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Stanowisko Rządu  
do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks 

postępowania karnego  oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
                                    (druk sejmowy nr 1532) 

 
      Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego 
oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 1532) zawiera 

propozycje nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 

karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.). 

       Celem proponowanych zmian jest wyeliminowanie z systemu prawnego 

wadliwych regulacji, które zdaniem projektodawców, bez uzasadnienia ograniczają 

możliwość zaskarżania, głównie przez prokuratora i podejrzanego istotnych 

rozstrzygnięć sądowych. Problematycznym, w ocenie autorów projektu, jest 

posługiwanie się w obecnym stanie prawnym pojęciem „postanowienie o” zamiast 

„postanowienie w przedmiocie”, które powoduje, że od zapadłych postanowień 

można wnieść środek odwoławczy w postaci zażalenia jedynie, gdy postanowienie 

zapadłe w sprawie ma charakter pozytywny. W przypadku natomiast, gdy wydane 

postanowienia mają charakter negatywny, stronom postępowania nie przysługuje 

uprawnienie do złożenia środka odwoławczego.  

        Taka sytuacja dotyczy decyzji podejmowanych w oparciu o art. 203 § 2 i 3 k.p.k. 

(postanowienie o przeprowadzeniu obserwacji w zakładzie leczniczym i jej 

przedłużeniu), art. 270 § 1 k.p.k. (postanowienie o przepadku przedmiotu poręczenia 

majątkowego lub ściągnięciu sumy poręczenia), art. 137 ust. 1 Prawa o ruchu 

drogowym (postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy).  W przypadku natomiast listu 

żelaznego, projektodawcy podnoszą, że obecne regulacje zawarte w art. 281 i n. 

k.p.k. w ogóle nie przewidują możliwości zaskarżenia postanowienia wydanego przez 

sąd w przedmiocie listu żelaznego, którego skutkiem może być uchylenie środków 

zapobiegawczych w postaci np. tymczasowego aresztowania. Jak wskazuje się 

w projekcie, brak możliwości zaskarżenia tego postanowienia w obecnym stanie 

prawnym, czyni to wpadkowe postanowienie ostatecznym, co narusza zasadę 

dwuinstancyjności postępowania. 
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        W uzasadnieniu projektowanych zmian wskazuje się na istniejące orzecznictwo 

Sądu Najwyższego oraz poglądy w piśmiennictwie w zakresie przyjętego znaczenia 

terminu „postanowienie o”, przez które rozumie się „postanowienia o treści 

pozytywnej”. W odniesieniu natomiast do art. 137 Prawa o ruchu drogowym 

dodatkowo przytacza się postulaty Rzecznika Praw Obywatelskich zawarte  

w skierowanym w dniu 8 października 2010 r. wystąpieniu do ówczesnego Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

        Zaproponowany przez projektodawców kierunek zmian nie jest zasadny. 

        Odnosząc się do przedstawionych propozycji przypomnieć należy,  

że w obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z art. 459 § 1 i § 2 k.p.k. zażalenie 

przysługuje na postanowienia sądu zamykające drogę do wydania wyroku, 

postanowienia co do środka zabezpieczającego, a na inne postanowienia –  

w wypadkach przewidzianych w ustawie.  

        Mając na uwadze powyższe nie można zatem kwestionować faktu, że niektóre 

decyzje procesowe wydawane w toku postępowania karnego, niezamykające drogę 

do wydania wyroku oraz niedotyczące środka zabezpieczającego, nie muszą mieć 

charakteru zaskarżalnego, co nie jest niezgodne z Konstytucją, a co więcej ma  

w niej pełne umocowanie. Przypomnieć bowiem należy, że art. 78 Konstytucji 

dopuszcza ustawowo określone wyjątki wyłączające możliwość zaskarżenia 

orzeczeń wydanych w pierwszej instancji.  

         Oczywiście ustawodawca nie może w sposób arbitralny i dowolny kształtować 

zakresu powyższej ochrony. Przyjmując określony poziom ochrony praw uczestników 

postępowania jest bowiem związany wyznaczonymi standardami konstytucyjnymi 

(cyt. art. 78 oraz art. 176 § 1 Konstytucji) oraz zasadami sformułowanymi  

w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (art. 13).   

        Przywołany art. 13 Konwencji zobowiązuje umawiające się państwa do 

zagwarantowania dostępności skutecznego środka odwoławczego na poziomie 

krajowym, pozwalającego postawić zarzut naruszenia praw i wolności zapisanych  

w Konwencji.  

