przeprowadzania dowodów w stadium przygotowawczym bez udziału obrońcy. Po 
czwarte ze względu na niezmieniony, a nawet poszerzony zakres odczytywania na 
rozprawie przed sądem I instancji protokołów z czynności dowodowych 
przeprowadzonych m. in. w stadium przygotowawczym156. Wskazane wyżej, 
najistotniejsze lecz bynajmniej nie wszystkie związane z uchwaloną nowelizacją 
okoliczności, uzasadniają twierdzenie, że z uwagi na poszerzenie zakresu trybów 
konsensualnych, brak modyfikacji zasad korzystania z protokołów dokumentujących 
czynności dowodowe postępowania przygotowawczego, wreszcie brak 
zagwarantowania udziału obrońcy w czynnościach dowodowych w postępowaniu 
przygotowawczym, trudno racjonalnie zakładać, że po wejściu w życie uchwalonej 
w dniu 27 września 2013 r. nowelizacji ograniczeniu, i to jak zakładali projektodawcy 
istotnemu, ulegną czynności dowodowe  w postępowaniu przygotowawczym oraz 
zmieni się cel tych czynności, tj., będą one realizowane dla oskarżyciela po to, by 
zabezpieczone dowody, przedstawić sądowi wraz z wnioskiem o ich 
przeprowadzenie z zachowaniem zasady bezpośredniości na rozprawie głównej. 
Wydaje się, że mimo modyfikacji treści art. 297 § 1 pkt. 5 k.p.k. na gruncie 
znowelizowanych przepisów nie dojdzie do eliminacji lub co najmniej istotnego 
ograniczenia „dwutorowości” oraz w konsekwencji dublowania się postępowania 
dowodowego przeprowadzanego najpierw w stadium przygotowawczym, następnie 
zaś w stadium jurysdykcyjnym.  

Założenie, wedle którego w postępowaniu przygotowawczym 
przeprowadzane będą udokumentowane dowody na potrzeby postępowania 
jurysdykcyjnego sprawia, iż pojawiają się wątpliwości co do oparcia polskiego 
procesu karnego na tych samych zasadach. O ile bowiem w odniesieniu do pełnego 
postępowania opartego na dominacji elementów kontradyktoryjnych można 
twierdzić, że mimo przeprowadzenia i udokumentowania czynności dowodowych 

                                                             
155 Przedstawienie chociażby skrótowych uwag dotyczących znaczenia nowelizacji uchwalonej w dniu 27 września 2013 r. do 
określenia nowych zasad pełnienia funkcji obrońcy, w tym także modyfikacji zasad deontologii i etyki zawodowej, z uwagi na 
wielopłaszczyznowość zdecydowanie wykracza poza ramy niniejszego opracowania.  
156 Zob. szerzej w tej kwestii P. Kardas: Odstępstwa od zasady bezpośredniości a model postępowania przygotowawczego. 
Uwagi na marginesie propozycji zwiększenia zakresu kontradyktoryjności w procesie karnym [w:] Problemy wymiaru 
sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora J. Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara,  
J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013, s. 408 i n. oraz powołana tam literatura przedmiotu i orzecznictwo.  
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w stadium przygotowawczym istnieją co najmniej teoretyczne możliwości 
przeprowadzenia dowodów w stadium jurysdykcyjnym w sposób gwarantujący 
najpełniejszą możliwość poczynienia ustaleń faktycznych w sposób zgodny  
z rzeczywistym przebiegiem zdarzenia, a więc realizacji zasady prawdy w wyniku 
wyraźnego rozdzielenia i skonfrontowania funkcji oskarżenia i obrony, oraz 
wyłączenia z zakresu czynności dowodowych funkcji orzekania157, o tyle  warunki te 
nie będą z oczywistych powodów realizowane w toku postępowania 
przygotowawczego. Tym samym pozostawiając w niezmienionym kształcie 
regulacje dotyczące czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym,  
a nawet stwarzając przesłanki sugerujące poszerzenie zakresu czynności 
dowodowych w tym stadium procesu, ustawodawca stworzył rozwiązanie 
utrudniające realizację podstawowych założeń uchwalonej nowelizacji,  
w szczególności zaś: racjonalizacji postępowania poprzez eliminację dwutorowości  
i dublowania postępowania dowodowego w stadium przygotowawczym  
i jurysdykcyjnym, a przez to przyspieszenia procesu w wyniku eliminacji lub co 
najmniej istotnego ograniczenia zakresu postępowania dowodowego w stadium 
przygotowawczym; stworzenia optymalnych przesłanek realizacji zasady prawdy 
materialnej poprzez zwiększenie kontradyktoryjności postępowania dowodowego; 
ostateczne zaś stworzenia regulacji umożliwiającej uzyskanie zgodności polskiej 
praktyki procesowej ze standardami konstytucyjnymi i konwencyjnymi. Jakkolwiek 
istnienie i funkcja trybów konsensualnych może znajdować uzasadnienie  
w priorytecie funkcji  koncyliacyjnej (kompensacyjnej) prawa karnego materialnego, 
której realizacji służą zmodyfikowane i uproszczone reguły procesowe, o tyle trudno 
na tej płaszczyźnie znaleźć uzasadnienie do pominięcia proceduralnych warunków 
realizacji zasady prawdy materialnej oraz pozostałych przesłanek rzetelnego 
procesu, stanowiących bazowe warunki sprawiedliwości proceduralnej. Skoro 
ustawodawca zakłada – skądinąd zapewne słusznie – że kontradyktoryjne 
postępowanie dowodowe stwarza najpełniejsze ramy poczynienia zgodnych  
z rzeczywistym przebiegiem zdarzenia ustaleń faktycznych158, to całkowite 
pominięcie gwarancji kontradyktoryjności postępowania dowodowego w stadium 
przygotowawczym przy jednoczesnej pełnej świadomości, że ustalenia dowodowe 

