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Rozdział 39. Wstępna kontrola oskarżenia

1.

Kontrola wymagań formalnych aktu oskarżenia
Niedopuszczalność badania elementów charakterystycznych 
dla danego rodzaju przestępstw na etapie wstępnej kontroli 

aktu oskarżenia
Postanowienie SA w Białymstoku z 26.1.2011 r., II AKz 15/11 

(OSAB 2011, Nr 1, s. 58)

W postępowaniu karnym obowiązkiem sądu jest dokonanie kontroli merytorycznej 
aktu oskarżenia, w ramach której sąd powinien dokonać wnikliwej analizy wyników 
postępowania przygotowawczego i zbadać, czy zachodzą wszystkie warunki usta-
wowe będące przesłanką oskarżenia, w tym czy zarzucony oskarżonemu czyn jest 
przestępstwem i czy przyjęta w akcie oskarżenia kwalifikacja prawna tego czynu jest 
prawidłowa. Sąd obowiązany jest ocenić czyn przestępny na podstawie materiału 
dowodowego zebranego w dochodzeniu, a nie jedynie tak, jak został przedstawiony 
przez prokuratora w akcie oskarżenia. 

Stan faktyczny

Postanowieniem	z	21 .12 .2010	r .,	Sąd	Okręgowy	w	S .	uznał	się	niewłaściwym	rze-
czowo	do	rozpoznania	sprawy	oskarżonego,	w	której	stanął	on	pod	zarzutem	popełnienia	
przestępstwa	z	art .	59	ust .	2	ustawy	z	29 .7 .2005	r .	o	przeciwdziałaniu	narkomanii	(tekst	
jedn .	Dz .U .	z	2012	r .	Nr	23,	poz .	124	ze	zm .)	i	przekazał	ją	Sądowi	Rejonowemu	w	O .	
Postanowienie	to	zaskarżył	prokurator,	wnosząc	o	jego	uchylenie	i	zwrócenie	sprawy	
sądowi	okręgowemu,	jako	rzeczowo	właściwemu	do	orzekania	w	pierwszej	instancji .	
Prokurator	zarzucił	postanowieniu	sądu	obrazę	przepisów	postępowania	mającą	wpływ	
na	treść	orzeczenia,	a	mianowicie	art .	339	§	3	pkt	3	KPK,	przez	stwierdzenie	swej	nie-
właściwości	i	przekazanie	sprawy	do	merytorycznego	rozpoznania	Sądowi	Rejonowemu	
w	O .,	w	sytuacji	gdy	sąd	okręgowy	na	tym	etapie	postępowania	nie	mógł	dokonywać	
merytorycznej	oceny	zgromadzonego	materiału	dowodowego,	w	konsekwencji	czego	
sprawę	należało	skierować	na	rozprawę	sądową .	Ponadto	drugim	zarzutem	jaki	postawił	
prokurator	w	stosunku	do	postanowienia	Sądu	z	21 .12 .2010	r .	był	błąd	w	ustaleniach	
faktycznych	przyjętych	za	podstawę	orzeczenia,	który	miał	wpływ	na	jego	treść	poprzez	
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przyjęcie,	że	czyn	zarzucany	oskarżonemu	Tomaszowi	G .	polegający	na	udzieleniu	
w	celu	osiągnięcia	korzyści	majątkowej	środków	odurzających	w	postaci	ziela	konopi	
innych	niż	włókniste	dwóm	małoletnim	w	ilości	nie	mniejszej	niż	6,5	gram,	należy	za-
kwalifikować	z	art .	59	ust .	2	w	zw .	z	art .	59	ust .	3	NarkU,	tj .	jako	wypadek	mniejszej	
wagi,	w	sytuacji	gdy	okoliczności	charakteryzujące	stronę	przedmiotową	i	podmiotową	
czynu,	a	przede	wszystkim	fakt,	że	oskarżony	wielokrotnie	sprzedawał	niewielkie	dawki	
środka	odurzającego	ww .	małoletnim,	wykluczają	możliwość	uznania	czynu	zarzucanego	
oskarżonemu	za	uprzywilejowany	typ	przestępstwa .	Sąd	Apelacyjny	przychylił	się	do	
stanowiska	prokuratora .

Argumenty z uzasadnienia 

•	 Dla	sądu	badającego	swoją	właściwość	rzeczową,	decydujące	znaczenie	
ma	pozytywna	enumeracja	przestępstw	zawarta	w	art .	25	§	1	KPK,	gdzie	–	
w	art .	25	§	1	pkt	1	KPK	–	wyraźnie	stwierdzone	zostało,	iż	do	właściwości	
rzeczowej	sądu	okręgowego	należą	zbrodnie	określone	w	Kodeksie	karnym	
oraz	w	ustawach	szczególnych .	

•	 Dokonanie	oceny,	czy	zarzucany	oskarżonemu	czyn	stanowi	zbrodnię,	czy	
też	uprzywilejowany	typ	przestępstwa	określony	w	art .	59	ust .	3	NarkU	jest	
równoznaczne	z	poczynieniem	określonych	ustaleń	co	do	okoliczności	pod-
miotowych	i	przedmiotowych	zachowania	sprawcy,	a	to	jest	przedwczesne	
na	etapie	badania	właściwości	rzeczowej	sądu .

•	 Na	etapie	badania	swojej	właściwości	rzeczowej	sąd	nie	może	rozstrzygać	
problemu	związanego	z	oceną	zgromadzonego	materiału	dowodowego .	
O	tym	może	orzec	dopiero	sąd	merytorycznie	rozpoznający	sprawę,	bowiem	
dopiero	ramy	takiego	rozpoznania	sprawy	(merytorycznego)	obejmują	rów-
nież	problem	kwalifikacji	prawnej	czynu,	a	więc	rozstrzygnięcie,	czy	za-
chowanie	sprawcy	wyczerpuje	znamiona	czynu	w	typie	podstawowym	czy	
uprzywilejowanym .	

2.

Posiedzenia sądu
Postanowienie SA w Katowicach z 28.10.1998 r., II AKz 276/98

(OSA 1999, Nr 9, poz. 68)

Badanie dopuszczalności wydania wyroku łącznego poprzedza wyznaczenie 
rozprawy w tej kwestii i rozwiązanie to swoją istotą procesową odpowiada uregulo-
waniom zawartym w art. 339 KPK. Stwierdzenie tej przeszkody prawnej powoduje 
konieczność wydania postanowienia o umorzeniu postępowania na posiedzeniu, 
w którym udział stron nie jest gwarantowany szczególnym unormowaniem. Ma więc 
zastosowanie tryb wyznaczania posiedzenia przewidziany w art. 339 § 5 KPK, który 
nie obliguje sądu pierwszej instancji do zawiadomienia stron o terminie posiedzenia.
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Stan faktyczny

Sąd Wojewódzki	w	K .,	postanowieniem	z	28 .9 .1998	r .,	umorzył	postępowanie	w	przed-
miocie	wydania	wyroku	łącznego,	wszczęte	na	wniosek	skazanego	–	wywodząc,	że	nie	
zachodzą	warunki	określone	w	art .	569	§	1	KPK .	W	zażaleniu	skazany	podniósł,	że	Sąd 
Wojewódzki	dopuścił	się	„nieprawidłowości”,	umarzając	postępowanie,	gdyż	według	
niego,	art .	88	KK	pozwala	na	wydanie	wyroku	łącznego .

Argumenty z uzasadnienia

•	 Z	urzędu	Sąd	Apelacyjny	zauważa,	że	zaskarżone	postanowienie	wydane	
zostało	na	posiedzeniu,	o	którym	skazany	nie	został	powiadomiony .

•	 Badanie	dopuszczalności	wydania	wyroku	łącznego	poprzedza	wyznaczenie	
rozprawy	w	tej	kwestii	i	rozwiązanie	to	swoją	istotą	procesową	odpowiada	ure-
gulowaniom	zawartym	w	art .	339	KPK .	Stwierdzenie	tej	przeszkody	prawnej	
powoduje	konieczność	wydania	postanowienia	o	umorzeniu	postępowania	
na	posiedzeniu,	w	którym	udział	stron	nie	jest	gwarantowany	szczególnym	
unormowaniem .	Ma	więc	zastosowanie	tryb	wyznaczania	posiedzenia	prze-
widziany	w	art .	339	§	5	KPK,	który	nie	obliguje	sądu	I	instancji	do	zawiada-
miania	stron	o	terminie	posiedzenia .

3.

Warunkowe umorzenie postępowania
Uchwała SN z 25.3.2004 r., I KZP 46/03

(OSNK 2004, Nr 4, poz. 39)

Termin do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia 
wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu (art. 341 
§ 5 KPK), biegnie od daty jego ogłoszenia (art. 422 § 1 KPK), a nie doręczenia 
(art. 100 § 3 KPK), chyba że zaistniały okoliczności określone w art. 422 § 2 KPK. 

