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Rozdział I. Ogólna charakterystyka 
postępowania odwoławczego

§ 1. Uwagi ogólne

Doktryna prawa karnego procesowego wykształciła wiele środków służących 
wykazaniu  niezasadności  określonych  rozstrzygnięć  procesowych  w  postępo-
waniu odwoławczym. Prawna regulacja postępowania przed sądami II  instan-
cji  opiera  się  na  przepisach  ogólnych,  w  dużej  mierze  jednakowo  właściwych 
nie tylko dla apelacji i zażalenia, lecz na zasadzie analogii stosowanych także dla 
nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Wypracowane ogólne terminy i pojęcia, 
właściwe procedurze odwoławczej, znajdują szerokie zastosowanie w postępo-
waniu karnym. 

Przez  środki odwoławcze  rozumie  się  przewidziane  w  procedurze  karnej 
sposoby, za pomocą których podmiot uprawniony może odwołać się od orze-
czenia naruszającego jego prawa i żądać przeprowadzenia kontroli zaskarżone-
go orzeczenia1. 

Prawidłowo  ukształtowany  model  postępowania  odwoławczego  jest  jedną 
z podstawowych gwarancji prawidłowości funkcjonowania wymiaru sprawied-
liwości  i  stoi  na  straży  przestrzegania  praw  obywatelskich,  o  których  stanowi 
m.in. Konstytucja RP. 

O  skali  niebezpieczeństwa  spowodowanego  uchybieniem  tym  prawom 
świadczy wyrok dotknięty błędami natury prawnej, gdy ocena dowodów proce-
sowych wskazuje na błędy logiczne rozumowania przeprowadzonego przez sąd 
I instancji, a orzeczona kara jest niewspółmierna do stopnia zawinienia. W celu 
uniknięcia  takiej  sytuacji  polski  ustawodawca  przewidział  hierarchię  środków 
odwoławczych,  które  na  przełomie  lat  ulegały  modyfikacji  i  przeobrażeniom 
w KPK z 1928 r., z 1969 r. oraz z 1997 r.

Nie ulega wątpliwości, że istnieje potrzeba stosowania środków zaskarżania 
orzeczeń w procesie karnym. W doktrynie spotyka się poglądy2, które podnoszą 

1 Por. np. S. Kalinowski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 1961, s. 372; A. Kaftal, System 
środków odwoławczych w polskim procesie karnym, Warszawa 1972, s. 8.

2 Por. M. Cieślak, Wprowadzenie do procesu karnego, Kraków 1967, s. 177; idem, Polska procedura 
karna, Warszawa 1973, s. 363.
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kontrolę instancyjną orzeczeń w postępowaniu karnym do rangi zasady proce-
sowej. Polemika w tej kwestii rodzi pytanie, jaki model środków odwoławczych 
jest najwłaściwszy dla zabezpieczenia kontroli wydanych orzeczeń. 

Modelem określonej instytucji jest zespół podstawowych elementów pew-
nego układu, które pozwalają na odróżnienie go od innych układów3. W obec-
nie obowiązującym stanie prawnym są nimi: model apelacyjno-kasacyjny i re-
wizyjny. 

Wątpliwości  budzi  zagadnienie,  jak  nazwać  model  środka  odwoławczego, 
który faktycznie jest modelem mieszanym, bowiem wykazuje cechy co najmniej 
dwóch środków. Nie ulega wątpliwości, że konieczne jest określenie elementów 
podstawowych danego modelu, które przeważają i decydują o charakterze okreś-
lonego  środka  odwoławczego.  Należy  pamiętać,  że  polski  proces  karny  ulegał 
ewolucji i formułując określone instytucje prawne czerpał w znacznym stopniu 
z obcych systemów prawnych. Wpływy te są zauważalne, gdy porównać model 
wzorcowy środków odwoławczych z późniejszymi ich modyfikacjami, które do-
stosowywano do realiów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości  i organów 
ścigania. Wydaje się, że opisany powyżej model powinien nosić miano modelu 
apelacyjno-kasacyjnego,  bowiem  obecne  realia  procesowe  nadają  mu  w  więk-
szości cechy apelacji. 

Środki odwoławcze, oprócz odmienności funkcji, jakie spełniają w procesie 
karnym,  różnią  się  zasadniczo czysto  formalnymi unormowaniami4. Zdarzało 
się w doktrynie5, że modele środka odwoławczego nie odpowiadały zawartym 
w nim treściom. Ich ewolucja spowodowała, że nie wykazują one cech czystego 
systemu, opartego na elementach charakterystycznych dla apelacji, bądź kasacji. 
Wyraźnie zauważa się wzajemne przenikanie się cech systemu apelacyjno-kasa-
cyjnego oraz systemu rewizyjnego.