                                                             
157 O znaczeniu zasady kontradyktoryjności postepowania dowodowego dla realizacji zasady prawdy materialnej zob. szerzej  
P. Kardas: Zasada prawdy materialnej w perspektywie korespondencyjnej, koherencyjnej, pragmatycznej i konsensualnej teorii 
prawdy. Kilka uwag na tle propozycji nowego ujęcia przepisów dotyczących postępowania dowodowego przed sądem 
pierwszej instancji oraz postępowania dowodowego w toku postępowania przygotowawczego [w:] Kontradyktoryjność  
w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013, s. 23 i n.   

158 Jednoznaczne stanowisko w tej kwestii przedstawiono w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks 
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw wskazując, że „(…) zdaniem Komisji Kodyfikacyjnej, nie ulega 
wątpliwości, że właśnie w pełni kontradyktoryjne przeprowadzenie dowodów przed bezstronnym sądem stwarza najlepsze 
warunki wyjaśnienia prawdy, albowiem zmusza strony procesowe do podjęcia wysiłku zmierzającego do przekonania sądu  
o swoich racjach. Jednocześnie Komisja pozostaje w przekonaniu, że osiąganiu prawdy materialnej, jako warunku realizacji 
zasady trafnej represji, nie sprzyja model obecny, albowiem przy braku jakiejkolwiek aktywności ze strony oskarżyciela 
publicznego, zmusza sąd do poszukiwania dowodów umożliwiających wydanie wyroku skazującego. Jeśli podczas rozprawy 
pojawiają się w praktyce elementy sporu, to jest on zazwyczaj prowadzony pomiędzy obroną a sądem, co nie tylko jest mało 
efektywne, ale też nie buduje wizerunku sądu jako organu niezawisłego i bezstronnego, który w demokratycznym państwie 
prawnym ma być gwarantem praw i wolności.” – uzasadnienie, s. 15.  
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poczynione w tym stadium procesu stanowić będą podstawę rozstrzygnięć  
w ramach trybów konsensualnych, wywoływać może wątpliwości. Takie 
rozwiązanie prowadzi do oparcia regulacji proceduralnych na dwóch 
przeciwstawnych założeniach modelowych: mieszanej koncepcji procesu karnego 
opartej na wyraźnej dominacji elementów kontradyktoryjnych w odniesieniu do 
postępowania prowadzonego na zasadach ogólnych oraz koncepcji mieszanej  
z wyraźną dominacją elementów inkwizycyjnych w przypadku wykorzystywania 
trybów konsensualnych. Na odmienność teoretycznych założeń, na których opierają 
się wyróżnione wyżej dwie części polskiego procesu karnego wskazuje sam 
projektodawca podkreślając w uzasadnieniu, że „w postępowaniu 
przygotowawczym oraz w innym postępowaniu przed sądem niż wszczęte  
w inicjatywy stron, działały będą inne reguły. W tych postępowaniach dowody 
przeprowadzane będą z inicjatywy organu procesowego prowadzącego 
postępowanie (art. 167 § 2 k.p.k.), co nie wyklucza prawa do zgłaszania wniosków 
dowodowych przez strony. Nawet jednak gdy dowód dopuszczono na wniosek 
strony, podmiotem, który go przeprowadzi będzie organ procesowy. Będzie to miało 
znaczenie przede wszystkim w postępowaniu przygotowawczym, gdzie strony 
zachowają prawo do zgłaszania wniosków dowodowych, albowiem same będą  
w sposób istotny ograniczone, co do możliwości przygotowania się do roli, jaką 
przyjdzie im pełnić po zainicjowaniu postępowania przed sądem”159.  
W konsekwencji tryby konsensualne oparte są także na gruncie znowelizowanych 
przepisów na inkwizycyjnym postępowaniu dowodowym w stadium 
przygotowawczym, prowadzonym co do zasady z uwagi na obowiązującą na tym 
etapie procesu zasadę tajności wewnętrznej, bez wiedzy i udziału zainteresowanego 
i jego obrońcy. Tym samym uzyskiwany w oparciu o powyższe reguły materiał 
dowodowy, udokumentowany we właściwej formie, spełnia wymagania związane  
z przesłankami wywiedzenia i wniesienia do sądu skargi uprawnionego 
oskarżyciela, nie jest już jednak oczywiste, czy w takim samym stopniu spełnia 
wymagania jakie stawiane są w zakresie ustaleń faktycznych oraz kwalifikacji 
prawnej w odniesieniu do orzeczenia kończącego postępowanie. Zwiększenie 
elementów kontradyktoryjności na etapie jurysdykcyjnym związane było przecież  
z negatywnymi ocenami modelu opartego na dominacji elementów inkwizycyjnych, 
zarówno z tego powodu, iż nie stwarzało optymalnych warunków do realizacji 
zasady prawdy materialnej, jak i z tego względu, że generowało podstawy do 
kwestionowania realizacji zasady sprawiedliwości proceduralnej. Te zastrzeżenia, 
dodatkowo wspierane twierdzeniem dotyczącym zaangażowania organu 
prowadzącego postępowanie w określonym ukształtowaniu dowodów, mających  
w przyszłości wspierać twierdzenia oskarżyciela, zachowują aktualność  
w odniesieniu do stadium przygotowawczego na gruncie znowelizowanych 
przepisów kodeksu postepowania karnego.  