Stan faktyczny

Sąd	Rejonowy	w	R .,	wyrokiem	z	14 .8 .2003	r .,	umorzył	warunkowo	postępowanie	
karne	oskarżonej,	której	zostało	zarzucone	popełnienie	przestępstwa	zakwalifikowanego	
z	art .	177	§	1	KK .	W	posiedzeniu	uczestniczył	tylko	prokurator,	a	przewodniczący,	po	
ogłoszeniu	wyroku,	pouczył,	iż	orzeczenie	może	być	zaskarżone	do	Sądu	Okręgowego	
w	G .	w	terminie	7	dni	od	doręczenia	wyroku	z	uzasadnieniem .	Odpis	wyroku	został	dorę-
czony	stronom,	przy	czym	oskarżyciel	publiczny	otrzymał	go	w	dniu	22 .8 .2003	r .,	a	więc	
w	ósmym	dniu	od	daty	ogłoszenia	wyroku,	wtedy	też	złożył	wniosek	o	sporządzenie	na	
piśmie	i	doręczenie	uzasadnienia	wyroku .	Wniosek	ten	uznano	za	złożony	w	terminie	
a	oskarżyciel	publiczny	w	dniu	24 .9 .2003	r .	otrzymał	odpis	wyroku	z	uzasadnieniem .	
Apelację	prokurator	wniósł	w	dniu	8 .10 .2003	r .,	która	została	przyjęta	jako	złożona	
w	terminie	i	odpowiadająca	warunkom	formalnym,	a	następnie	przesłana	wraz	z	aktami	
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Sądowi	Okręgowemu	w	G .,	o	czym	zawiadomiono	prokuratora	i	oskarżoną .	W	swej	ape-
lacji	prokurator	podnosił	także	i	to,	że	został	błędnie	pouczony	o	możliwości	zaskarżenia	
wyroku	w	terminie	siedmiu	dni	od	daty	doręczenia	mu	odpisu	wyroku	z	uzasadnieniem .
Zastępca	Prokuratora	Generalnego	w	przedstawionym	Sądowi	Najwyższemu	wniosku,	

podzielając	ocenę	Sądu	Okręgowego,	 iż	w	tej	sprawie	przy	rozpoznawaniu	środka	
odwoławczego	wyłoniło	się	zagadnienie	prawne	wymagające	zasadniczej	wykładni	
ustawy	–	art .	100	§	3	i	art .	422	§	1	KPK,	a	więc	spełnione	zostały	wymogi	określone	
w	art .	441	§	1	KPK,	wyraził	pogląd,	iż	termin	do	złożenia	wniosku	o	sporządzenie	na	
piśmie	 i	doręczenie	uzasadnienia	wyroku	umarzającego	warunkowo	postępowanie	
wydanego	na	posiedzeniu	(art .	341	§	5	KPK)	biegnie	od	daty	jego	ogłoszenia,	a	nie	
doręczenia	(art .	422	§	1	KPK) .

Argumentacja z uzasadnienia

•	 Jednoznaczne	brzmienie	przepisu	art .	422	§	1	KPK	wskazuje,	że	określony	
w	nim	termin	7	dni	do	złożenia	wniosku	o	sporządzenie	na	piśmie	i	dorę-
czenie	uzasadnienia	dotyczy	wszystkich	wyroków,	które	zostały	ogłoszone	
w	sposób	określony	w	art .	418	§	1	KPK	(chyba	że	przepis	szczególny	stanowi	
inaczej	–	od	daty	doręczenia:	art .	422	§	2	i	art .	482	§	1	zd .	2	KPK)	i	biegnie	
właśnie	od	daty	jego	ogłoszenia .	Dotyczy	to	wyrokowania	zarówno	na	roz-
prawie,	jak	i	na	posiedzeniu	w	postępowaniu	przed	sądem	pierwszej	instancji	
(art .	422	KPK	znajduje	się	w	rozdziale	47,	w	dziale	VIII	Postępowanie	przed	
sądem	pierwszej	instancji),	także	w	postępowaniach	szczególnych	(art .	468,	
485	KPK),	w	postępowaniu	o	wydanie	wyroku	łącznego	(art .	574	KPK)	oraz	
w	postępowaniu	w	sprawach	podlegających	orzecznictwu	sądów	wojskowych	
(art .	646	KPK) .	Tak	samo	jest,	jeżeli	chodzi	o	pozostałe	przepisy	rozdziału	47	
KPK,	z	których	większość	dotyczy	każdej	czynności	wyrokowania,	a	tylko	
niektóre	z	nich	wyłącznie	wydawania	wyroku	na	rozprawie	(np .	art .	409	KPK)	
albo	na	posiedzeniu	(np .	art .	418a	KPK) .

•	 Ustawodawca	w	art .	422	§	1	KPK	początek	terminu	do	złożenia	określo-
nego	w	nim	wniosku	wiąże	z	datą	ogłoszenia	wyroku .	Odmiennie	natomiast	
w	art .	422	§	2	i	w	art .	482	§	1	zd .	2	KPK,	stanowiąc,	że	termin	ten	rozpoczyna	
bieg	od	daty	doręczenia	oskarżonemu	wyroku	albo	jego	odpisu .	Tak	samo	jest	
również	w	wypadku	wyroku	wydanego	w	postępowaniu	wznowieniowym	
na	posiedzeniu	bez	udziału	stron	(art .	544	§	3	in principio	KPK),	co	jednak	
wynika	nie	z	treści	któregokolwiek	przepisu	rozdziału	56	KPK,	lecz	z	tego,	
że	strony	nie	wiedzą	o	terminie	tego	posiedzenia	i	dopiero	z	doręczonego	
wyroku	(art .	100	§	3	KPK)	dowiadują	się,	iż	zostało	wydane	tego	rodzaju	
orzeczenie	i	jak	może	być	ono	zaskarżone	(art .	100	§	6	KPK) .	Względy	gwa-
rancyjne	przemawiają	zatem	za	przyjęciem,	że	w	takiej	sytuacji	procesowej	
bieg	terminu	do	złożenia	wniosku	o	sporządzenie	na	piśmie	i	doręczenie	uza-
sadnienia	wyroku	rozpoczyna	się	od	doręczenia	wyroku .	Żaden	inny	przepis	
Kodeksu,	poza	wyżej	już	wskazanymi,	nie	określa	odmiennie,	niż	art .	422	
§	1	KPK,	początku	biegu	terminu	do	złożenia	wniosku	o	sporządzenie	na	
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piśmie	i	doręczenie	uzasadnienia	wyroku .	Nie	czynią	tego	również	przepisy	
art .	100	§	3	i	6	KPK,	stanowiąc	jedynie,	iż	wyrok	zapadły	na	posiedzeniu	
doręcza	się	stronom	(§	3),	jednocześnie	pouczając	je	o	przysługującym	im,	
m .in .	na	podstawie	art .	422	§	1	KPK,	prawie,	terminie	i	sposobie	wniesienia	
środka	zaskarżenia	(post .	SN	z	14 .1 .1997	r .,	V	KZ	99/96,	OSNKW	1997,	
Nr	3–4,	poz .	32) .

•	 Artykuł	422	§	1	KPK	uzależnia	początek	terminu	od	czynności	procesowej	
„ogłoszenia	wyroku”,	natomiast	art .	418	§	1	KPK	stanowi,	iż	wyrok	ogłasza	
„publicznie”	przewodniczący	składu	orzekającego,	nawet	wtedy,	gdy	nikt	nie	
stawił	się	na	ogłoszenie	wyroku	(art .	419	§	1	KPK) .	Dotyczy	to	zarówno	roz-
prawy,	jak	i	posiedzenia,	o	ile	tylko	spełnione	zostały	warunki	„publiczności”	
ogłoszenia,	z	zachowaniem	jawności	dla	uczestników	postępowania	(jawność	
wewnętrzna)	oraz	osób	postronnych	–	publiczności	(jawność	zewnętrzna) .	
W	wypadku	wyrokowania	poza	rozprawą	oprócz	ogłoszenia	wyroku	w	sposób	
określony	w	art .	418	§	1	KPK,	jego	treść	dodatkowo	udostępniana	jest	pu-
blicznie	przez	złożenie	odpisu	na	okres	7	dni	w	sekretariacie	sądu,	o	czym	
należy	uczynić	wzmiankę	w	protokole	posiedzenia,	który	wówczas	zawsze	
trzeba	sporządzić	–	art .	418a	KPK	(zob .	szerzej:	S. Zabłocki,	Publiczne	ogło-
szenie	wyroku	wydanego	na	posiedzeniu	–	realna	gwarancja	czy	fikcja?,	GSP	
2003,	t .	XI,	s .	311	i	nast .) .	

•	 Unormowania	dotyczące	jawności	rozprawy	(w	obu	jej	aspektach)	są	jed-
noznaczne	(rozdział	42	–	Jawność	rozprawy	głównej),	a	ich	wykładnia,	na	
potrzeby	rozważanej	problematyki	nie	stwarza	żadnych	trudności .	Niewąt-
pliwe	jest	bowiem	kto	bierze	udział	w	postępowaniu	i	kto	może	być	obecny,	
natomiast	z	art .	355	KPK	wynika	wyraźna	deklaracja,	iż	rozprawa	odbywa	
się	jawnie,	a	ograniczenie	jawności	określa	ustawa,	w	tym	przede	wszystkim	
KPK .	W	każdym	razie	ogłoszenie	wyroku	odbywa	się	zawsze	jawnie	(art .	364	
§	1	KPK),	a	więc	z	udziałem	stron,	ich	przedstawicieli	(obrońców	i	pełno-
mocników)	oraz	w	obecności	publiczności .	Strony	i	inne	osoby,	które	wzywa	
się	na	rozprawę	lub	zawiadamia	o	jej	terminie,	prezes	sądu	wskazuje	w	pi-
semnym	zarządzeniu	o	wyznaczeniu	rozprawy	głównej	(art .	350	§	1	pkt	3	
KPK),	a	oskarżonego	pozbawionego	wolności	doprowadza	się	(art .	350	§	2	
KPK) .	Umieszczona	na	drzwiach	sali	rozpraw	„wokanda”	informuje	osoby	
postronne	–	publiczność	o	terminie	rozpraw	w	poszczególnych	sprawach .	
Te	ostatnie	osoby,	w	każdym	czasie,	mogą	uzyskać	w	sekretariacie	sądu	
informacje	o	wyznaczonym	terminie	rozpraw	w	poszczególnych	sprawach .	