Doktryna zgodnie przyjmuje, że apelacja sprowadza się do merytorycznego 
rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy wskutek i w granicach skarg stron6. 

3 Por. S. Waltoś, Model postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym, War-
szawa 1968, s. 9; M. Lipczyńska, Model postępowania kontrolnego w kodeksie postępowania karnego 
z 1969 r., PiP 1971, Nr 6, s. 198 i n.

4 Por. A. Ferenc, Rewizja strony w procesie karnym, Warszawa 1987, s. 19 i n.
5 Np. S. Włodyka, Organizacja wymiaru sprawiedliwości w PRL, Warszawa 1963, s. 112. Autor 

wyraża pogląd, z którym trudno się zgodzić, że apelacja na gruncie KPK z 1928 r. stanowiła środek 
zbliżony do kasacji w radzieckim systemie prawa karnego procesowego i miała charakter kasacyjno-
rewizyjny. 

6 Por. T. Grzegorczyk, [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 
2005, s. 723; K. Marszał, Proces karny, Warszawa 2004, s. 408; tenże, System apelacyjno-kasacyjny 
w polskim procesie karnym, [w:] Węzłowe zagadnienia procedury karnej. Księga pamiątkowa ku czci 
Profesora Andrzeja Murzynowskiego, SI 1997, t. XXXIII, s. 167; S. Waltoś, Proces karny, Warszawa 
2002, s. 519.
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W postępowaniu apelacyjnym zachodzi ponowne badanie zarówno stanu fak-
tycznego,  jak  i  prawnych  podstaw  wyroku.  Niektórzy  Autorzy7  wspominają 
o tzw. pełnej apelacji – mając na uwadze sytuacje, gdy sąd w całości (w zakresie 
winy i kary) rozpatruje ponownie i przeprowadza dowody w oparciu o własne 
ustalenia faktyczne, bądź uprzednio zebrane dowody. W każdym jednak ujęciu 
kontrola apelacyjna kończy się zawsze wydaniem orzeczenia przez sąd orzekają-
cy bez przekazywania sprawy do ponownego rozpoznania. 

Regulacja podstaw wniesienia kasacji stanowi składnik omawianej instytucji 
gravamen, który określa  jej  tożsamość prawną na tle pozostałych środków za-
skarżania uwzględnionych w KPK. Jak słusznie podnosi M. Rogacka-Rzewnicka8, 
rozłączność  kontroli  ustaleń  faktycznych  i  prawidłowość  w  stosowaniu  prawa 
stanowi  charakterystyczną  cechę  apelacyjno-kasacyjnego  modelu  kontroli  od-
woławczej orzeczeń sądowych. Autorka zauważa, że kasacja ma na celu kontro-
lę rozstrzygnięcia pod względem prawnym, wówczas gdy w systemie tym apela-
cja powoduje sprawdzanie słuszności dokonanych przez sąd I instancji ustaleń 
faktycznych oraz zgodność zaskarżonego orzeczenia z obowiązującym prawem. 
Należy w pełni zgodzić się z tym poglądem9.

Regulacja w zakresie podstaw wnoszenia apelacji i kasacji w polskiej proce-
durze karnej nie odbiega od rozwiązań modelowych. Unormowania charaktery-
styczne przewidziane dla klasycznego modelu kasacyjnego uwzględniają świa-
domość, że we współczesnych systemach prawnych dominują mieszane systemy 
środków kontroli odwoławczej10. 

Oznaczając zarzuty, na których można oprzeć wniesienie kasacji, używa się 
takich uchybień, które mogą spowodować zaskarżenie oraz uchylenie lub zmia-
nę zaskarżonego wyroku. 

Tak  rozumiane  podstawy,  odróżniane  od  konkretnych  uchybień  skutkują-
cych  właściwym  rozstrzygnięciem,  dawniej  określano  powodami  lub  przyczy-
nami rewizyjnymi. 

7 S. Kalinowski, Przebieg..., op. cit., s. 378. Por. J. Jamontt, Apelacja. Encyklopedia podręczna prawa 
karnego, pod. red. W. Makowskiego, t. I, Warszawa 1949, s. 69.