                                                             
159 Projekt ustawy o zamianie ustawy – kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw…., s. 9 i n.  
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Przedstawione wyżej uwagi dotyczące uksztaltowania zasad postępowania 
dowodowego na poszczególnych stadiach procesu stanowić mogą punkt odniesienia 
dla uwag dotyczących roli i funkcji obrońcy w postępowaniu karnym.  

Wprowadzenie zwiększonej ilości elementów kontradyktoryjnych do 
postępowania jurysdykcyjnego oraz położenie akcentu na pozycję sądu jako 
„biernego arbitra” skutkuje przeniesieniem odpowiedzialności za wynik procesu na 
jego strony. Z punktu widzenia obrońcy sprawia to, iż w zdecydowanie większym 
niż dotychczas stopniu będzie zobligowany do aktywności procesowej, w tym  
w szczególności realizacji inicjatyw dowodowych, otwierających perspektywę do 
przeprowadzenia przed sądem dowodów służących realizacji linii obrony. Przyjęte 
w znowelizowanej procedurze zasady konstruowania skargi oskarżycielskiej, 
zawartości treściowej materiałów załączanych do aktu oskarżenia powiązane  
z przeniesieniem całego ciężaru oskarżenia na prokuratora oraz daleko idącego 
ograniczenia możliwości przeprowadzania dowodów wspierających skargę 
oskarżycielską przez sąd pozwalają przypuszczać, że realizując powierzoną funkcję 
procesową oskarżyciel eksponował będzie w skardze te dowody, które przemawiają 
za zasadnością oskarżenia. Zarazem mając na uwadze przewidziane  
w znowelizowanych przepisach regulacje odnoszące się do możliwości 
wnioskowania przez obrońcę o uzupełnienie materiału załączanego do aktu 
oskarżenia oraz ciążące na obrońcy powinności w zakresie inicjatywy dowodowej 
mającej na celu wspieranie linii obrony, prokurator w zdecydowanie mniejszym 
stopniu niż przed nowelizacją realizował będzie czynności służące do eksponowania, 
w tym w szczególności poprzez załączane do aktu oskarżenia materiały, tych 
okoliczności, które przemawiają na korzyść oskarżonego i wspierając linię obrony 
tym samym podważać będą zawarte w skardze oskarżycielskiej zarzuty. Stanowisko 
takie znajduje wsparcie w treści znowelizowanych przepisów art. 321 § 5 k.p.k.,  
w którym wskazuje się, że strony procesowe i ich procesowi przedstawiciele po 
końcowym zaznajomieniu się z aktami sprawy mogą składać wnioski o uzupełnienie 
materiału dowodowego, który ma być załączony do aktu oskarżenia o określone 
dokumenty zawarte w aktach sprawy, które mają znaczenie dla ich interesów 
procesowych. Podobnie przedstawia się regulacja kwestii inicjatywy dowodowej  
w stadium jurysdykcyjnym, w którym nowelizacja wprowadza zasadę 
przeprowadzania dowodów przez strony procesu na ich wniosek, po ich 
dopuszczeniu przez sąd. Z tym rozwiązaniem skorelowane jest ograniczenie 
możliwości formułowania zarzutów apelacyjnych związanych z błędami  
w ustaleniach faktycznych, wykluczające w szczególności możliwość konstruowania 
zarzutu tzw. błędu braku czy też niewyjaśnienia określonych okoliczności   
w sytuacji, gdy w trakcie procesu strona skarżąca nie przedstawiła wniosków 
dowodowych dotyczących określonych czynności dowodowych odnoszących się do 
skonkretyzowanych okoliczności w kontekście tezy dowodowej. Przyjęte 