•	 Jeżeli	chodzi	o	posiedzenia,	to	brak	jest	w	Kodeksie	unormowań	regulują-
cych	ich	jawność,	co	w	żadnym	wypadku	nie	oznacza,	jak	w	postępowaniu	
cywilnym	(zob .	art .	148	i	nast .	KPC),	iż	są	one	niejawne,	a	więc	niedostępne	
dla	uczestników	postępowania	i	publiczności .	Przepisy	art .	96	KPK	okre-
ślają	jedynie	podmioty	(strony,	inne	osoby),	które	mają	prawo	wziąć	udział	
w	posiedzeniu,	a	nawet	obowiązek	udziału,	gdy	tak	ustawa	stanowi	(§	1)	
i	wówczas	należy	je	o	terminie	posiedzenia	zawiadomić,	albo	też	mają	prawo	
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wziąć	w	nim	udział	o	ile	stawią	się	na	posiedzenie,	o	terminie	którego	nie	
powiadamia	się	ich	(§	2) .	Z	tych	unormowań	wynika	jednak,	że	każde	posie-
dzenie	sądu	jest	dostępne	nie	tylko	dla	stron	oraz	osób	niebędących	stronami,	
określonych	w	art .	96	§	1	KPK,	ale	także	dla	osób	postronnych	–	publiczności,	
których	obecność,	w	przeciwieństwie	do	postępowania	cywilnego	(art .	152	
zd .	2	KPC),	nie	jest	wyłączona	przez	żaden	przepis	karnej	ustawy	procesowej .	
Tak	jak	w	wypadku	rozprawy,	o	wyznaczeniu	terminu	każdego	posiedzenia	
osoby	zainteresowane,	których	sąd	nie	zawiadamia	o	tym	z	urzędu,	mogą	uzy-
skać	stosowaną	informację	w	sekretariacie	sądu,	a	także	zapoznając	się	z	„wo-
kandą”	umieszczoną	w	miejscu	odbywania	posiedzenia .	Wówczas	jednak,	
gdy	posiedzenie	odbywa	się	„bez	udziału	stron”,	są	one	uprawnione	jedynie	
do	obecności	na	posiedzeniu,	nie	mając	prawa	zabierania	głosu,	czy	składania	
wniosków,	a	więc	na	zasadzie	takiej	jak	osoby	postronne	–	publiczność .	

•	 Okazuje	się	więc,	że	jawność	zewnętrzna	–	publiczność	rozprawy	i	posie-
dzenia,	co	do	istoty,	jest	taka	sama,	jako	że	są	one	dostępne	zarówno	dla	stron,	
jak	i	innych	osób,	a	wyłączenie	jawności	posiedzenia	następować	będzie,	na	
podstawie	przepisów	rozdziału	42	KPK	stosowanych	przez	analogię,	w	tych	
samych	wypadkach,	gdy	wyłącza	się	jawność	rozprawy,	a	więc	nigdy	nie	
będzie	to	dotyczyło	ogłoszenia	wyroku .	

•	 O	terminach	posiedzeń,	na	których	wydawane	są	wyroki,	z	wyjątkiem	postę-
powania	wznowieniowego	(art .	544	§	3	in principio	KPK),	zawiadamiane	są	
wszystkie	podmioty	uprawnione	do	wniesienia	apelacji .	W	wypadku	wyroku	
warunkowo	umarzającego	postępowania	są	to:	strony,	pokrzywdzony,	obrońcy	
i	pełnomocnicy	(art .	339	§	5,	art .	342	§	1	KPK) .

•	 Wydanie	wyroku	w	każdym	wypadku,	a	więc	i	wówczas,	gdy	sąd	warunkowo	
umarza	postępowanie	na	posiedzeniu,	niewątpliwie	kończy	„rozpatrzenie	
sprawy”	w	rozumieniu	art .	45	ust .	1	Konstytucji	RP .	Przepis	ten	stanowi,	iż	
musi	to	być	rozpatrzenie	„jawne”,	a	więc	„publiczne” .	Ten	wymóg	odnosi	
się	zarówno	do	rozprawy,	jak	i	posiedzenia,	w	toku	którego	następuje	„roz-
patrzenie	sprawy” .	Taki	sam	standard	„publiczności”	wyrokowania	wynika	
z	art .	6	ust .	1	Konwencji	o	Ochronie	Praw	Człowieka	i	Podstawowych	Wol-
ności	(Dz .U .	z	1993	r .	Nr	61,	poz .	284	ze	zm .) .	Gdyby	nawet	uznać,	iż	nie	
jest	wystarczająca	dla	przyjęcia	prawa	do	obecności	na	posiedzeniu	każdego	
zainteresowanego,	w	tym	dla	stron,	sama	analiza	przepisów	obowiązującej	
karnej	ustawy	procesowej,	to	prawo	takie	należałoby	wywieść	wprost	właśnie	
z	art .	45	ust .	1	Konstytucji	RP,	która	w	art .	8	ust .	2	nakazuje	bezpośrednie	
stosowanie	jej	przepisów	oraz	z	art .	6	ust .	1	EKPC,	gdyż	art .	91	ust .	2	Kon-
stytucji	RP	stanowi	o	pierwszeństwie	ratyfikowanej	za	zgodą	parlamentu	
konwencji	międzynarodowej	przed	ustawą,	jeśli	nie	da	jej	się	z	tą	ustawą	
pogodzić .	Tym	bardziej	jest	to	uzasadnione,	że,	jak	to	zostało	wyżej	przed-
stawione,	karna	ustawa	procesowa	z	całą	pewnością	nie	statuuje	niedostęp-
ności	posiedzenia	dla	zainteresowanych	nią	osób	(szerzej	zob .	P. Hofmański,	
O	jawność	posiedzeń	sądowych	w	procesie	karnym,	[w:]	A. Marek	(red .),	
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Współczesne	problemy	procesu	karnego	i	jego	efektywności .	Księga	pamiąt-
kowa	Profesora	Andrzeja	Bulsiewicza,	Toruń	2004) .

•	 Skoro	zatem	w	posiedzeniu,	mającym	za	przedmiot	„rozpatrzenie	sprawy”,	
kończącym	się	wydaniem	wyroku,	uczestniczyć	mogą	nie	tylko	strony	i	ich	
przedstawiciele,	ale	także	publiczność,	to	niewątpliwe	jest,	że	mamy	w	tym	
wypadku	do	czynienia	z	jawnym	–	publicznym	rozpatrzeniem	sprawy,	w	ro-
zumieniu	art .	45	ust .	1	Konstytucji	RP,	a	zapadły	na	takim	posiedzeniu	wyrok	
jest	ogłaszany	publicznie,	w	rozumieniu	art .	418	§	1	i	art .	422	§	1	KPK .

•	 Jeżeli	 tak,	 to	właśnie	ten	ostatni	przepis,	a	nie	przepis	art .	100	§	3	KPK,	
określa	początek	terminu	do	złożenia	wniosku	o	sporządzenie	na	piśmie	
i	doręczenie	uzasadnienia	wyroku .	Nie	można,	wobec	tego,	podzielić	prezen-
towanego	w	piśmiennictwie	poglądu,	że	przepisy	art .	100	§	3	i	6	KPK	usta-
nawiają,	odmienne	od	tych	określonych	w	art .	422	§	1	i	2	oraz	w	art .	482	§	1	
zd .	2	KPK,	zasady	składania	wniosku	o	sporządzenie	na	piśmie	i	doręczenie	
uzasadnienia	wyroku	(tak:	T. Grzegorczyk,	Kodeks	postępowania	karnego .	
Komentarz,	Kraków	2003,	s .	1073;	R. A. Stefański,	[w:]	Z. Gostyński	(red .),	
Kodeks	postępowania	karnego .	Komentarz,	t .	II,	Warszawa	2004,	s .	858	oraz	
D. Wysocki,	Glosa	do	postanowienia	SN	z	28 .3 .2003	r .,	III	KZ	71/02,	OSP	
2004,	Nr	1,	s .	29,	30) .	Tylko	w	wypadku,	gdy	oskarżony	pozbawiony	wol-
ności,	który	nie	ma	obrońcy,	nie	był	obecny	podczas	ogłoszenia	wyroku	na	
posiedzeniu,	termin	ten,	zgodnie	z	unormowaniem	art .	422	§	2	KPK,	biegnie	
od	daty	doręczenia	mu	wyroku .

4.

