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(druk sejmowy nr 207, wersja projektu z dnia 27 stycznia 2016 r.) 

l. Uwagi ogólne 

Przedstawiony do zaopiniowania projekt ustawy stanowi kolejną już, w krótkim 

okresie czasu, zasadniczą modyfikację modelu postępowania karnego. Z motywów 

ustawodawczych wynika, że intencją Projektodawców jest przywrócenie 

aktywniejszej roli sądu w toku procesu, zmierzające do zapewnienia w maksymalnym 

stopniu zgodności ustaleń faktycznych w perspektywie zasady prawdy materialnej, 

jak również zwiększenie efektywności ścigania. Proponowana reforma zakłada 

powrót do modelu procesu karnego zachowującego nadrzędność prawdy materialnej, 

w którym kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu, ułatwiającą dotarcie do 

prawdy. 

W przekonaniu Projektodawców "zasada kontradyktoryjności niewątpliwie 

stanowiła i powinna nadal stanowić jedną z podstawowych zasad przyświecających 

nowoczesnemu procesowi karnemu. Powinna ona jednak służyć budowaniu 

prawdziwych ustaleń faktycznych w procesie, a nie chociażby stwarzać możliwości 

osłabienia konsekwencji stosowania tej naczelnej zasady postępowania karnego, w 

tym również w zakresie realizacji celów, jakim proces służy (art. 2 § 1 k.p.k.)". 



W uzasadnieniu podnosi się również, że "wprowadzona z dniem 1 lipca 2015 

r. reforma w sposób nadmierny faworyzuje zasadę kontradyktoryjności w stosunku 

do zasady prawdy materialnej, marginalizując aktywną rolę sądu, który z uwagi na 

swą bezstronność, może i powinien w postępowaniu pełnić funkcję gwaranta -

zarówno uprawnień jednostki, jak i skuteczności postępowania w aspekcie realizacji 

jego celów, a zwłaszcza trafnej reakcji karnej. W ocenie ProjektodawcówAktualne 

regulacje tym samym nie dość wyraźnie wyznaczają wzajemną relację między 

zasadą wprowadzania dowodów do proc~su na wniosek stron oraz nadal 

obowiązującym postulatem dążenia do osiągnięcia określonej w art. 2 § 2 k.p.k. 

zasady prawdy. Obowiązek dążenia do ustalenia prawdy nie koresponduje bowiem z 

uprawnieniem sądu do dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z urzędu jedynie w 

wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Niewątpliwie 

w bardzo wielu sprawach po wyczerpaniu wniosków dowodowych stron, dla 

zadośćuczynienia postulatowi wskazanemu w art. 2 § 2 k.p.k. sąd powinien 

podejmować inicjatywę dowodową w znacznie szerszym zakresie niż to wynika z 

restrykcyjnie sformułowanych przesłanek wart. 167 § 1 k.p.k. Sytuacja ta przyczynia 

się do zaburzenia spójności systemowej aktualnie obowiązującego modelu. Kierując 

się tymi względami, Projektodawca uznał za stosowne przywrócić obowiązujący do 

dnia 30 czerwca 2015 r. mieszany kontradyktoryjno-inkwizycyjny model 

postępowania jurysdykcyjnego oraz funkcjonalnie z nim połączony rozpoznawczy 

charakter postępowania przygotowawczego, przewidujący utrwalenie dowodów". 

Nie negując potrzeby dyskusji nad optymalizacją modelu postępowania 

karnego i nie kwestionując bynajmniej prawa władzy ustawodawczej do 

wprowadzania regulacji prawnych w kształcie odpowiadającym przyjętym przez nią 

założeniom normatywnym - w kontekście ocenianego projektu - poważne 

wątpliwości budzi kilka kwestii o charakterze generalnym. 

