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Słowo wstępne

Z nieskrywaną przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników kolejną publikację z serii „Apli-
kacje prawnicze – podręczniki”. Od razu na wstępie musimy wytłumaczyć się z konstrukcji 
podręcznika, związanej ze specyficznymi celami, jakie towarzyszyły jego powstaniu. Po pierw-
sze, aplikacje: adwokacka i radcowska to przede wszystkim ciężka codzienna praca spędzana 
nad aktami spraw, poszukiwanie orzecznictwa, kontakt z  patronem i  występowanie przed 
sądem, prokuratorem oraz innymi organami ochrony prawnej. Żaden, najbardziej doskonały 
podręcznik nie jest w stanie zastąpić nabywanej przez aplikanta na co dzień praktyki i zdoby-
wanego przez niego wówczas doświadczenia. Po drugie, istotnym założeniem towarzyszącym 
naszemu podręcznikowi jest selekcja wybranych przez nas zagadnień, stanowiących w pewnej 
mierze „odbicie” planu zajęć z aplikantami adwokackimi, które przeprowadzane są z zakresu 
prawa karnego materialnego oraz procesowego. Próżno więc szukać w  podręczniku wielu 
zagadnień teoretycznych, które aplikant znać powinien, gdyż pobieżne przedstawienie rzeczy 
podstawowych, takich jak zasady odpowiedzialności karnej, czy przesłanki procesowe, pozo-
stawałoby w opozycji do celów, które osiągnąć ma przedmiotowa publikacja. Przede wszyst-
kim więc chodziło o  zebranie i  przedstawienie w  syntetyczny sposób praktycznych uwag 
związanych z głównymi obszarami działań obrońcy oraz pełnomocnika w sprawach karnych. 
Dodajmy od razu, że tak jak różne są czasem w praktyce drogi do osiągnięcia określonego celu, 
tak i poglądy wyrażane w tekście będą naturalnie odzwierciedlać doświadczenie zawodowe 
oraz przemyślenia autora określonego fragmentu. W ostatecznym rozrachunku należy także 
wziąć pod uwagę tzw. regionalizmy, czyli zjawisko polegające na istnieniu różnic w  podej-
ściu do określonych zagadnień, które można niekiedy zaobserwować w obszarach niektórych 
sądów i prokuratur. Wreszcie – już pierwszy rzut oka na konstrukcję niniejszego opracowa-
nia wskazuje, że nie zastępuje ona podręczników oraz komentarzy, do których aplikant i tak 
powinien sięgać w codziennej pracy oraz przygotowując się do kolokwiów z prawa karnego. 
Liczymy jednak, że opracowanie przygotowane przez zespół autorów, którego skład stworzyli 
doświadczeni adwokaci Pomorskiej Izby Adwokackiej, spotka się z  życzliwym przyjęciem, 
a także uwagami, które z przyjemnością uwzględnimy w kolejnych wydaniach podręcznika. 
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