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie
Obowiązek wskazania okresu próby w części dyspozytywnej 

wyroku warunkowo umarzającego postępowanie
Wyrok SN z 3.10.2008 r., III KK 167/08

(Legalis)

Wyrok, w którym warunkowo umorzono postępowanie karne, nie ma charak-
teru wyroku skazującego, a zatem nie mają do niego zastosowania wymogi ujęte 
w przepisie art. 413 § 2 KPK. Jeśli jednak dostrzeże się charakter elementów wy-
mienionych w tym przepisie, a które musi zawierać wyrok skazujący, tj. dokładne 
określenie czynu, jego kwalifikację oraz wymóg wskazania zastosowania kary 
i środków karnych, to uwzględniając fakt, iż w przypadku warunkowego umorzenia 
postępowania karnego wymogi te, co oczywiste, nie mogą zostać spełnione, wnioski 
wykładni systemowej (argumentum a rubrica) prowadzą do jednoznacznego stwier-
dzenia, że koniecznym „odpowiednikiem” tych elementów, w przypadku instytucji 
określonej w art. 66 KK, jest wskazanie okresu próby, na jaki następuje umorzenie 
postępowania (art. 67 § 1 KK). 
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Stan faktyczny

Wyrokiem	z	( . . .)	2007	r .	Sąd	Rejonowy	w	T .,	w	sprawie	( . . .),	uznał	oskarżonych	za	
winnych	tego,	że	od	( . . .)	do	( . . .)	2006	r .	w	T .,	działając	wspólnie	i	w	porozumieniu,	za-
tajając	informację	o	złej	sytuacji	finansowej	spółki	A .	z	siedzibą	w	G .	oraz	o	złożeniu	
do	sądu	wniosku	o	ogłoszenie	upadłości	z	opcją	zawarcia	układu,	zamówili	i	odebrali	na	
podstawie	faktur	VAT	z	( . . .)	2006	r .	towar	w	postaci	enzymów	przemysłowych	wartości	
6434,34	zł	wykorzystując	błąd	przedstawicieli	Spółki	w	T .	co	do	terminowości	spłaty	
zobowiązania,	tym	samym	doprowadzili	ww .	spółkę	do	niekorzystnego	rozporządzenia	
mieniem,	tj .	występku	z	art .	286	§	1	KK	i	na	mocy	tego	przepisu	wymierzył	im	kary	
po	8	miesięcy	pozbawienia	wolności,	których	wykonanie	warunkowo	zawiesił	na	okres	
próby	dwóch	lat .
Apelację	od	tego	wyroku	złożył	obrońca	oskarżonych,	wnosząc	o	zmianę	wyroku	

poprzez	uniewinnienie	oskarżonych .
Po	rozpoznaniu	apelacji	Sąd	Okręgowy	w	T .	uznając,	iż	oskarżeni	dopuścili	się	czynu	

zabronionego,	który	winien	być	kwalifikowany	z	art .	286	§	3	KK,	uchylił	zaskarżony	
wyrok	i	na	mocy	art .	66	§	1	i	art .	67	§	1	KK	warunkowo	umorzył	postępowanie	karne	
w	odniesieniu	do	obu	oskarżonych .
Kasację	na	niekorzyść	obu	oskarżonych	wniósł	przed	upływem	terminu	z	art .	524	§	3	

KPK	Prokurator	Generalny .	Zaskarżając	wyrok	w	całości	zarzucił	mu	rażące	i	mające	
wpływ	na	jego	treść	naruszenie	prawa	materialnego	–	art .	67	§	1	KK	oraz	prawa	proce-
sowego	–	art .	413	§	1	pkt	5	KPK,	polegające	na	zaniechaniu	orzeczenia	w	przedmiocie	
okresu	próby,	na	jaki	nastąpiło	warunkowe	umorzenie	postępowania	karnego	w	sto-
sunku	do	obu	oskarżonych .	Stawiając	ten	zarzut	Prokurator	Generalny	wniósł	o	uchy-
lenie	zaskarżonego	wyroku	i	przekazanie	sprawy	do	ponownego	rozpoznania	sądowi	
odwoławczemu .	Sąd	Najwyższy	orzekł	o	zasadności	kasacji	Prokuratora	Generalnego .

Argumenty z uzasadnienia

•	 Wyrok,	w	którym	warunkowo	umorzono	postępowanie	karne	nie	ma	charakteru	
wyroku	skazującego,	a	zatem	nie	mają	do	niego	zastosowania	wymogi	ujęte	
w	przepisie	art .	413	§	2	KPK .	Jeśli	jednak	dostrzeże	się	charakter	elementów	
wymienionych	w	tym	przepisie,	a	które	musi	zawierać	wyrok	skazujący,	tj .	do-
kładne	określenie	czynu,	jego	kwalifikację	oraz	wymóg	wskazania	zastosowanej	
kary	i	środków	karnych,	to	uwzględniając	fakt,	iż	w	przypadku	warunkowego	
umorzenia	postępowania	karnego	wymogi	te,	co	oczywiste,	nie	mogą	zostać	
spełnione,	wnioski	wykładni	systemowej	(argumentum a rubrica)	prowadzą	
do	jednoznacznego	stwierdzenia,	że	koniecznym	„odpowiednikiem”	tych	ele-
mentów,	w	przypadku	instytucji	określonej	w	art .	66	KK,	jest	wskazanie	okresu	
próby	na	jaki	następuje	umorzenie	postępowania	(art .	67	§	1	KK) .

•	 Zgodnie	z	treścią	art .	413	§	1	pkt	5	KPK	każdy	wyrok	powinien	zawierać	
rozstrzygnięcie	sądu .	Warunkowe	umorzenie	postępowania	karnego	przez	sąd	
meriti	spełnia,	wyrażony	w	tym	przepisie	nakaz,	skoro	rozstrzyga	o	kwestii	
odpowiedzialności	karnej	oskarżonego .	Zastosowanie	tej	 instytucji	prawa	
karnego	w	wyroku	tylko	wtedy	jest	rozstrzygnięciem,	gdy	określa	wszystkie	
istotne	(konieczne)	jej	elementy,	a	do	nich	należy	przecież	wyznaczony	okres	
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próby .	Nie	czyni	zadość	temu	obowiązkowi	wskazanie	okresu	próby	w	uza-
sadnieniu	wyroku,	nie	tylko	z	tego	powodu,	że	uzasadnienie	jest	odrębnym	
od	wyroku	dokumentem	(por .	np .	wyr .	SN	z	3 .6 .2003	r .,	 IV	KK	116/03,	
OSNwSK	2003,	Nr	1,	poz .	1220),	ale	przede	wszystkim	z	tej	racji,	iż	okres	
próby	stanowi	o	probacyjnym	charakterze	tego	rodzaju	umorzenia	postępo-
wania,	co	już	z	samej	nazwy	tej	instytucji	wyznacza	mu	rolę	koniecznego	
składnika	treści	wyroku .

•	 Konstrukcja	przepisów	prawa	karnego	(np .	art .	67	§	3	w	zw .	z	art .	74	KK)	
nie	daje	możliwości	na	określenie	okresu	próby	na	etapie	postępowania	wy-
konawczego .

5.

Rozpoznanie wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy
Wyrok SN z 8.1.2010 r., III KK 275/09

(Legalis)

Wniosek prokuratora uzgodniony z oskarżonym i złożony w trybie art. 335 § 1 KPK, 
co do zasady, nie wiąże sądu, który może stwierdzić, iż w sprawie nie zachodzą 
przesłanki do skazania oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy. Może Sąd 
uznać również, że wynegocjowane warunki pomiędzy prokuratorem a oskarżonym 
nie mogą zostać zaakceptowane. W takiej sytuacji Sąd winien włączyć się do 
negocjacji celem dokonania odpowiedniej korekty wniosku, oczywiście zaaprobo-
wanej następnie przez oskarżonego i prokuratora. Jeżeli natomiast Sąd uzna, iż nie 
zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, kieruje sprawę do rozpoznania na 
rozprawie na zasadach ogólnych. Niedopuszczalne jest natomiast wydanie wyroku 
odbiegającego w treści od uzgodnień dokonanych w trybie art. 335 § 1 KPK, gdyż 
takie postępowanie zaprzeczałoby ratio legis tego przepisu i rażąco naruszałoby 
jego dyspozycję.