        W tym zakresie stwierdzić należy, że prawo do wniesienia środka 

odwoławczego w zakresie instytucji objętych zakresem projektowanej regulacji,  

nie wynika z przywołanego postanowienia Konwencji, albowiem odnosi się on jedynie 

do naruszenia praw i wolności ujętych w Konwencji. Przypomnieć należy, że do 

powyższych praw należą m.in. prawo do życia; wolności i bezpieczeństwa 
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osobistego; rzetelnego procesu sądowego; poszanowania życia prywatnego  

i  rodzinnego; wolności myśli, sumienia i wyznania; wolności wyrażania opinii; 

wolności zgromadzania i stowarzyszania się.  

       Jednocześnie zapisane w Konwencji prawo do rzetelnego procesu wskazuje na 

prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia w rozsądnym terminie przez 

niezawisły i bezstronny sąd sprawy przy rozstrzyganiu m.in. o zasadności każdego 

oskarżenia w wytoczonej przeciwko danej osobie sprawie karnej. Zatem prawo do 

wniesienia środka zaskarżenia w przedmiocie spraw objętych poselskim projektem 

nie znajduje oparcia w art. 6 Konwencji.  

       Podnieść ponadto należy, że również regulacje wynikające z Karty Praw 

podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 303 z 14.12.2007, s.1), nie 

gwarantują stronom prawa do wniesienia środka zaskarżenia w stosunku do decyzji  

o charakterze negatywnym. Zgodnie bowiem z art.  47 akapit 1: „Każdy, kogo prawa  

i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma prawo do 

skutecznego środka prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami przewidzianymi  

w niniejszym artykule”. Powołany przepis zapewnia ochronę osób, których prawa 

zostały bezpośrednio naruszone, zawężając tym samym gwarancję wniesienia 

środka zaskarżenia tylko do decyzji wprost naruszających prawa i wolności 

podmiotu, którego dotyczy postępowanie.  

        Mając na uwadze powyższe uzasadniona jest konstatacja, że ustawodawca 

określając przedmiot zaskarżalności decyzji dotyczących orzekania o badaniu stanu 

zdrowia psychicznego oskarżonego połączonego z obserwacją w zakładzie 

leczniczym (art. 203 k.p.k.), o przepadku przedmiotu poręczenia lub ściągnięciu 

sumy poręczenia majątkowego (art. 268 k.p.k i n.), o wydaniu listu żelaznego (art. 

281 k.p.k.) oraz o zatrzymaniu prawa jazdy (art. 137 Prawa o ruchu drogowym). 

dokonał świadomego, w pełni uzasadnionego wyboru legislacyjnego. Skutkiem 

powyższej decyzji jest ograniczenie zakresu zaskarżalności orzeczeń wydawanych  

w powyższym przedmiocie wyłącznie do decyzji wywołujących określony 

niekorzystny skutek dla  oskarżonego. Kontrolą odwoławczą nie zostały objęte zaś te 

decyzje procesowe, które nie ingerują w zakresie wolności i praw oskarżonego 

(podejrzanego), przy tym nie kończą one postępowania karnego. 

         W przypadku postanowienia sądu o badaniu stanu zdrowia psychicznego 

oskarżonego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym zażalenie 

przysługuje na postanowienia zarządzające obserwację (w tym również w zakresie 
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miejsca i czasu trwania obserwacji), jak i o przedłużeniu terminu obserwacji (art. 203 

§ 4 k.p.k.). Nie przysługuje ten środek odwoławczy na postanowienie o odmowie 

zarządzenia umieszczenia oskarżonego na obserwacji lub odmowie jej przedłużenia. 

        Kwestię zaskarżalności postanowień dotyczących poręczenia majątkowego 

regulują natomiast przepisy art. 270 § 1 i 3 k.p.k., w myśl których zażalenie 

przysługuje na postanowienie o przepadku przedmiotu poręczenia lub ściągnięciu 

sumy poręczenia. Przepisy Kodeksu postępowania karnego nie przewidują natomiast 

możliwości zaskarżenia negatywnej decyzji sądu, tj. w razie odmowy uwzględnienia 

przez sąd wniosku prokuratora o orzeczenie przepadku przedmiotu poręczenia 

(ściągnięciu sumy poręczenia).  