8 Zob. M. Rogacka-Rzewnicka, Kasacja w polskim procesie karnym, Warszawa 2001, s. 206.
9 Zob. np. W. Grzeszczyk, Kasacja w sprawach karnych, Kraków 2001, s. 142; A. Murzynowski, 

Kasacja w postępowaniu karnym. Komentarz, Warszawa 1996, s. 18; W. Grzeszczyk, Oczywista bez-
zasadność kasacji w świetle orzecznictwa SN, Prok. i Pr. 2002, Nr 11, s. 153; P. Hofmański, S. Zabłocki, 
Funkcjonalność postępowania kasacyjnego w świetle nowego postępowania karnego, [w:] Nowa 
kodyfikacja karna. Zagadnienia węzłowe, Warszawa 1997, s. 67.

10 Zob. T. Ereciński, Apelacja i kasacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2003, s. 196; P. Kru-
szyński, Podstawy kasacji w kodeksie postępowania karnego, [w:] Środki zaskarżenia w procesie 
karnym, Warszawa 2001, s. 63; M. Rogacka-Rzewnicka, Kasacja w obronie ustawy, [w:] Nowe uregu-
lowania prawne w KPK z 1997 r., s. 401. 

§ 1. Uwagi ogólne
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Z  punktu  widzenia  pojęcia  i  podstaw  wznowienia  postępowania  najwy-
raźniej swoje stanowisko zaznaczył A. Murzynowski11. Autor ten uzasadnia, że 
podstawy wznowienia postępowania mogą być z jednej strony ujmowane ogól-
nie, wówczas oznaczają pewne rodzaje postępowania, z drugiej zaś strony mogą 
być wyrażane konkretnie. 

W drugim przypadku oznaczają konkretne okoliczności i faktycznie płynące 
z nich wnioski co do określonych uchybień, których stają się uzasadnieniem dla 
wszczęcia konkretnego postępowania. Według A. Murzynowskiego, na definicję 
tych  okoliczności  w  ujęciu  konkretnym  i  ogólnym  wpływa  stosunek,  jaki  wy-
stępuje pomiędzy jakimś pojęciem ogólnym a jego desygnatem. Autor twierdzi, 
że pojęcie podstaw wznowienia postępowania należy wiązać z węższym rozu-
mieniem wznowienia postępowania uznając, iż są to okoliczności uzasadniające 
podjęcie samej decyzji o ponownym wszczęciu procesu. Stanowisko to wymaga 
pełnej aprobaty12. Wydaje się, że szerokie rozumienie podstaw wznowienia po-
stępowania mogłoby prowadzić do nadmiernego stosowania instytucji, a przez 
to do zatracenia słuszności stosowania tej decyzji procesowej.

Przez  podstawy wznowienia  rozumie  się  rodzaje  przyczyn  lub  ich  zespo-
ły wymienione w ustawie, które uzasadniają ponowne uruchomienie procesu. 
Wznawia się postępowanie, gdy zaistnieją konkretne okoliczności uzasadniają-
ce podjęcie ściśle określonego procesu. Jako podstawę wznowienia traktuje się 
niekiedy  uzasadnione  podejrzenie  istnienia  pewnych  błędów  faktycznych  lub 
określonych wad prawnych prawomocnego wyroku13.

Przewidziana w d.KPK z 1928 r. kasacja różni się od założeń obecnie obo-
wiązujących  przepisów  proceduralnych  w  tym  zakresie.  Natomiast  regulacje 
dotyczące apelacji w KPK z 1997 r. są zbliżone z formalnego punktu widzenia 
do rewizji unormowanej w d.KPK z 1969 r. Przedmiotem niniejszych rozważań 
nie jest jednak charakterystyka środków odwoławczych, zatem ze względu na to 
ograniczenie, kwestię analizy konkretnych  środków odwoławczych należy po-
zostawić bez szczególnego zgłębiania. 

11 Zob. M. Biłyj, A. Murzynowski, Wznowienie postępowania karnego w PRL w świetle prawa 
i praktyki, Warszawa 1980, s. 229; patrz też M. Cieślak, Podstawy pojęcia dotyczące rewizji według 
kodeksu postępowania karnego, Pal. 1960, Nr 9, s. 28; F. Prusak, Pojęcie podstawy rewizyjnej w polskim 
procesie karnym, PiP 1965, Nr 10, s. 534.

12 Por. J. Nelken, Nowe fakty i dowody jako podstawa wznowienia postępowania, NP 1973, Nr 6, 
s. 26; A. Bojańczyk, Podważenie prawomocnego wyroku sądu karnego przez Europejski Trybunał 
Praw Człowieka w Strasburgu, Pal. 2001, Nr 7–8, s. 124.