Stan faktyczny

Prokurator	Prokuratury	Okręgowej	w	O .	złożył	akt	oskarżenia,	w	którym	zarzucił	
oskarżonemu	popełnienie	przestępstwa	z	art .	229	§	1	i	3	KK	polegającego	na	tym,	że	
w	maju	2008	r .	w	B .	i	O .,	za	pośrednictwem	policjanta	udzielił	korzyści	majątkowej	
o	wartości	100	zł	W .D .,	zatrudnionej	w	Komendzie	Miejskiej	Policji	w	charakterze	star-
szego	referenta	odpowiedzialnej	za	wprowadzanie	informacji	do	policyjnej	bazy	danych	
KSIP,	pełniącej	funkcję	publiczną,	w	zamian	za	naruszenie	przepisów	prawa	polegające	
na	wprowadzaniu	do	wspomnianej	bazy	danych	niezgodnej	z	rzeczywistością	informacji	
o	wykroczeniach	drogowych	przez	siebie	popełnionych .	Ponadto	zarzucił	oskarżonemu	
popełnienie	przestępstwa	z	art .	229	§	1	i	3	KK	polegającego	na	tym,	że	w	maju	2008	r .	
w	B .	i	O .,	za	pośrednictwem	policjanta	udzieliła	korzyści	majątkowej	w	postaci	pieniędzy	
w	kwocie	100	zł	W .D .,	zatrudnionej	w	Komendzie	Miejskiej	Policji	w	charakterze	star-
szego	referenta	odpowiedzialnej	za	wprowadzanie	informacji	do	policyjnej	bazy	danych	
KSIP,	pełniącej	funkcję	publiczną,	w	zamian	za	naruszenie	przepisów	prawa	polegające	
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na	wprowadzaniu	do	wspomnianej	bazy	danych	niezgodnej	z	rzeczywistością	informacji	
o	wykroczeniach	drogowych	przez	siebie	popełnionych .	
W	akcie	oskarżenia	prokurator	zamieścił	wniosek	w	trybie	art .	335	§	1	KPK	o	wydanie	

wyroku	skazującego	wobec	obydwojga	oskarżonych	bez	przeprowadzenia	rozprawy	
i	wymierzenie	im	uzgodnionych	kar	w	rozmiarze	–	po	1	roku	pozbawienia	wolności	
z	warunkowym	zawieszeniem	ich	wykonania	na	okres	próby	wynoszące	2	lata,	grzywny	
w	wysokości	20	stawek	dziennych	przy	ustaleniu,	że	wysokość	jednej	stawki	wynosi	
kwotę	20	zł,	a	ponadto	obciążenie	ich	kosztami	procesu .	
Sąd	Rejonowy	w	O .	na	posiedzeniu	uwzględnił	ten	wniosek	i	wyrokiem	z	28 .4 .2009	r .,	

uznał	oskarżonych	za	winnych	popełnienia	zarzucanych	im	przestępstw	i	za	to	na	pod-
stawie	art .	229	§	1	i	3	KK	wymierzył	im	kary	po	jednym	roku	i	dwa	miesiące	pozbawienia	
wolności	z	warunkowym	zawieszeniem	ich	wykonania	na	okres	próby	wynoszący	2	lata	
oraz	grzywny	w	wysokości	20	stawek	dziennych	przy	ustaleniu,	że	wysokość	jednej	
stawki	wynosi	kwotę	20	zł .	Na	mocy	art .	63	§	1	KK	na	poczet	orzeczonej	kary	grzywny	
w	przypadku	oskarżonego	M .	M .	zaliczył	okres	rzeczywistego	pozbawienia	wolności	
w	okresie	od	18 .6 .2008	r .	do	19 .6 .2008	r .	uznając	grzywnę	za	uiszczoną	do	wysokości	
4	stawek	dziennych .	Na	podstawie	art .	627	KPK	w	zw .	z	art .	633	KPK	zasądził	od	oskar-
żonej	M .	W .	na	rzecz	Skarbu	Państwa	kwotę	340	zł	tytułem	opłaty	oraz	1/3	kosztów	
sądowych,	a	na	podstawie	art .	624	§	1	KPK	w	zw .	z	art .	633	KPK	zwolnił	oskarżonego	
M .	M .	od	ponoszenia	na	rzecz	Skarbu	Państwa	1/3	kosztów	sądowych .	Powyższy	wyrok	
nie	został	zaskarżony	przez	strony	i	stał	się	prawomocny	z	dniem	6 .5 .2009	r .	Kasację	od	
tego	wyroku	na	niekorzyść	oskarżonych	na	podstawie	art .	521	KPK	wniósł	Prokurator	
Generalny .	Zaskarżając	wyrok	w	całości	zarzucił	rażące	i	mające	istotny	wpływ	na	treść	
orzeczenia	naruszenie	przepisów	prawa	procesowego,	a	to	art .	343	§	7	w	zw .	z	art .	335	
§	1	KPK	polegające	na	orzeczeniu	wobec	oskarżonych	kar	w	rozmiarze	po	jednym	roku	
i	dwa	miesiące	pozbawienia	wolności	z	warunkowym	zawieszeniem	ich	wykonania	na	
okres	próby	wynoszący	2	lata,	mimo	uwzględnienia	wniosku	prokuratora	o	skazanie	
oskarżonych	na	uzgodnione	z	nim	wcześniej	kary	po	1	roku	pozbawienia	wolności	z	wa-
runkowym	zawieszeniem	ich	wykonania	na	okres	próby	wynoszący	2	lata .	W	konkluzji	
Prokurator	Generalny	wniósł	o	uchylenie	zaskarżonego	wyroku	w	całości	i	przekazanie	
sprawy	Sądowi	Rejonowemu	w	O .	do	ponownego	rozpoznania .

Argumenty z uzasadnienia

•	 W	doktrynie	oraz	orzecznictwie	sądowym	zdecydowanie	przeważa	pogląd,	że	
wniosek	prokuratora	uzgodniony	z	oskarżonym	i	złożony	w	trybie	art .	335	§	1	
KPK,	co	do	zasady,	nie	wiąże	sądu,	który	może	stwierdzić,	iż	w	sprawie	nie	
zachodzą	przesłanki	do	skazania	oskarżonego	bez	przeprowadzenia	rozprawy .

•	 Wynegocjowane	warunki	pomiędzy	prokuratorem	a	oskarżonym	nie	mogą	
zostać	zaakceptowane .	W	takiej	sytuacji	winien	sąd	włączyć	się	do	negocjacji	
celem	dokonania	odpowiedniej	korekty	wniosku,	oczywiście	zaaprobowanej	
następnie	przez	oskarżonego	i	prokuratora	(art .	343	§	3	KPK) .	Jeżeli	natomiast	
sąd	uzna,	iż	nie	zachodzą	podstawy	do	uwzględnienia	wniosku	(art .	343	§	7	
KPK),	kieruje	sprawę	do	rozpoznania	na	rozprawie	na	zasadach	ogólnych .	

•	 Niedopuszczalne	jest	wydanie	wyroku	odbiegającego	w	treści	od	uzgodnień	
dokonanych	w	trybie	art .	335	§	1	KPK,	gdyż	takie	postępowanie	zaprzecza-
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łoby	ratio legis	 tego	przepisu	i	rażąco	naruszałoby	jego	dyspozycję	(por .:	
T. Grzegorczyk,	Kodeks	postępowania	karnego .	Komentarz,	Warszawa	2008,	
s .	736–737,	tezy	3–4,	s .	763–764,	tezy	5–6;	wyr .	SN:	z	25 .3 .2009	r .,	III	KK	
33/09,	niepubl .;	z	29 .1 .2008	r .,	IV	KK	496/07,	OSNwSK	2008,	Nr	1,	poz .	266;	
z	10 .7 .2008	r .,	WA	25/08,	OSNKW	2008,	Nr	11,	poz .	91;	z	25 .10 .2007	r .,	
IV	KK	334/07,	Legalis) .

•	 Przedmiotowa	sprawa	została	rozpoznana	przez	Sąd	Rejonowy	w	O .	nie	na	
zasadach	ogólnych,	lecz	na	posiedzeniu	w	dniu	28 .4 .2009	r .,	kiedy	to	zapadł	
zaskarżony	wyrok .	Ten	fakt	oznacza,	 iż	sąd	w	rzeczywistości	uwzględnił	
wniosek	prokuratora	o	skazanie	oskarżonych	bez	rozprawy	–	a	więc	w	trybie	
art .	335	§	1	KPK	w	zw .	z	art .	343	§	1,	5	i	6	KPK .

•	 Wniosek	prokuratora	zawierał	propozycję	wymierzenia	ww .	oskarżonym	
uzgodnionych	kar	po	1	roku	pozbawienia	wolności	z	warunkowym	zawiesze-
niem	ich	wykonania	na	okres	próby	wynoszący	2	lata,	kar	grzywny	w	wyso-
kości	20	stawek	dziennych	przy	ustaleniu,	iż	wysokość	jednej	stawki	wynosi	
20	zł	oraz	obciążenia	kosztami	procesu .	Analiza	akt	sprawy,	a	w	szczególności	
protokołu	posiedzenia	Sądu	dowodzi,	iż	Sąd	Rejonowy	nie	podejmował	żad-
nych	czynności	zmierzających	do	modyfikacji	ww .	wniosku	prokuratora .	W	tej	
sytuacji	wymierzenie	oskarżonym	kar	pozbawienia	wolności	w	rozmiarze	
po	1	roku	i	2	miesiące	–	a	więc	kar	surowszych	od	uzgodnionych	pomiędzy	
prokuratorem	a	oskarżonymi	–	stanowiło	rażące	naruszenie	art .	335	§	1	w	zw .	
z	art .	343	§	7	KPK .

•	 Obowiązkiem	Sądu	rozpoznającego	ponownie	sprawę	będzie	zbadanie,	czy	
wniosek	prokuratora	złożony	w	trybie	art .	335	§	1	KPK	czyni	zadość	prze-
pisom	prawa	karnego	materialnego,	w	tym	również	przesłankom	i	zasadom	
ich	orzekania	sformułowanym	w	części	ogólnej	KK .	Jeżeli	sąd	poweźmie	
wątpliwości	w	tym	zakresie,	dokona	odpowiedniej	modyfikacji	wniosku	po	
uzyskaniu	zgody	prokuratora	i	oskarżonych,	względnie	rozpozna	sprawę	na	
zasadach	ogólnych	stosownie	do	treści	art .	343	§	7	KPK .

6.