          Podobnie sytuacja wygląda w przypadku listu żelaznego, w zakresie którego 

przewidziano jedynie możliwość złożenia zażalenia na postanowienie o jego 

odwołaniu i o przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego, o ile wydanie listu 

żelaznego było uzależnione od złożenia poręczenia (art. 284 § 2 k.p.k.).  

         Również jedynie w przypadku decyzji pozytywnej (sądu lub prokuratora)  

o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie art. 137 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym 

ustawa dopuszcza możliwość złożenia zażalenia (ust. 3), a więc nie jest ono 

dopuszczalne na postanowienie o odmowie jego zatrzymania.  

         W powyżej przedstawionym stanie prawnym ustawodawca określa działanie 

sądu oraz prokuratury od strony pozytywnej. Brzmienie literalne powyższych regulacji 

prawnych wskazuje na dopuszczalność złożenia zażalenia wyłącznie na 

postanowienia statuujące określony stan faktyczny (zarządzenie lub przedłużenie 

obserwacji psychiatrycznej, orzeczenie o przepadku przedmiotu poręczenia lub 

ściągnięciu sumy poręczenia, odwołanie listu żelaznego, zatrzymanie prawa jazdy) 

istotnie ingerujący w prawa i wolności oskarżonego (podejrzanego). Jeśli zamiarem 

ustawodawcy byłoby przyznanie możliwości zainicjowania procesowej kontroli 

odwoławczej w szerszym zakresie, niewątpliwie użyłby sformułowania  

„w przedmiocie”. Skoro tego nie uczynił, nie można obecny stan prawny 

w powyższym zakresie intepretować w sposób przedstawiony w projekcie, jako 

„wadliwe przepisy”, co sugerować mogłoby błąd ustawodawcy. Obowiązujący stan 

prawny nie można również oceniać jako istniejącą lukę w prawie.  

        Jednocześnie podnieść należy, że działanie ustawodawcy w powyższym 

zakresie, stanowi kontynuację wcześniejszych zapatrywań prawnych wyrażonych już 

pod rządami Kodeksów postępowania karnego z 1969 r. oraz z 1928 r., w których nie 
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przewidziano drogi odwoławczej na postanowienia inne niż zarządzające lub 

przedłużające obserwację psychiatryczną (art. 184 k.p.k. z 1969 r. i art. 130 k.p.k.  

z 1928 r.), zarządzające przepadek przedmiotu poręczenia lub ściągnięcie sumy 

poręczenia (art. 230 k.p.k. z 1969 r. i art. 181 k.p.k. z 1928 r.). Jedynie w zakresie 

orzeczeń dotyczących odwołania listu żelaznego obecnie ustawodawca odszedł od 

ich niezaskarżalności (art. 239 i n. k.p.k. z 1969 r. i art. 192 i n. k.p.k. z 1928 r.) mając 

na uwadze ich niewątpliwie negatywny i możliwie drastyczny skutek w sferze praw 

oskarżonego (podejrzanego).  

       Niewątpliwie ważną gwarancją i środkiem ochrony praw i wolności jest prawo 

stron do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji wyrażone  

w cyt. art. 78 Konstytucji. Wbrew jednak stanowisku przedstawionemu  

w uzasadnieniu projektowanej regulacji, zagwarantowanie możliwości wnoszenia 

środków odwoławczych w powyżej przedstawionym zakresie, nie można dopatrywać 

się jako konieczność w kontekście standardu określonego w art. 78 Konstytucji. 

Przypomnieć bowiem należy, że powołany przepis dopuszcza ustawowo określone 

wyjątki wyłączające możliwość zaskarżenia orzeczeń wydanych w pierwszej 

instancji.  

       Ograniczenie zaś prawa zaskarżania orzeczeń tylko do sytuacji wskazanych  

w art. 203 § 4, art. 270 § 3 i art. 284 § 2 k.p.k. oraz w art. 137 § 3 Prawa o ruchu 

drogowym uzasadnia incydentalny charakter postępowań prowadzonych  

w przedmiocie orzeczenia obserwacji psychiatrycznej, przepadku przedmiotu 

poręczenia majątkowego i ściągnięcia sumy poręczenia, odwołania listu gończego, 

czy też zatrzymania prawa jazdy. Biorąc pod  uwagę fakt, że orzeczenia, o których 

mowa w poselskim projekcie nie są decyzjami kończącymi postępowanie karne,  

a ich treść nie narusza praw i wolności osoby zainteresowanej, wprowadzone  

w obecnym stanie prawnym ograniczenia w zakresie ich zaskarżalności nie 

naruszają zasady wyrażonej w art. 78 Konstytucji i są dopuszczalne w ramach 

ustawowo możliwych określonych ograniczeń w zakresie korzystania  

z konstytucyjnych wolności i praw (art. 31 ust. 3 Konstytucji).    