13 Cyt. za M. Biłyj, A. Murzynowski, op. cit., s. 83.
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§ 2. Cechy charakterystyczne środków odwoławczych 
w polskim procesie karnym

Środki  odwoławcze  charakteryzują  się  kilkoma  cechami14.  Są  nimi:  skar-
gowość, oznacza  to,  że mogą być wnoszone  tylko przez uprawnione podmio-
ty, a kontrola odwoławcza nie może być wszczynana z urzędu; dewolutywność, 
za którą czasem idzie obowiązek przeniesienia sprawy do wyższej instancji (ad 
quem) nad tą, która wydała zaskarżoną decyzję (instancja a quo); skutek kasa-
cyjno-reformacyjny, oznacza to, że w wyniku uwzględnienia środka odwoław-
czego następuje uchylenie lub zmiana zaskarżonej decyzji sądu I instancji, oraz 
suspensywność, o czym będzie mowa w dalszej części monografii.

W świetle polskiej procedury karnej środki odwoławcze dzielą się na zwy-
czajne i nadzwyczajne i tym pierwszym została poświęcona niniejsza praca. 

Zwyczajne środki odwoławcze przysługują od prawomocnych orzeczeń wy-
danych w I instancji i pozwalają stronie dochodzić swoich praw w procesie kar-
nym przy poszanowaniu zasady suspensywności. 

Instrumentami zaskarżenia orzeczeń sądu I instancji są możliwe, dozwolo-
ne  i przewidziane przez przepisy procedury karnej środki prawne, za pomocą 
których zainteresowany podmiot może wzruszyć  i podważyć decyzję proceso-
wą, powstałą w wyniku analizy stanu faktycznego i jego subsumcji przez organ 
orzekający w procesie. Strona może poddać decyzję procesową kontroli właści-
wego organu procesowego poprzez złożenie środka zaskarżenia. Przysługuje jej 
również możliwość spowodowania kontroli czynności procesowej innej niż de-
cyzja procesowa. Środki zaskarżenia różnią się od siebie podstawami i warunka-
mi wniesienia.

Zwyczajne  środki  zaskarżenia  przysługują  od  nieprawomocnych  decyzji 
sądowych  lub  czynności  i  zapewnione  są  stronom,  podmiotowi  określonemu 
w art. 416 KPK oraz innym osobom wskazanym w przepisach ustawy. Środkami 
z grupy zwyczajnych są: sprzeciwy, w tym sprzeciw od wyroku zaocznego uregu-
lowany w art. 482 KPK, sprzeciw od wyroku nakazowego ujęty w art. 506 KPK 
oraz usprawiedliwienie się osoby ukaranej karą pieniężną (vide art. 286 KPK). 

Odwołanie  w  wyżej  wspomnianym  znaczeniu  nie  jest  tożsame  z  odwoła-
niem definiowanym jako środek odwoławczy, gdzie stosownymi regulacjami za-
gadnienia są przepisy dotyczące apelacji15.

14 Zob. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, 
Warszawa 2007, s. 480.

15 Zob. W. Daszkiewicz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, Poznań 1999, s. 359 i n.; 
W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2006, s. 402 i n.
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W  grupie  quasi-sprzeciwów  szczególnego  rodzaju  instytucją  jest  wniosek 
o przeprowadzenie kontroli z urzędu (wniosek o uchylenie lub zmianę środka 
zapobiegawczego i wnioski składane w trybie art. 9 § 2 KPK)16. 

Rozważając o środkach odwoławczych należy zwrócić uwagę na ich charak-
terystyczną  cechę,  którą  jest  dewolutywność17.  Obowiązek  przeniesienia  roz-
poznania sprawy przez organ wyższej instancji może mieć charakter względny, 
bądź bezwzględny. Podkreślić należy, że bezwzględna dewolutywność powodu-
je, iż zaskarżone rozstrzygnięcie musi być przekazane organowi wyższej instan-
cji  do  zweryfikowania.  Względność  przeniesienia  sprawy  do  organu,  bądź  to 
wyższego instancyjnie, bądź przynajmniej innego składu tego samego sądu, po-
lega na tym, że żądanie skarżącego nie zostaje uwzględnione przez organ, który 
wydał zaskarżane rozstrzygnięcie w procesie karnym. 

Suspensywność środków odwoławczych, jako ich specyficzna cecha, zawiera 
się również w płaszczyźnie bezwzględności albo względności środków zaskarże-
nia. Wstrzymanie całkowite wykonalności orzeczenia z mocy samego wniesie-
nia środka odwoławczego ma charakter bezwzględny. Względnie suspensywny 
środek odwoławczy powoduje wstrzymanie wykonalności po wniesieniu środka 
odwoławczego, wyłącznie z mocy decyzji organu procesowego18. 