Obowiązki sądu w razie wskazania przez oskarżonego 
wyrażającego zgodę na skazanie bez rozprawy okoliczności 

ekskulpujących winę
Wyrok SN z 30.6.2009 r., V KK 101/09

(Legalis)

Wprawdzie formalnie art. 335 § 1 KPK nie wymaga przyznania się podejrzanego 
do popełnienia zarzucanego mu czynu, a jedynie, aby okoliczności jego popełnienia 
nie budziły wątpliwości, lecz w sytuacji, gdy podejrzany w swoich wyjaśnieniach 
nie ogranicza się do samego nieprzyznania się do popełnienia przestępstwa, lecz 
podaje także określone okoliczności, które miałyby go – choćby w jego ocenie – 
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ekskulpować, zasada prawdy wymaga, aby ustalić rzeczywisty przebieg zdarzenia, 
kwalifikowany przez oskarżyciela jako przestępstwo. Nie można samej zgody oskar-
żonego na skazanie bez rozprawy w określony sposób traktować jako swoistego 
ekwiwalentu przyznania się przez niego do popełnienia czynu lub jako zmiany 
poprzednich, kwestionujących sprawstwo i winę, wyjaśnień. 

Stan faktyczny

Wyrokiem	z	8 .10 .2008	r .,	Sąd	Rejonowy	w	K .,	Sąd	Grodzki,	orzekając	w	trybie	art .	335	
i	343	KPK,	uznał	oskarżonego	winnym	popełnienia	zarzucanych	mu	przestępstw	usta-
lając,	że	działał	on	w	warunkach	ciągu	przestępstw,	tj .	popełnienia	trzech	przestępstw	
z	art .	271	§	1	KK	w	zw .	z	art .	91	§	1	KK,	i	za	to	wymierzył	mu	karę	1	roku	pozbawienia	
wolności	z	warunkowym	zawieszeniem	jej	wykonania	na	okres	próby	3	lat	oraz	grzywnę	
w	wysokości	100	stawek	dziennych	po	10	zł	każda .	
Wyrok	ten	uprawomocnił	się	bez	zaskarżania	w	dniu	16 .10 .2008	r .	W	marcu	2009	r .	

zaskarżył	go	w	całości,	kasacją	wniesioną	na	niekorzyść	oskarżonego,	Prokurator	Gene-
ralny	podnosząc	zarzut	obrazy	art .	343	§	7	i	art .	335	§	1	KPK,	polegający	na	uwzględ-
nieniu	wniosku	prokuratora	o	skazanie	bez	rozprawy	w	sytuacji,	gdy	w	świetle	zebranego	
w	sprawie	materiału	dowodowego	okoliczności	popełnienia	przestępstw	i	przyjęta	ich	
kwalifikacja	prawna	budziły	istotne	wątpliwości .	Skarżący	w	uzasadnieniu	tej	skargi	
wskazał,	że	wątpliwości	te	wynikały	już	z	opisu	czynów	zarzucanych	oskarżonemu,	jako	
że	w	czynie	II	i	III	wskazano,	iż	oskarżony	udzielił	nieustalonej	osobie	kredytu,	podczas	
gdy	udzielały	go	banki	za	jego	pośrednictwem,	co	podano	tylko	w	opisie	pierwszego	
z	czynów,	podobne	jak	to,	że	oskarżony	działał	na	ich	szkodę .	Ponadto	także,	że	opis	
ten	wskazywał,	iż	działanie	oskarżonego	mogło	albo	miało	na	celu	osiągnięcie	korzyści	
majątkowej,	a	to	oznaczało,	iż	ograniczenie	się	przez	oskarżyciela	do	ich	kwalifikacji	
z	art .	271	§	1	KK,	z	pominięciem	§	3	tego	przepisu	powinno	budzić	istotne	wątpliwości	
sądu	i	wreszcie,	że	ustalenia	odnośnie	tych	czynów	mogą	też	wskazywać,	iż	działanie	
oskarżonego	miało	formę	sprawstwa,	współsprawstwa	lub	pomocnictwa	do	przestępstw	
z	art .	297	§	1	lub	2	bądź	z	art .	286	§	1	KK	na	szkodę	banku,	co	oznacza	surowszą	od-
powiedzialność .	W	uzasadnieniu	kasacji	podniesiono	też,	że	z	akt	sprawy	wynika,	iż	
oskarżony	nie	przyznał	się	do	popełnienia	zarzucanych	mu	czynów,	podając,	iż	konsul-
tował	się	przed	zawarciem	umowy	z	pracownikami	banku,	że	nie	był	on	przesłuchany	
przed	sądem,	gdyż	mimo	powiadomienia,	nie	stawił	się	na	posiedzenie,	o	jakim	mowa	
w	art .	343	KPK,	a	jego	wyjaśnienia	i	wskazane	wyżej	jego	twierdzenie	rzutować	winny	
na	ocenę	prawną	jego	czynów	i	wymagały	zdaniem	skarżącego	wyjaśnienia	na	rozprawie .	
Wywodząc	w	ten	sposób,	skarżący	wnosił	o	uchylenie	zaskarżonego	wyroku	i	przeka-
zanie	sprawy	Sądowi	Rejonowemu	w	K .	do	ponownego	rozpoznania .	Na	rozprawie	
kasacyjnej,	prokurator	Prokuratury	Krajowej	poparł	tę	skargę .

Argumenty z uzasadnienia

•	 Stosownie	do	art .	335	§	1	KPK	wniosek	o	skazanie	bez	rozprawy	jest	moż-
liwy	jedynie	wtedy,	gdy	okoliczności	popełnienia	przestępstwa	nie	budzą	
wątpliwości,	a	zgodnie	z	art .	343	§	7	KPK,	gdy	nie	zachodzą	podstawy	do	
uwzględnienia	takiego	wniosku,	sprawa	podlega	rozpoznaniu	na	zasadach	
ogólnych,	a	więc	na	rozprawie .
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•	 W	skardze	słusznie	zauważono,	iż	oskarżony	w	wyjaśnieniach	swych	zło-
żonych	w	dochodzeniu	nie	przyznał	się	do	zarzucanych	mu	czynów	i	podał	
nawet,	że	przed	sporządzeniem	drugiej	umowy	w	tym	samym	dniu,	dzwonił	
z	zapytaniem	do	osoby	odpowiedzialnej	w	banku	za	obsługę	klientów	z	zapy-
taniem,	czy	nie	ma	zastrzeżeń,	aby	ta	sama	osoba,	która	wcześniej	brała	kredyt	
i	chce	znów	skorzystać	z	umowy	ratalnej	może	to	uczynić	i	miał	otrzymać	
odpowiedź,	że	jeśli	ma	ona	zdolność	kredytową,	to	jest	 to	możliwe,	choć	
nie	był	w	stanie	podać	z	kim	konkretnie	rozmawiał .	Wprawdzie	formalnie	
art .	335	§	1	KPK	nie	wymaga	przyznania	się	podejrzanego	do	popełnienia	
zarzucanego	mu	czynu,	a	jedynie,	aby	okoliczności	jego	popełnienia	nie	bu-
dziły	wątpliwości,	lecz	w	sytuacji,	gdy	podejrzany	w	swoich	wyjaśnieniach	
nie	ogranicza	się	do	samego	nieprzyznania	się	do	popełnienia	przestępstwa,	
lecz	podaje	także	określone	okoliczności,	które	miałyby	go	–	choćby	w	jego	
ocenie	–	ekskulpować,	zasada	prawdy	wymaga,	aby	ustalić	rzeczywisty	prze-
bieg	zdarzenia,	kwalifikowany	przez	oskarżyciela	jako	przestępstwo .	

•	 Nie	można	samej	zgody	oskarżonego	na	skazanie	bez	rozprawy	w	określony	
sposób	traktować	jako	swoistego	ekwiwalentu	przyznania	się	przez	niego	
do	popełnienia	czynu	lub	jako	zmiany	poprzednich,	kwestionujących	spraw-
stwo	i	winę,	wyjaśnień .	W	istocie	zatem	w	sprawie	tej	doszło	do	skazania	
bez	rozprawy	przy	braku	wyjaśnienia	wszystkich	okoliczności	popełnienia	
zarzucanych	przestępstw,	istotnych	przy	tym	z	punktu	widzenia	opisu	owych	
zachowań,	podanych	w	akcie	oskarżenia	i	dalszych	ich	konsekwencji	praw-
nych	także	w	odniesieniu	do	ich	kwalifikacji	prawnej,	a	więc	z	obrazą	art .	335	
§	1	i	art .	343	§	7	KPK .

7.

Związanie sądu wnioskiem prokuratury o skazanie bez rozprawy
Wyrok SN z 6.11.2008 r., IV KK 140/08

(Legalis)

W świetle dyspozycji przepisów art. 343 § 1 i 6 KPK oczywiste jest, że uwzględ-
nienie umieszczonego przez prokuratora w akcie oskarżenia wniosku o wydanie 
wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środków 
karnych (art. 335 § 1 KPK), obliguje sąd do wydania orzeczenia zgodnego z tym 
wnioskiem, co do wszystkich zawartych w nim rozstrzygnięć, a więc zarówno w za-
kresie kar (rodzaj, wymiar, sposób wykonania), jak i środków karnych. Związanie 
sądu wnioskiem prokuratora nie jest bezwzględne jedynie o tyle, że sąd dostrzegając 
potrzebę zmiany bądź uzupełnienia tego wniosku może wystąpić do stron ze sto-
sowną inicjatywą, uprzedzając je w jakim kształcie wniosek ten może zaaprobować. 
Wyłącznie więc wyrażona przez strony zgoda na dokonanie stosownej modyfikacji, 
uprawnia sąd do uwzględnienia, na posiedzeniu wyznaczonym w trybie art. 343 § 5 
KPK, wniosku w tak zmodyfikowanym kształcie. W przeciwnym wypadku (braku ak-
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ceptacji stron na zaproponowaną zmianę) obowiązkiem sądu jest, stosownie do treści 
art. 343 § 7 KPK, w razie uznania, że nie zachodzą podstawy do jego uwzględnienia, 
skierowanie sprawy do rozpoznania na zasadach ogólnych. 