Po pierwsze, poza sporem musi pozostawać twierdzenie, że kodeks, jako 

szczególny akt prawny powinien cechować się nie tylko kompletnością regulacji 

prawnych, ale przede wszystkim ich stabilnością. Stąd też wszelkie zmiany -

zwłaszcza dotyczące kwestii modelowych - muszą następować w sposób rozważny i 

znajdować szczególne uzasadnienie. Wynika to zarówno z samego charakteru 

prawnego ustawy procesowej, jak i rodzaju dóbr prawnych, w które ingeruje 

ustawodawca. Proces karny w szerokim zakresie dotyka przecież praw i wolności 

człowieka i obywatela, głęboko ingerując w sferę wolności osobistej, prywatności, czy 



własności. Na tym tle poważne zastrzeżenie budzi kategoryczne założenie, że 

nowelizacja procedury karnej, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. nie zasługuje na 

jej zweryfikowanie w praktyce. Trudno bowiem przyjmować, że do takiej weryfikacji 

doszło, skoro do dnia dzisiejszego minęło zaledwie ok. 9 miesięcy. Jest to okres 

zdecydowanie zbyt krótki, aby można było mówić o wadach lub zaletach przyjętego 

modelu. 

Projektowanej ustawie towarzyszy raczej nietypowe w działalności 

legislacyjnej aprioryczne założenie, że poprzednie rozwiązania są wadliwe i 

wymagają zmiany. Cechą charakterystyczną przeważającej części projektu jest 

bowiem proste przywrócenie rozwiązań poprzednich. Sama odmienna ocena 

istniejących rozwiązań prawnych nie może jednak stanowić wystarczającego powodu 

do zasadniczej modyfikacji modelu procedury karnej. Stąd też metodologicznie dużo 

lepszym rozwiązaniem byłoby sprawdzenie w dłuższej perspektywie czasowej 

poprawnosc1 funkcjonowania nowych instytucji prawnych, zdiagnozowanie 

istniejących wad, dokonanie ich oceny i ewentualnej korekty. Potrzeba czasu jest w 

tym przypadku ewidentna. Chodzi przede wszystkim o prześledzenie całości 

procesu, od jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia i ewentualnej kontroli w 

ramach nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Znaczenie mają również kwestie 

mentalne i siła przyzwyczajenia do dotychczasowych rozwiązań. 

Gdyby jednak nawet przyjąć, że tak krótki okres czasu pozwala na krytykę 

modelu kontradyktoryjnego, to i tak należałoby ją oprzeć na podstawowych 

miernikach prawidłowości funkcjonowania prawa sądowego jak np.: badania aktowe, 

badania ankietowe, czy analiza orzecznicza. Wskazana byłaby również szersza 

dyskusja środowiskowa. Pozwoliłoby to udzielić odpowiedzi na tak nurtujące dziś 

pytania jak np.: czy istnieje zależność pomiędzy zwiększeniem kontradyktoryjności a 

ilością wyroków uniewinniających, czy nowy model spowodował przyspieszenie czy 

spowolnienie procesu, czy poziom gwarancji procesowych oskarżonego i 

pokrzywdzonego w nowym modelu jest odpowiedni? W tym zakresie uzasadnienie 

projektu wykazuje zasadnicze braki. W powyższym kontekście są one na tyle istotne, 

że uprawnione jest pytanie o to czy projekt w ogóle spełnia wymogi formalne. 

Wydaje się bowiem, że uzasadnienie tak istotnej, wręcz modelowej 

modyfikacji postępowania karnego wymaga szerszego umotywowania. W doktrynie 

słusznie wskazuje się na istotną rolę uzasadnienia ustawy i konieczność 

przytoczenia w nim konkretnych argumentów (zob. np. E. Tkaczyk, Pojęcie i rola 



"uzasadnienia ustawy' w procesie legislacyjnym, Przegląd Legislacyjny 2010, nr 1, s. 

11 i n., J. Wróblewski, Uzasadnienie aktu prawodawczego, PiP 1~87, nr 1, s. 22 i n., 

B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 

592). Co więcej, z treści art. 34 ust. 2 regulaminu Sejmu RP (uchwała Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu (t.j. M.P. z 2012 

r., poz. 32) jednoznacznie wynika, że uzasadnienie projektu ustawy powinno m.in. 

wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy, przedstawiać rzeczywisty stan w 

dziedzinie, która ma być unormowana, jak również wykazywać różnicę 

pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Wymogi te nie 

zostały w pełni zrealizowane. 