Wstrzymanie wykonalności z urzędu, zatem suspensywność, charakteryzu-
je apelację i wyjątkowo odnosi się do zażaleń. Dzięki suspensywności środków 
odwoławczych wniesienie któregokolwiek z kodeksowych środków zaskarżenia, 
tj. zażalenia, bądź apelacji, powoduje wstrzymanie wykonalności orzeczenia lub 
zarządzenia sądu I  instancji, albo wstrzymanie ich realizacji, zależnie od spoj-
rzenia organu procesowego. 

16 Zob. S. Zabłocki, Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w procesie karnym, 
Warszawa 1999, s. 120 i n.; J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S. Przyjemski, R.A. Stefański, 
S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. III, Warszawa 2004, s. 1154 i n.; C. Borkowski, 
Uwagi o treści i zakresie pojęcia „niekorzyść” w postępowaniu karnym odwoławczym, Prob. Praw. 
1978, Nr 8–9, s. 30 i n.; J. Bratoszewski, Procesowe funkcje i kryteria pojęć: „orzekanie na korzyść lub 
na niekorzyść oskarżonego” w orzecznictwie SN, [w:] Węzłowe zagadnienia procedury karnej. Księga 
pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, SI 1997, t. XXXIII, s. 35. Środki odwoławcze 
w systemie prawnym wywołują wiele spornych polemik na tle ich liczby i celowości stosowania. 
Faktem nieulegającym wątpliwości jest potrzeba ich istnienia oraz funkcjonowania, wynikająca ze 
względów procesowych: dobra strony, rzetelności procesu i dążenia organów ścigania do ustalenia 
prawdy obiektywnej. Cele powyższe mogą być skutecznie zrealizowane dzięki instrumentom w postaci 
środków odwoławczych, aczkolwiek w doktrynie istnieją wątpliwości co do poszczególnych z nich. 
Zob. J. Bednarzak, W sprawie środka odwoławczego od uzasadnienia orzeczenia w postępowaniu 
karnym, NP 1985, Nr 2, s. 68 i n. 

17 Zob. P. Piszczek, [w:] Wykład prawa karnego procesowego, pod red. P. Kruszyńskiego, War-
szawa 2005, s. 375 i n.; zob. także K. Marszał, Względna dewolutywność zażalenia w postępowaniu 
przygotowawczym, Prok. i Pr. 2003, Nr 9, s. 7.

18 Zob. C. Kulesza, [w:] Wykład prawa karnego procesowego, pod red. P. Kruszyńskiego, Warszawa 
2004, s. 401 i n. oraz wyr. SN z 5.11.2002 r., II KK 6/02, Prok. i Pr. 2003, Nr 7–8, poz. 18.
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Artykuł 176 ust. 1 Konstytucji RP z 2.4.1997 r.19 stanowi, że postępowanie 
jest  co  najmniej  dwuinstancyjne20.  Reguła  dwuinstancyjności  dotyczy  jednak 
tylko  tych  procesowych  rozstrzygnięć  podejmowanych  w  postępowaniu  kar-
nym, od których przysługuje środek odwoławczy, zgodnie z art. 425 § 1 KPK. 
Instancją odwoławczą karnego postępowania sądowego jest sąd wyższego rzę-
du, który prowadzi kontrolę wskutek wniesienia dewolutywnego środka odwo-
ławczego. Instancyjność jest zachowana nawet, gdy do formalnej kontroli środ-
ka zaskarżenia nie dochodzi, lecz w rezultacie wniesienia środka odwoławczego 
kontrola jest teoretycznie możliwa. Przykładowo dzieje się tak, gdy sąd I instan-
cji  uwzględnia  w  całości  żądania  zamieszczone  w  skardze  odwoławczej  (vide 
art. 463 § 1 KPK). Skarżący uzyskuje  tym sposobem rozstrzygnięcie z punktu 
widzenia własnego interesu. Może to oznaczać, że uwzględnienie w całości żą-
dań skarżącego spowoduje pogorszenie sytuacji procesowej drugiej strony, która 
środka odwoławczego nie wniosła. W takim układzie procesowym rozstrzygnię-
cie, które uwzględnia w całości żądanie skarżącego i zostało wydane w I instan-
cji, może być zaskarżone przez drugą stronę, która wcześniej nie wniosła środka 
odwoławczego, bowiem była zadowolona z treści rozstrzygnięcia. 