Stan faktyczny

Oskarżonej	zostało	zarzucone	to,	że	będąc	przesłuchiwana	w	charakterze	świadka,	
po	uprzednim	pouczeniu	o	odpowiedzialności	karnej	za	składanie	fałszywych	zeznań,	
w	sekcji	drogowej	KMP	w	K .	zeznała	nieprawdę,	że	w	dniu	kolizji,	tj .	25 .12 .2004	r .	
samochodem	kierował	 jej	mąż,	w	sytuacji,	gdy	samochodem	tym	kierowała	ona,	
tj .	o	czyn	z	art .	233	§	1	KK,	oraz	o	to,	że	podrobiła	podpis	innej	osoby	na	oświadczeniu	
o	nieposiadaniu	prawa	jazdy,	oraz	we	wniosku	o	ubezpieczenie	samochodu,	tj .	o	czyn	
z	art .	270	§	1	KK .
Skierowany	przeciwko	niej	akt	oskarżenia	zawierał	wynikający	z	treści	art .	335	§	1	

KPK	wniosek	prokuratora	o	wymierzenie	oskarżonej:	za	czyn	opisany	w	pkt	I	kary	
10	miesięcy	pozbawienia	wolności	z	warunkowym	zawieszeniem	jej	wykonania	na	okres	
próby	2	lat,	za	czyny	z	pkt	II	i	III	kary	grzywny	w	wymiarze	po	60	stawek	dziennych	po	
10	zł	każda	oraz	wymierzenie	kary	łącznej	grzywny	w	wysokości	75	stawek	dziennych	
po	10	zł	każda,	a	także	o	orzeczenie	przepadku	dowodów	rzeczowych	i	„zasądzenie	
kosztów	postępowania” .
Sąd	wydał	wyrok	z	uwzględnieniem	wniosku	prokuratora	o	skazanie	bez	przeprowa-

dzania	rozprawy,	jednak	dokonał	on	modyfikacji	zastosowanej	wobec	skazanej	sankcji	
karnej,	orzekając	o	karach	i	środkach	karnych	odmiennie	niż	sposób	zaproponowany	
przez	prokuratora	we	wniosku .	W	konsekwencji,	wyrok	Sądu	Rejonowego	dla	K .–Ś .	
w	K .	został	zaskarżony	w	całości	w	drodze	kasacji	przez	Prokuratora	Generalnego .	
Autor	kasacji,	powołując	się	na	przepisy	art .	523	§	1,	art .	526	§	1	i	art .	537	§	1	i	2	KPK,	
wskazał,	że	działając	na	korzyść	skazanej,	skarży	wyrok	w	całości	 i	zarzucił	rażące	
i	mające	istotny	wpływ	na	treść	wyroku	naruszenie	przepisów	prawa	procesowego,	
a	mianowicie	art .	343	§	1	i	6	w	zw .	z	art .	335	KPK,	polegające	na	orzeczeniu	wobec	
Dominiki	K .	za	czyn	z	art .	233	§	1	KK	kary	10	miesięcy	pozbawienia	wolności	bez	
warunkowego	zawieszenia	jej	wykonania,	mimo	uwzględnienia	wniosku	prokuratora	
o	skazanie	oskarżonej	na	uzgodnioną	z	nią	karę	10	miesięcy	pozbawienia	wolności	
z	warunkowym	zawieszeniem	jej	wykonania	na	okres	próby	wynoszący	2	lata .

Argumenty z uzasadnienia

•	 Kasacja	jest	zasadna,	choć	zawarte	w	niej	żądanie	uchylenia	zaskarżonego	
orzeczenia	w	całości	ocenić	należy	jako	zbyt	daleko	idące .	Zastrzeżenie	to	
wiąże	się	z	deklarowanym	przez	skarżącego	zakresem	zaskarżenia .	Jest	oczy-
wiste,	że	sformułowany	w	kasacji	zarzut	dotyczy	uchybienia	wiążącego	się	
wyłącznie	z	rozstrzygnięciem	o	karze	pozbawienia	wolności,	odnoszącym	się	
do	czynu	przypisanego	skazanej	w	jednym	z	punktów	zaskarżonego	wyroku .	
Podnoszone	uchybienie	nie	ma	wpływu	(pomijając	kwestię	opłaty	od	orze-
czonej	kary	pozbawienia	wolności)	na	żadne	pozostałe	rozstrzygnięcia	zawarte	
w	orzeczeniu	Sądu	Rejonowego	(orzeczona	kara	pozbawienia	wolności	nie	
była	elementem	składowym	wymierzonej	skazanej	kary	łącznej) .	Ponadto,	
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przyjęcie,	że	przedmiotem	zaskarżenia	jest	całość	wyroku,	mogłoby	pozo-
stawać	w	sprzeczności	z	deklarowanym	kierunkiem	zaskarżenia	–	na	korzyść,	
co	wiązać	można	z	biegiem	terminu	do	zatarcia	skazania	za	czyny	przypisane	
skazanej	w	innym	punkcie	wyroku	Sądu	Rejonowego .	

•	 Należy	zauważyć,	iż	orzeczenie	sądu	nie	uwzględniło	wniosku	oskarżyciela	
publicznego	związanego	z	popełnionym	przez	oskarżoną	przestępstwem	
z	art .	233	§	1	KK,	bowiem	w	miejsce	proponowanej	kary	10	miesięcy	po-
zbawienia	wolności	z	warunkowym	zawieszeniem	jej	wykonania,	wymie-
rzono	oskarżonej	karę	10	miesięcy	bezwzględnego	pozbawienia	wolności .	
A	zatem	należy	podkreślić,	iż	wyrok	ten	zapadł	więc	z	rażącą	obrazą	art .	343	
§	1,	6	oraz	7	KPK	w	zw .	z	art .	335	§	1	KPK	albowiem	wymierzenie	kary	
10	miesięcy	bezwzględnego	pozbawienia	wolności	nie	było	konsekwencją	
akceptacji	wniosku	prokuratora,	będącego	następstwem	porozumienia	między	
oskarżoną	a	oskarżycielem	publicznym,	ani	też	nie	wiązało	się	z	ewentualną	
akceptacją	przez	strony	modyfikacji	tego	wniosku,	zaistniałej	w	toku	posie-
dzenia	sądowego .

•	 W	świetle	dyspozycji	przepisów	art .	343	§	1	 i	6	KPK	oczywiste	 jest,	że	
uwzględnienie	umieszczonego	przez	prokuratora	w	akcie	oskarżenia	wniosku	
o	wydanie	wyroku	skazującego	i	orzeczenie	uzgodnionych	z	oskarżonym	kary	
lub	środków	karnych	(art .	335	§	1	KPK),	obliguje	sąd	do	wydania	orzeczenia	
zgodnego	z	tym	wnioskiem,	co	do	wszystkich	zawartych	w	nim	rozstrzyg-
nięć,	a	więc	zarówno	w	zakresie	kar	(rodzaj,	wymiar,	sposób	wykonania),	
jak	i	środków	karnych .	

•	 Sąd	Najwyższy	w	wydanym	na	podstawie	przedstawionego	stanu	faktycznego	
wyroku	stwierdził	również,	iż	związanie	sądu	wnioskiem	prokuratora	nie	jest	
bezwzględne	jedynie	o	tyle,	że	sąd	dostrzegając	potrzebę	zmiany	bądź	uzupeł-
nienia	tego	wniosku	może	wystąpić	do	stron	ze	stosowną	inicjatywą,	uprze-
dzając	je	w	jakim	kształcie	wniosek	ten	może	zaaprobować .	Wyłącznie	więc	
wyrażona	przez	strony	zgoda	na	dokonanie	stosownej	modyfikacji,	uprawnia	
sąd	do	uwzględnienia,	na	posiedzeniu	wyznaczonym	w	trybie	art .	343	§	5	
KPK,	wniosku	w	tak	zmodyfikowanym	kształcie .	W	przeciwnym	wypadku	
(braku	akceptacji	stron	na	zaproponowaną	zmianę)	obowiązkiem	sądu	jest,	
stosownie	do	treści	art .	343	§	7	KPK,	w	razie	uznania,	że	nie	zachodzą	pod-
stawy	do	jego	uwzględnienia,	skierowanie	sprawy	do	rozpoznania	na	zasadach	
ogólnych	(por .	wyr .	SN	z	25 .10 .2007	r .,	IV	KK	334/07,	Legalis) .	