        W szczególności zasadne jest ograniczenie zaskarżalności decyzji  

w przedmiocie obserwacji psychiatrycznej tylko co do jej stosowania (przedłużenia), 

albowiem podobnie jak tymczasowe aresztowanie, tak i obserwacja w zamkniętym 

zakładzie leczniczym, wywierają podobny skutek w zakresie ograniczenia 

naturalnego prawa człowieka do wolności. Niewątpliwie ustawodawca, ograniczając 
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w tym przypadku, prawo stron do złożenia zażalenia wyłącznie do postanowień 

„pozytywnych", tj. zarządzających obserwację psychiatryczną, bądź przedłużających 

okres jej trwania, wzmocnił w ten sposób gwarancję interesów oskarżonego 

(podejrzanego) związanych z jego prawem do wolności i nietykalności osobistej.        

         W sytuacjach, których dotyczą zmieniane poselskim projektem regulacje, nie 

można tracić z pola widzenia okoliczności, że podejmowane w przedmiotowym 

zakresie decyzje są jedynie incydentalne, nie dotyczą bowiem głównego nurtu 

procesu karnego. Dodatkowo w przypadku np. nieuwzględnienia wniosku 

prokuratora o zarządzenie (przedłużenie) obserwacji psychiatrycznej, orzeczenie 

takie podlega weryfikacji instancyjnej wraz z orzeczeniem kończącym postępowanie. 

Prokurator nie jest pozbawiony możliwości zainicjowania kontroli, bowiem o ile 

sprawa zostanie przekazana z aktem oskarżenia do sądu, nieuwzględnienie 

wniosku o przeprowadzenie, czy też przedłużenie obserwacji psychiatrycznej może 

stanowić przedmiot zarzutu apelacyjnego na podstawie art. 438 pkt 2 k.p.k.  

        Pamiętać również należy, że nieusuniętą wątpliwość co do poczytalności 

oskarżonego (podejrzanego) organy procesowe mogą usunąć w drodze powołania 

innych biegłych. 

        W zakresie niezaskarżalności decyzji procesowej dotyczącej odmowy zwrotu 

zatrzymanego prawa jazdy pamiętać należy, że ostateczną decyzję w zakresie 

korzystania z powyższego dokumentu podejmuje prokurator lub sąd w orzeczeniu 

kończącym postępowanie, które podlega zaskarżeniu. 

        W odniesieniu do podniesionego w uzasadnieniu poselskiego projektu zarzutu 

naruszenia w obowiązującym stanie prawnym zasady dwuinstancyjności  

w zakresie wyłączenia zaskarżalności decyzji w przedmiocie wydania listu 

żelaznego w piśmiennictwie i orzecznictwie podnosi się, że nie można wyprowadzić 

w tym zakresie prawa do zażalenia z art. 176 ust. 1 Konstytucji. Przepis ten stanowi, 

że postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Wymienione w tym 

przepisie „postępowanie sądowe", to postępowanie w jego głównym nurcie, które 

ma zakończyć się wydaniem orzeczenia co do istoty sprawy. Strona ma zatem 

prawo do zaskarżenia wydanych w pierwszej instancji orzeczeń rozstrzygających 

sprawę co do istoty oraz kończących postępowanie. Do tej kategorii nie należy 

orzeczenie o wydaniu albo odmowie wydania listu żelaznego, które nie ma 

samodzielnego bytu. (…). Postępowanie o wydanie listu żelaznego ma charakter 

uboczny wobec postępowania głównego, którego ramy zakreśla bądź postanowienie 
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o przedstawieniu zarzutów, bądź treść aktu oskarżenia (glosa Dariusza Drajewicza 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r., sygn. WZ 5/11). 

        W postanowieniu z dnia 3 października 2005 r. (sygn. III SO 19/05, OSNP 

2005/24/403) Sąd Najwyższy stwierdził, że do tego rodzaju postępowań, które mają 

charakter incydentalny, nie stosuje się przepisów Konstytucji przyznających stronie 

prawo do zaskarżenia orzeczeń (art. 78) oraz przewidujących dwuinstancyjność 

postępowania (art. 176 ust. 1). Jednoinstancyjność ma natomiast na celu 

przyspieszenie postępowania. 