Można przyjąć zatem, że wymóg postępowania dwuinstancyjnego  jako re-
alizacja minimalnego warunku dyktowanego przez Konstytucję RP jest zacho-
wany,  jeżeli w postępowaniu przewiduje się środek odwoławczy od orzeczenia 
wydanego przez sąd I instancji bez względu na to, czy środek ten ma charakter 
bezwzględnie, czy też względnie dewolutywny.

W związku z powyższym należy rozważyć, czy dewolutywny charakter środ-
ka odwoławczego stoi na straży zachowania zasady dwuinstancyjności postępo-
wania i czy dzieje się tak również w przypadku środka odwoławczego, którego 
dewolutywność jest ograniczona, np. wówczas, gdy środek odwoławczy od za-
rządzenia prezesa sądu przysługuje do sądu właściwego do rozpoznania sprawy 
(art. 337 § 2 KPK).

Należy  zauważyć,  że  powyższy  układ,  gdyby  dotyczył  orzeczenia  sądu 
I  instancji  objętego  regułą  instancyjności,  nie  spełniałby  wymogu  płynącego 
z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP. Słusznie przez  instancyjność należy rozumieć 
układ otwierający kontrolę orzeczenia sądu I instancji przez sąd wyższego rzędu 

19 Ustawa z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 473 ze sprost.).
20 Por. K. Marszał, System…, op. cit., s. 163; R. Kmiecik, Trójinstancyjny system apelacyjno-kasa-

cyjny czy dwuinstancyjna hybryda rewizyjno-kasacyjna?, [w:] Kierunki i stan reformy prawa karnego, 
pod red. T. Bojarskiego, E. Skrętowicza, Lublin 1995, s. 66 i n.; A. Kaftal, System środków…, op. cit., 
s. 73 i n.; Z. Doda, Model postępowania odwoławczego w świetle projektu kodeksu postępowania 
karnego, [w:] Problemy kodyfikacyjne prawa karnego, Kraków 1995, s. 503 i n.; J. Haber, Dwie czy 
trzy instancje w procesie karnym, PiP 1957, Nr 11, s. 801 i n.; W. Daszkiewicz, Nowa struktura sądów 
a system środków odwoławczych de lege ferenda, PiP 1990, Nr 7, s. 95.

§ 2. Cechy charakterystyczne środków odwoławczych w polskim procesie karnym
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wskutek wniesionego środka odwoławczego21. W takim stanie prawnym sąd od-
woławczy może prawidłowo przeprowadzić kontrolę jako organ niezawisły, zło-
żony z sędziów o odpowiednim przygotowaniu i doświadczeniu zawodowym.

Przed zmianą obowiązywał art. 426 § 3 KPK, który stanowił, że od wyda-
nych w toku postępowania odwoławczego postanowień o przeprowadzeniu ob-
serwacji w zakładzie leczniczym, o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz 
nałożeniu kary porządkowej, przysługiwało zażalenie do innego równorzędne-
go składu sądu odwoławczego. 

Z drugiej strony, niedopuszczalne jest wniesienie środka odwoławczego od 
orzeczeń wydanych przez sąd odwoławczy na skutek odwołania. Zgodnie z po-
glądem  wyrażonym  w  orzecznictwie  wniesienie  środka  odwoławczego  wyda-
nego  na  skutek  odwołania  (z  wyjątkiem  orzeczeń  wymienionych  w  nieobo-
wiązującym  już art. 426 § 3 KPK), nie wywołuje  żadnych  skutków prawnych, 
a zwłaszcza nie obliguje sądu orzekającego do podjęcia jakichkolwiek czynności 
procesowych. Brak w szczególności podstawy prawnej do wydania zarządzenia 
o odmowie przyjęcia omawianego środka odwoławczego w trybie określonym 
w art. 429 § 1 KPK przez prezesa sądu odwoławczego (albo przewodniczącego 
wydziału lub upoważnionego sędziego sądu odwoławczego)22. 

Zgodnie z treścią art. 458 KPK, przepisy dotyczące postępowania przed są-
dem  I  instancji  stosuje  się  odpowiednio  w  postępowaniu  przed  sądem  odwo-
ławczym,  chyba  że  przepisy  rozdziału  49  KPK  stanowią  inaczej.  Stosowanie 
„odpowiednio” oznacza konieczność uwzględniania specyfiki, czy też istoty po-
stępowania odwoławczego. Przepisy dotyczące postępowania przed sądem I in-
stancji znajdą niejednokrotnie zastosowanie w zmodyfikowanej postaci w po-
stępowaniu odwoławczym, np. w takim zakresie lub w taki sposób, który będzie 
współgrał z unormowaniami całego działu IX, w szczególności z przepisami za-
wartymi w rozdziale 49 KPK. Zrozumiała staje się wyłączność stosowania prze-
pisów zawartych w rozdziale 49 KPK, które w sposób inny,  lecz wyczerpujący 
regulują określone zagadnienie, o którym mowa również w przepisach innych 
działów KPK. Artykuł 458 KPK skierowany jest bezpośrednio tylko do przepi-

21 Tak K. Marszał, Instancyjność postępowania karnego w świetle art. 176 ust. 1 Konstytucji RP, 
[w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa ku czci Profesora 
Stanisława Waltosia, pod red. J. Czapskiej, A. Gaberle, A. Światłowskiego, A. Zolla, Warszawa 2000, 
s. 704.