•	 Zaistniałe	uchybienie	pociągnęło	za	sobą	konieczność	uchylenia	zaskarżonego	
orzeczenia	i	przekazania	sprawy	Sądowi	Rejonowemu	dla	K .–Ś .	w	K .	do	po-
nownego	rozpoznania	jedynie	w	części	dotyczącej	rozstrzygnięcia	o	karze	po-
zbawienia	wolności,	która	została	orzeczona	w	stosunku	do	skazanej	w	sposób	
odmienny	niż	wynikało	to	z	wniosku	prokuratora	o	skazanie	bez	przeprowa-
dzania	rozprawy	i	opłacie	od	orzeczonej	kary	pozbawienia	wolności .	Jak	już	
wspomniano,	ingerencja	w	rozstrzygnięcia	związane	z	pozostałymi	czynami	
przypisanymi	oskarżonej	jest	zbędna	bowiem	rozstrzygnięcia	te	są	zgodne	
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z	obowiązującym	prawem	oraz	wynikającym	z	porozumienia	z	oskarżoną	
wnioskiem	prokuratora,	a	ponadto	z	uwagi	na	rodzaj	orzeczonych	kar	nie	
zachodziła	konieczność	wymierzenia	kary	łącznej .		

8.

Środki zapobiegawcze
Postanowienie SA w Katowicach z 28.10.1998 r., II AKz 298–299/98

(OSA 2000, Nr 4, poz. 32)

Postanowienie o utrzymaniu tymczasowego aresztowania i określeniu na przy-
szłość czasu jego trwania jest orzeczeniem o jego kontynuacji, a więc swoistą formą 
przedłużenia najsurowszego ze środków zapobiegawczych, o której mowa w art. 249 
§ 5 KPK, nie odnoszącym się tylko do przedłużenia tymczasowego aresztowania 
przez sąd na etapie postępowania przygotowawczego, stosownie do brzmienia 
przepisu art. 263 § 2 KPK. Jest to więc sytuacja o „ustawowym stanowieniu inaczej”, 
wskazanym w art. 339 § 5 KPK określającym, iż nie jest obowiązkowe zawiadomienie 
stron, za wyjątkiem prokuratora, o terminie posiedzenia w celu wydania postano-
wienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Zatem obowiązkiem sądu 
wydającym postanowienie w trybie art. 344 i art. 251 § 2 KPK o utrzymaniu wobec 
oskarżonego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania 
i oznaczającego czas, do którego ma środek ten trwać, jest zawiadomienie o terminie 
posiedzenia w tym przedmiocie obrońcy tego oskarżonego, stosownie do przepisu 
art. 249 § 5 zd. 1 KPK. Zaniechanie przez sąd tego obowiązku tworzy bowiem 
sytuację nierównowagi stron, naruszając prawo do obrony, a nie można wykluczyć, 
że uchybienie to mogłoby mieć wpływ na treść zaskarżonego postanowienia. 

Stan faktyczny

Oskarżonemu	zostało	zarzucone	popełnienie	występku	określonego	w	art .	201	KK	
z	1969	r .	i	innych,	występując	o	rozpoznanie	sprawy	w	dniu	23 .6 .1995	r .	do	Sądu	Woje-
wódzkiego	w	Katowicach .	Prokurator	Rejonowy	w	R .,	postanowieniem	z	21 .10 .1994	r .	
(2	Ds .	1357/94),	zastosował	wobec	oskarżonego,	zatrzymanego	16 .10 .1994	r .,	na	pod-
stawie	art .	217	§	1	pkt	1,	2	i	4	KPK	z	1969	r .,	środek	zapobiegawczy	w	postaci	tymcza-
sowego	aresztowania,	który	to	środek	następnie	był	przedłużony	zgodnie	z	wymogami	
KPK	z	1969	r .	
Sąd	Wojewódzki	w	K .,	postanowieniem	z	27 .11 .1995	r .,	uchylił	wobec	oskarżonego	

tymczasowe	aresztowanie	na	podstawie	art .	218	§	1	pkt	1	KPK	z	1969	r .	i	zastosował	
w	to	miejsce	środek	zapobiegawczy	w	postaci	dozoru	policji	tak,	że	ten	został	faktycznie	
zwolniony	z	Aresztu	Śledczego	29 .11 .1995	r .
Postanowieniem	z	17 .2 .1997	r .,	Sąd	Wojewódzki	na	mocy	art .	217	§	1	pkt	1	i	2	KPK	

z	1969	r .	ponownie	zastosował	wobec	oskarżonego	środek	zapobiegawczy	w	postaci	
tymczasowego	aresztowania	podnosząc,	iż	nie	ma	on	stałego	miejsca	pobytu	w	kraju,	
zamieszkuje	u	kolegów	lub	na	dworcu	PKP,	nie	kontynuuje	też	leczenia,	a	swoim	niesta-
wiennictwem	na	rozprawie	utrudnia	postępowanie .	Jednocześnie	też	zarządzono	poszu-
kiwanie	oskarżonego	listem	gończym	oraz	zawieszono	postępowanie	karne	w	sprawie .
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W	dniu	7 .7 .1998	r .	oskarżony	został	zatrzymany	przez	funkcjonariuszy	policji,	jednak	
zwolniono	go	z	uwagi	na	niewyrażenie	zgody	na	osadzenie	przez	lekarza	(choroba	
Bergera	i	łuszczyca) .	W	dniu	8 .9 .1998	r .	oskarżony	został	ponownie	zatrzymany	przez	
policję	i	osadzony	w	areszcie .
Po	podjęciu	zawieszonego	postępowania,	Sąd	Wojewódzki	w	K .,	postanowieniem	

z	12 .10 .1998	r .,	działając	w	trybie	art .	263	§	2	i	art .	344	KPK,	utrzymał	w	mocy	sto-
sowanie	tymczasowego	aresztowania	wobec	Zbigniewa	K .,	określając	jego	termin	do	
12 .7 .1999	r .	podnosząc,	iż	zachodzi	tego	konieczność .

Argumenty z uzasadnienia

•	 Wskazać	tu	trzeba	na	to,	iż	w	dalszym	ciągu,	mimo	zmiany	przepisów	Ko-
deksu	postępowania	karnego,	aktualny	jest	pogląd	wyrażony	przez	Sąd	Ape-
lacyjny	w	K .	w	postanowieniu	z	3 .6 .1998	r .,	odnoszący	się	do	interpretacji	
art .	91	§	1	i	2	KPK	z	1969	r .	(art .	100	§	1	i	2	KPK),	iż	wykładnia	funkcjonalna	
przepisu	art .	91	§	2	KPK	z	1969	r .	prowadzi	do	wniosku,	że	norma	zawarta	
w	§	1	odnosi	się	do	tych	sytuacji,	gdy	orzeczenie	lub	zarządzenie	wydane	na	
rozprawie	ogłoszone	zostało	w	obecności	uczestników	postępowania,	upraw-
nionych	do	złożenia	środka	zaskarżenia	(por .	Biul .	SA	w	Katowicach	1998,	
Nr	2,	poz .	8) .	Mówiąc	innymi	słowy,	Sąd	Apelacyjny	uznał	potrzebę	dorę-
czenia	stronom	zaskarżalnych	orzeczeń	(zarządzeń),	wydanych	na	rozprawie	
pod	ich	nieobecność	i	w	dalszym	ciągu	pogląd	ten	preferuje,	tym	bardziej,	iż	
w	konkretnej	sprawie	dotyczy	to	tak	ważnej	materii,	jak	pozbawienia	wol-
ności	człowieka .	Dostrzegając	fakt	przyznany	przez	oskarżonego,	iż	nie	ma	
on	w	kraju	stałego	miejsca	pobytu,	nie	sposób	wykluczyć,	że	można	było	
doręczyć	mu	omawiane	postanowienie	za	pośrednictwem	ojca	lub	kuratora	
sądowego,	jak	uczyniono	to	chociażby	w	sytuacji	doręczenia	wezwania	na	
rozprawę .

•	 Mając	na	względzie	naprowadzone	wyżej	okoliczności,	niezbędne	stało	się	
uchylenie	zaskarżonego	zarządzenia,	by	przed	podjęciem	decyzji	w	tym	
przedmiocie	konwalidować	opisane	uchybienia .	Co	się	natomiast	tyczy	po-
stanowienia	z	12 .10 .1998	r .,	to	i	ono	z	uwagi	na	obrazę	prawa	procesowego,	
o	której	mowa	w	art .	438	pkt	2	KPK	nie	mogło	się	ostać .	W	tym	wypadku	
stwierdzić	bowiem	należy,	iż	sąd	I	instancji,	podejmując	decyzję	o	utrzy-
maniu	wobec	oskarżonego	tymczasowego	aresztowania	 i	określając	 jego	
termin	do	12 .7 .1999	r .,	uczynił	to	z	naruszeniem	przepisu	art .	249	§	5	i	art .	8	
KPK,	a	ponadto	art .	94	§	1	pkt	5	KPK,	bowiem	o	terminie	posiedzenia	w	tym	
przedmiocie	nie	zawiadomił	obrońcy	oskarżonego,	naruszając	w	ten	sposób	
prawo	do	obrony	przez	stworzenie	sytuacji	nierównowagi	stron,	a	ponadto,	
nie	uzasadniając	należycie	swego	stanowiska .

•	 Postanowienie	o	utrzymaniu	tymczasowego	aresztowania	i	określeniu	na	
przyszłość	czasu	jego	trwania	jest	orzeczeniem	o	jego	kontynuacji,	a	więc	
swoistą	formą	przedłużenia	najsurowszego	ze	środków	zapobiegawczych,	
o	której	mowa	w	art .	249	§	5	KPK,	nieodnoszącym	się	li	tylko	do	przedłu-


