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WNIOSEK
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
Wnoszę

o:

wyznaczenie

dla

mnie

pełnomocnika

z

urzędu

w

sprawie

........................................................................................................................................
UZASADNIENIE
W toczącej się sprawie o ........................................................................................,
występuję jako …………………………. W toku postępowania potrzebuję skorzystać z
pomocy pełnomocnika z urzędu, ponieważ uważam, że bez pomocy wykwalifikowanego
prawnika nie mam szans na skuteczną realizacje swoich uprawnień w postępowaniu karnym.
Mój stan majątkowy nie pozwala mi na ustanowienie pełnomocnika z wyboru. Znajduję
się w trudnej sytuacji materialnej, ponieważ .......................................................................
....................................................................................................................................................
Jedynymi moimi źródłami utrzymania są : ..........................................................................
Dlatego też nie jestem w stanie ponieść kosztów pełnomocnika bez uszczerbku dla
niezbędnego utrzymania siebie i mojej rodziny.
……….………………….……
Załączniki:
1) ...................................................................................
2) ...................................................................................

Kto może złożyć wniosek o pełnomocnika z urzędu?
Prawo do złożenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w toku
postępowania karnego ma zarówno pokrzywdzony jak i oskarżony. Pokrzywdzony,
którego sytuacja materialna nie pozwala na pełnomocnika z wyboru występuje do
sądu z wnioskiem o pełnomocnika z urzędu.
Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru (czyli nie ma swojego adwokata lub radcy
prawnego), może złożyć do sądu wniosek o ustanowienie mu obrońcy z urzędu w
sytuacji, gdy nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla
utrzymania siebie i swojej rodziny. Stan ten musi być należycie wykazany poprzez
dołączenie do wniosku stosownych dokumentów.
W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli:


nie ukończył 18 lat,



jest głuchy, niemy lub niewidomy,



zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia
czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełniania
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.

W takich przypadkach, to sąd sam wyznacza oskarżonemu obrońcę z urzędu.
Co wpisać w uzasadnieniu?
Pokrzywdzony, który stara się o pełnomocnika z urzędu powinien wykazać, że nie
jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swojej
rodziny. Stan ten musi być należycie wykazany poprzez dołączenie do wniosku
stosownych dokumentów potwierdzających np. korzystanie z pomocy społecznej,
zarejestrowanie w Urzędzie Pracy, zaświadczenie o dochodach, itp.

Co należy załączyć do wniosku?
Wszystkie dokumenty, które potwierdzają trudną sytuację materialną
pokrzywdzonego. Mogą to być np. zaświadczenia z ośrodków pomocy społecznej,
urzędów pracy czy zaświadczenia o dochodach. Można posłużyć się również
wzorem Oświadczenia o stanie majątkowym w postępowaniu cywilnym.
Patrz: Wzór Oświadczenie o stanie majątkowym.