22 K.T. Boratyńska i in., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 800 i n.; 
zob. post. SN z 22.3.2000 r., � KZ 23/00, OSNKW 2000, Nr 5–6, poz. 52 z glosą częściowo aprobującą 
R. Kmiecika, OSP 2001, Nr 2, poz. 29 i M. Czekaja, Prok. i Pr. 2001, Nr 4, s. 105; post. SN z 13.6.2000 r., 
III KZ 61/00, Prok. i Pr. 2000, Nr 11, poz. 8; post. SN z 12.6.2000 r., II KZ 65/00, Prok. i Pr. 2000, Nr 11, 
poz. 7; post. SA w Rzeszowie z 27.10.1998 r., II AKz 116/98, Prok. i Pr. 1999, Nr 6, poz. 25; J. Grajewski, 
Przebieg procesu karnego, Warszawa 2001, s. 831 i n.; P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks 
postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1999, s. 475 i n.



9

sów dotyczących postępowania przed sądem I instancji, a zatem do art. 337–424 
KPK. Jest oczywiste, że w postępowaniu apelacyjnym przepisy te znajdą zasto-
sowanie wówczas, gdy przepisy działu IX KPK nie będą normowały określonej 
kwestii „inaczej” lub wyczerpująco.

Podstawowym elementem prawidłowo sporządzonego środka odwoławczego 
jest wskazanie zaskarżonego rozstrzygnięcia lub ustalenia oraz dokładne określe-
nie, czego domaga się skarżący i to niezależnie od tego, który z uprawnionych pod-
miotów wnosi środek zaskarżenia. Cecha właściwości podmiotu skarżącego oraz 
wzmocniona analiza zaskarżonego rozstrzygnięcia lub ustalenia, pozwala na pra-
widłowe zbadanie tego, czy rzeczywiście po stronie skarżącego istnieje gravamen 
w sytuacji, gdy ustawa przewiduje rygory wyłączenia, będący regulatorem granicy 
i możliwości zaskarżenia orzeczenia oraz hamulcem działającym na rzecz strony 
mającej interes prawny w określeniu pola orzekania na niekorzyść oskarżonego. 

Definicja gravamen sprowadza się do istnienia interesu prawnego w zaskar-
żeniu rozstrzygnięcia sądu I  instancji23. Gravamen jest uciążliwością, na którą 
może powołać  się uprawniony  skarżący  i wnieść  środek odwoławczy,  zgodnie 
ze swoim subiektywnym poczuciem pokrzywdzenia rozstrzygnięciem sądu I in-
stancji. W myśl art. 425 § 3 KPK odwołujący się może skarżyć jedynie rozstrzyg-
nięcia lub ustalenia naruszające jego prawa lub szkodzące jego interesom24. 

Gravamen jest subiektywnym i uzasadnionym przekonaniem skarżącego, że 
dane  rozstrzygnięcie  lub  ustalenie  narusza  jego  prawa.  Inaczej  mówiąc,  szko-
dzi  ono  jego  interesom  prawnym  i  istnieje  wówczas,  gdy  nie  można  a limine 
przed dokonaniem kontroli merytorycznej orzeczenia sądu I instancji w sposób 
niewątpliwy stwierdzić, że dane rozstrzygnięcie lub ustalenie nie może naruszać 
praw skarżącego, ani szkodzić jego interesom25.

Wymóg istnienia gravamen nie dotyczy oskarżyciela publicznego. Wskazanie 
zaskarżonego  rozstrzygnięcia  lub  ustalenia  pozwala  na  właściwe  rozumie-
nie tego, czy skarżący dysponuje gravamen w wypadku, gdy ustawa przewidu-
je ograniczenie możliwości skarżenia orzeczenia i przyznaje to uprawnienie je-
dynie podmiotom wykazującym istnienie gravamen po swojej stronie. Nakreśla 
on kierunek zaskarżenia, stanowi pierwszy i zasadniczy czynnik wpływający na 
kierunek orzekania sądu odwoławczego oraz wyznacza granice, w których orze-
czenie kontrolne powinno zapaść26. 