Po drugie, założenia aksjologiczne, które poczynili Projektodawcy nie są tak 

ewidentne jak mogłoby to wynikać z treści uzasadnienia. W szczególności nie 

przekonuje twierdzenie, że nowelizacja, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. w 

sposób nadmierny faworyzuje zasadę kontradyktoryjności w stosunku do zasady 

prawdy materialnej. Nie wnikając w tym miejscu w zawiłości doktrynalne dotyczące 

relacji w jakiej pozostają ze sobą zasada prawdy i zasada kontradyktoryjności, bez 

ryzyka błędu można stwierdzić, że to właśnie kontradyktoryjność pozwala oprzeć 

rozstrzygnięcie na prawdziwych ustaleniach faktycznych. Nic przecież nie służy lepiej 

dotarciu do prawdy niż merytoryczny spór pomiędzy stronami dążącymi do 

wykazania swoich racji (szerzej zob. np. S. Zabłocki, Nowe mechanizmy docierania 

do prawdy materialnej zawarte w projekcie zmian Kodeksu postępowania karnego, 

opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Kamego w: J. Godyń, M. Hudzik, 

L.K. Paprzycki, Współczesne wyzwania prawa i procesu karnego, Warszawa 2012, s. 

104 i n., S Waltoś, P. Hofmański, Proces Kamy. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 

27 4-275, T. Gizbert-Studnicki, Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym, Państwo i 

Prawo 2009, Nr 7, s. 11 i n., B. Nita, A. $wiatłowski, Kontradyktoryjny proces kamy 

(między prawdą materialną a szybkością postępowania), PiP 2012, z. 1, s. 35 i n., P. 

Kardas, Zasada prawdy materialnej w perspektywie korespondencyjnej, 

koherencyjnej, pragmatycznej i konsensualnej teorii prawdy (kilka uwag na tle 

propozycji nowego ujęcia przepisów dotyczących postępowania dowodowego przed 

sądem pierwszej instancji oraz postępowania dowodowego w toku postępowania 

przygotowawczego), (w:) P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie 

karnym, Warszawa 2013, s. 190). Nie zauważa się również, że każdy przejaw 

inicjatywy dowodowej sądu osłabia jego pozycję jako bezstronnego arbitra. 



Wprowadzenie dowodu z urzędu przeważnie będzie korzystne tylko dla jednej ze 

stron. 

Po trzecie, zwrócić należy uwagę, że wejście w życie projektowanych zmian w 

sposób istotny skomplikuje stan prawny, albowiem doprowadzi do równoległego 

obowiązywania trzech porządków procesowych. Nie tylko utrudni to pracę organów 

postępowania, ale spowoduje niepewność po stronie innych uczestników procesu w 

tym m.in. pokrzywdzonych. Taka trychotomia proceduralna z pewnością nie sprzyja 

również wizerunkowi wymiaru sprawiedliwości. 

Poza zastrzeżeniami natury ogólnej projekt wywołuje wiele uwag o 

charakterze krytycznym. 

11. Dostęp do akt sprawy w procedurze aresztowej 

Kwestię dostępu do akt postępowania przygotowawczego w związku z 

procedurą aresztową regulują w projekcie cztery przepisy: art. 1S6 § Sa k.p.k., art. 

1S6 § Sb k.p.k., art. 249a k.p.k. oraz art. 2SO § 2b k.p.k. Za punkt wyjścia analizy 

projektowanego stanu normatywnego należy uznać art. 249a § 1 k.p.k., który zawiera 

treść tożsamą z obecnie obowiązującym art. 249a k.p.k. Przepis ten określa 

kompetencje sądu w procedurze rozpoznania wniosku o zastosowanie lub 

przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania i stanowi, że: ,,Podstawę 

orzeczenia o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania mogą 

stanowić jedynie ustalenia poczynione na podstawie dowodów jawnych dla 

oskarżonego i jego obrońcy. Sąd, uprzedzając o tym prokuratora, uwzględnia z 

urzędu także okoliczności, których prokurator nie ujawnił, po ich ujawnieniu na 

posiedzeniu, jeżeli są one korzystne dla oskarżonego." 

Z zacytowanego przepisu wynika, że: 1) sąd może uczynić podstawą 

dowodową postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wyłącznie 

ustalenia dokonane na podstawie dowodów jawnych dla oskarżonego i jego obrońcy; 

2) sąd ma obowiązek z urzędu uwzględnić okoliczności korzystne dla oskarżonego a 

nie ujawnione przez prokuratora, po ich ujawnieniu oskarżonemu i jego obrońcy, 

jednak ten obowiązek może zrealizować jedynie po "uprzedzeniu" o tym prokuratora. 