rozwiązania określające zasady, tryb i sposób przeprowadzania dowodów oceniane 
w kontekście sygnalizowanej powyżej dwutorowości procesu karnego: pełnego 
obejmującego w szczególności stadium jurysdykcyjne w którym przeprowadzane są 
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dowody oraz uproszczonego opartego na wykorzystywaniu instrumentów 
konsensualnych, uzasadniają twierdzenie, że obrońca obarczony będzie na gruncie 
nowych przepisów zdecydowanie szerzej zakreślonymi powinnościami 
dowodowymi. W szczególności zmianie ulec powinny zasady udziału obrońcy  
w czynnościach postępowania przygotowawczego. Zasadnym wydaje się 
twierdzenie, że z uwagi na znaczenie tej fazy procesu dla postępowania przed 
sądem, a także konsekwencje wynikające np. z zaniechania wykorzystania 
możliwości wnioskowania o poszerzenie materiału dowodowego załączanego do 
skargi oskarżycielskiej, obrońcy w większym niż do tej pory stopniu winni aktywnie 
uczestniczyć w czynnościach procesowych realizowanych w stadium 
przedjurysdykcyjnym. Za zwiększonym udziałem obrońcy w postępowaniu 
przygotowawczym przemawiają także dwie alternatywne drogi zakończenia 
postepowania karnego: klasyczna i pełna, przechodząca przez postępowanie 
jurysdykcyjne związane z kontradyktoryjnym modelem dowodzenia, oraz 
uproszczona związana z trybami konsensualnymi. W obu przypadkach dowodowy 
przeprowadzone w postępowaniu  przygotowawczym odgrywać mogą istotną rolę, 
w obu przeprowadzenie ich w określonym zakresie oraz w sposób gwarantujący 
możliwość uzyskania informacji istotnych z punktu widzenia linii obrony ma 
znaczenie fundamentalne. W powyższym kontekście mimo braku dostatecznych 
ustawowych gwarancji udziału obrońcy w czynnościach dowodowych  
w postępowaniu przygotowawczym, stała aktywność w tym stadium procesu, 
inicjatywa dowodowa, wreszcie dogłębna analiza materiałów w ramach końcowego 
zaznajomienia, połączona z inicjatywą dowodową oraz wnioskami o uzupełnienie 
materiałów załączanych przez oskarżyciela do aktu oskarżenia, zdają się wyznaczać 
minimalny standard obrony na gruncie znowelizowanych przepisów. Pasywna 
obrona w postępowaniu przygotowawczym, oparta na założeniu przeniesienia 
aktywności dowodowej obrońcy na etap postępowania jurysdykcyjnego może na 
gruncie znowelizowanych przepisów skutkować daleko idącymi trudnościami  
w realizacji powinności obrończych. W przypadku skierowania sprawy wraz  
z aktem oskarżenia do postępowania jurysdykcyjnego, brak należytej aktywności 
obrońcy w postępowaniu przygotowawczym skutkować może pominięciem przez 
oskarżyciela w materiale dowodowym załączanym do aktu oskarżenia tych 
dokumentów lub dowodów, które mają lub mogą mieć znaczenie z punktu widzenia 
obrony. Brak aktywności w stadium przygotowawczym może również prowadzić do 
nieprzeprowadzenia określonych czynności dowodowych przez prowadzącego to 
postępowanie, których wykonanie na etapie jurysdykcyjnym będzie istotnie 
utrudnione lub w ogólne niemożliwe. To zaś skutkować może w skrajnych 
przypadkach negatywnym wynikiem procesu dla oskarżonego, zwłaszcza  
w kontekście wyraźnego ograniczenia paternalizmu sądu, co do zasady zwolnionego 
z obowiązku przeprowadzenia dowodów z urzędu.  