23 Zob. C. Kulesza, [w:] Wykład…, op. cit., s. 403; zob. także post. SA w Krakowie z 3.2.2000 r., 
II AKz 2/00, KZS 2000, Nr 2, poz. 28.

24 Zob. W. Grzeszczyk, Kodeks…, op. cit., s. 404; S. Zabłocki, Postępowanie odwoławcze, kasacyjne 
i wznowieniowe…, op. cit., s. 32 i n.

25 Zob. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 1042. 
26 Zob. S. Zabłocki, Postępowanie odwoławcze w kodeksie postępowania karnego po nowelizacji. 

Komentarz praktyczny, Warszawa 2003, s. 197 i n. 

§ 2. Cechy charakterystyczne środków odwoławczych w polskim procesie karnym
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Przytoczenie podstaw prawnych i wskazanie petitum środka odwoławczego, 
a więc tego, czego właściwie skarżący się domaga kwestionując określone roz-
strzygnięcie oraz jaki jest zakres jego oczekiwań co do rodzaju rozstrzygnięcia 
instancji odwoławczej, są koniecznymi elementami środka odwoławczego. 

Skarżący, określając petitum, może wnosić o zmianę wyroku w całości  lub 
w  określonej  części,  uchylenie  wyroku  w  całości  lub  w  sprecyzowanej  czę-
ści  i wydanie określonego orzeczenia następczego,  jak np. przekazanie sprawy 
w  tym  zakresie  do  ponownego  rozpoznania  lub  umorzenie  postępowania  na 
podstawie którejkolwiek z przesłanek zawartych w art. 17 KPK, czy też przeka-
zanie sprawy w tym zakresie do uzupełnienia postępowania przygotowawczego. 
Odpowiednio może on żądać uchylenia  lub zmiany postanowienia w postulo-
wany przez siebie sposób, przykładowo żądać uchylenia środka zapobiegawcze-
go lub zmiany tego środka na inny. 

Porównanie treści art. 427 § 1 KPK z art. 376 § 1 d.KPK uprawnia do stwier-
dzenia, że obecnie swoiste essentialia negotii środka odwoławczego sprowadzają 
się nie tylko do podania petitum – jak w d.KPK, ale i do wskazania rozstrzygnię-
cia w skarżonym orzeczeniu lub zarządzeniu albo ustalenia w skarżonym uza-
sadnieniu, co wiąże się z kwestią granic środka odwoławczego. Rzecz w tym, że 
niezbędne jest wskazanie zarówno tego, co się zaskarża, jak i tego w jakim czyni 
się to zakresie, a gdy chodzi o zaskarżenie samego uzasadnienia – podania, któ-
re fragmenty tego uzasadnienia i jakie ustalenia tam wskazane uprawniony pod-
miot skarży27.

Zasada swoistego racjonalnego formalizmu, jako wyraz odstępstwa od skraj-
nego formalizmu (zawarta w art. 118 KPK) wskazuje, że niewłaściwe oznaczenie 
czynności procesowej, a zwłaszcza środka zaskarżenia, nie pozbawia czynności 
znaczenia prawnego. Sąd powinien wówczas dążyć do oceny znaczenia czynno-
ści według treści złożonego oświadczenia. Staje się to tym bardziej  istotne,  im 
mniej przysługuje stronie instrumentów prawnych, gwarantujących dochodze-
nie swych żądań – subiektywnie właściwych, wiążących się głównie z wykształ-
ceniem, wiekiem, doświadczeniem zawodowym itp. czynnikami.

Jeżeli w toku postępowania odwoławczego pojawią się braki formalne środ-
ka  odwoławczego  i  inne  znaczące  wątpliwości,  które  wstrzymują  dalszy  tok 
postępowania,  wówczas  sąd  interpretuje  czynność  zgodnie  z  oceną  czynności 
przez skarżącego. Przykładowo, brak sprecyzowania tego, jakie rozstrzygnięcie 
lub ustalenie podnosi skarżący i czego w ten sposób domaga się w takim stop-
niu,  że  wątpliwości  te  nie  mogą  być  rozwiązane  przez  ocenę  przeprowadzoną 
według reguł art. 118 § 1 KPK, nie powoduje uznania bezskuteczności lub po-
zostawienia  bez  rozpoznania  pisma  procesowego  wniesionego  przez  podmiot 

27 Zob. K. Grzegorczyk, Kodeks…, op. cit., s. 1047.