          Również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 31 marca 2009 r., sygn. SK 

19/08, stwierdził, że zasada dwuinstancyjności nie wymaga, aby  

w każdej kwestii wpadkowej, niemającej charakteru odrębnej sprawy w rozumieniu 

Konstytucji, przysługiwał środek zaskarżenia. Konieczność ustanowienia takich 

środków w niektórych kwestiach wpadkowych, niemających charakteru odrębnej 

sprawy w rozumieniu Konstytucji, może natomiast wynikać z ogólnego wymogu 

ukształtowania procedury sądowej zgodnie z zasadami sprawiedliwości 

proceduralnej (OTK-A 2009/3/29).    

        W cyt. wyżej glosie do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego  

2011 r., podniesiono ponadto, że dla oceny decyzji, które powinny podlegać 

zaskarżeniu w postępowaniu karnym na podstawie art. 78 Konstytucji, istotne 

znaczenie ma określenie „sprawa" zamieszczone w art. 45 ust. 1 Konstytucji. 

„Sprawę karną" zawiązuje wniesienie aktu oskarżenia, którego treść ustala jej 

przedmiot. Przedmiotem procesu karnego jest kwestia odpowiedzialności karnej  

i wokół niej dokonywane czynności procesowe stanowią „sprawę". Orzeczenie 

dotyczące odpowiedzialności karnej podlega zaskarżeniu, czyniąc zadość 

standardowi ustalonemu w art. 78 Konstytucji. Takim orzeczeniem nie jest 

postanowienie o wydaniu listu żelaznego oraz odmowie jego wydania, które ma 

charakter incydentalny. Rozstrzygnięcia kwestii incydentalnych, nasuwających się  

w toku postępowania w sprawie, pozostają poza zakresem przedmiotowym art. 78 

Konstytucji. 

         Jednocześnie pamiętać należy, że brak bezpośredniej kontroli odwoławczej 

określonego orzeczenia nie oznacza całkowitego braku kontroli na działaniami 

organów je podejmujących, gdyż strona może powoływać się na niekorzystne w jej 

ocenie, decyzje procesowe na dalszym etapie postepowania karnego. Kontrola 
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bowiem niezaskarżalnych postanowień, może być przesunięta na etap badania 

wydanego w sprawie wyroku na skutek złożonych zarzutów apelacyjnych.  

 Pamiętać również należy, że decyzje procesowe, o których mowa w  poselskim 

projekcie, nie uniemożliwiają ponownego procedowania w przedmiotowym zakresie, 

nie tworzą one bowiem stanu rzeczy osądzonej. Nie jest zatem wykluczone 

ponawianie przez stronę wniosków o podjęcie określonej decyzji procesowej. 

        Jednocześnie nie można zgodzić się z zawartym w ocenie skutków regulacji 

poglądem w zakresie przewidywanego braku skutków w sferze finansowej dla 

budżetu państwa, w przypadku wprowadzenia przedmiotowej nowelizacji.  

        Należy bowiem zauważyć, że projektowana ustawa spowoduje niewątpliwie 

dodatkowe obciążenie sądów, spowodowane koniecznością rozpoznania 

zwiększonej liczby spraw. Możliwe jest przy tym, że wskutek znacznego  wzrostu 

liczby spraw rozpoznawanych w tym trybie, konieczne będzie wzmocnienie etatowe 

sądów, a co za tym idzie skutkować to będzie zwiększeniem wydatków Skarbu 

Państwa.   

        Pamiętać również należy, że możliwym skutkiem wprowadzonych zmian 

wskutek poszerzenia zakresu zaskarżalności decyzji podejmowanych na podstawie 

art. 203 § 2, art. 270 § 1, art. 281 k.p.k. oraz art. 137 ust. 1 Prawa ruchu drogowym 

będzie wydłużenie czasu trwania postępowania karnego, w szczególności na etapie 

postępowania sądowego powodować to będzie przerwy i odroczenia rozprawy. 

Zatem wprowadzenie projektowanych regulacji może utrudnić sprawny bieg 

postępowania karnego. 

         Uwzględniając powyżej przedstawiony stan prawny oraz podniesione 

argumenty o charakterze aksjologicznym, należy negatywnie ocenić propozycje 

przedstawione w poselskim projekcie.  

         Z tego też względu Rada Ministrów jest przeciwna uchwalaniu proponowanych 

regulacji.   
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