W razie skorzystania z jednego z trybów konsensualnych brak właściwej 
aktywności dowodowej obrońcy w postępowaniu przygotowawczym prowadzić 
może do takiego ukształtowania materiału dowodowego, który wskazywać będzie 
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na niekorzystną dla podejrzanego wersję ustaleń faktycznych, a w konsekwencji  
kwalifikacji prawnej zarzucanego zachowania. Tak ukształtowany materiał 
dowodowy w kontekście polskiego modelu trybów konsensualnych, który opiera się 
na stwierdzeniu okoliczności związanych z podstawami faktycznymi, sprawstwem 
oraz winą wyłącznie w oparciu o materiał dowodowy ze stadium 
przedjurysdykcyjnego w zasadzie wyklucza możliwość uzyskania korzystnego 
rezultatu porozumienia z oskarżycielem. To zaś sprawia, że pasywność obrońcy 
może prowadzić do przekreślenia możliwości zakończenia postepowania karnego  
w oparciu o ukształtowane w sposób korzystny da podejrzanego porozumieniem 
procesowe.  

W perspektywie czynności dowodowych obrońcy istotne znaczenie ma także 
wprowadzona na mocy znowelizowanych przepisów możliwość wprowadzenia do 
procesu dowodów pozyskanych przez strony postępowania, w tym w szczególności 
tzw. opinii prywatnych. Także z tego punktu widzenia wnikliwa analiza zasadności  
i możliwości uzupełnienia materiałów postępowania przygotowawczego o tego typu 
dowody może mieć znaczenie z punktu widzenia powinności wyznaczających 
standard rzetelnego pełnienia funkcji obrońcy.  

Przedstawione wyżej uwagi odnoszące się do podstawowych zmian 
dotyczących postępowania dowodowego uzasadniają twierdzenie, iż mimo 
zachowania inkwizycyjnej co do zasady fazy przygotowawczej oraz zwiększenia 
elementów kontradyktoryjności w stadium jurysdykcyjnym trudno przyjąć, iż na 
gruncie znowelizowanych przepisów procesowych zasadnicza część aktywności 
obrońcy związana być powinna z etapem postępowania sądowego. Szereg 
sygnalizowanych wyżej rozwiązań ustawowych wskazuje, że niejednokrotnie 
materiał dowodowy z postępowania przygotowawczego w istotnym stopniu 
determinuje przebieg procesu na dalszych jego etapach. Stąd też niezależnie od 
różnorodnych zastrzeżeń dotyczących przede wszystkim niekonsekwencji 
nowelizacji i braku spójności między regulacjami odnoszącymi się  do stadium 
przygotowawczego oraz jurysdykcyjnego wprowadzone zmiany w istotnym 
zakresie zmieniają paradygmat obrony, w szczególności zaś istotnie ograniczają 
stosunkowo często wykorzystywaną w praktyce na gruncie poprzednio 
obowiązujących regulacji obronę bierną w stadium przygotowawczym160. Z uwagi na 
możliwość wykonywania szeregu działań związanych z postępowaniem 
dowodowym na przedpolu formalnych czynności dowodowych wprowadzone 
zmiany wskazują także na potrzebę wprowadzenia uzupełniających zasady 
deontologii zawodowej reguł postępowania obrońcy, których przestrzeganie służyć 
może zapewnieniu odpowiedniego standardu obrony oraz gwarantować 
zachowanie określonych w przepisach prawa reguł wykonywania funkcji 
obrończych. 
 
                                                             
160 Zob. szerzej interesujące uwagi w tym zakresie C. Kuleszy: Od obrony formalnej do obrony realnej? Nowa rola obrońcy w 
projekcie reformy procedury karnej [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana 
Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013, s. 462 i n. 