W projektowanym art. 249a § 2 k.p.k. wprowadza się następującą treść: 

"§ 2. Jeżeli podstawę wniosku o zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego 

aresztowania stanowiły kopie dokumentów, o których mowa w art. 250 § 2b, a sąd 



uzna, że okoliczności zachowane w tajemnicy mają znaczenie dla rozstrzygnięcia 

w przedmiocie wniosku o zastosowanie albo przedłużenie tymczasowego 

aresztowania, sąd na posiedzeniu wskazuje prokuratorowi te dowody, jeżeli są 

niezbędne dla rozpoznania wniosku. Prokurator decyduje o ujawnieniu wskazanych 

przez sąd dowodów lub odmawia ich ujawnienia." 

Projektowany art. 249a § 2 k.p.k. dotyczy jedynie jednej kategorii 

dokumentów, mianowicie "kopii dokumentów" zawierających treść dowodów 

wskazanych we wniosku, co do których zastosowano procedurę utajnienia 

"okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka lub osób jemu 

najbliższych, w tym ich danych osobowych, jeżeli okoliczności te nie mają znaczenia 

dla rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o zastosowanie albo przedłużenie 

tymczasowego aresztowania" (art. 250 § 2b k.p.k.). Sąd ma zatem obowiązek 

zbadać, czy rzeczywiście ww. utajnione informacje pozwalające na zidentyfikowanie 

świadka, w tym jego dane osobowe, nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia w 

przedmiocie wniosku. 

Projektowane uregulowania podstawy dowodowej postanowienia o 

zastosowaniu tymczasowego aresztowania oraz zakresu i sposobu ujawniania 

oskarżonemu i jego obrońcy akt postępowania przygotowawczego są niejasne i 

niejednoznaczne. Przepisy te wymagają doprecyzowania, w przeciwnym razie 

mogą powodować istotne problemy interpretacyjne. Dodatkowo stosunkowo skromne 

uzasadnienie wprowadzanych w tym obszarze zmian utrudnia odczytanie intencji 

projektodawcy. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

1) Nie jest jasne, czy z mocy projektowanego art. 249a § 1 k.p.k. to wyłącznie 

sąd jest uprawniony do uwzględnienia z urzędu okoliczności korzystnych dla 

oskarżonego, których prokurator nie ujawnił, po ich ujawnieniu na 

posiedzeniu aresztowym, czy też obowiązek sądu określony wart. 249a § 1 

k.p.k. dotyczy wyłącznie tej części dowodów, która nie jest objęta procedurą 

utajnienia, o której mowa w projektowanym art. 250 § 2b k.p.k. 

2) Jeżeli przyjąć, że obowiązek sądu ujawnienia okoliczności korzystnych dla 

oskarżonego (art. 249a § 1 k.p.k.) dotyczy wyłącznie dowodów "jawnych" (to 

zdaje się wynikać z projektowanego art. 156 § Sb k.p.k.), to rodzi się pytanie 

o zakres kompetencji sądu na gruncie projektowanego art. 249a § 2 k.p.k. Z 

tego przepisu wynika, że w razie uznania, iż utajnione informacje mają 

znaczenie dla podjęcia decyzji w kwestii wniosku i są niezbędne dla jego 



rozpoznania, sąd wskaże je prokuratorowi i to do niego będzie należała 

decyzja w kwestii ujawnienia tych informacji. W razie podjęcia przez 

prokuratora decyzji o ujawnieniu, czynność udostępnienia oskarżonemu i 

jego obrońcy akt sprawy w części zawierającej treść dowodów utajnionych 

będzie przeprowadzana przez sąd na posiedzeniu aresztowym 

(projektowany art. 156 § Sb k.p.k.). Projektowany przepis art. 249a § 2 k.p.k. 

nie wskazuje jednak konsekwencji podjęcia przez prokuratora decyzji o 

nieujawnieniu informacji, które sąd uznał za "niezbędne dla 

rozpoznania wniosku". Trzeba chyba przyjąć, że jednoznacznie precyzuje 

je art. 249a § 1 k.p.k. (obecnie obowiązujący art. 249a k.p.k.), skoro 

przesądza, że dowody nieujawnione oskarżonemu i jego obrońcy nie mogą 

stanowić podstawy dowodowej postanowienia o zastosowaniu lub 

przedłużeniu tymczasowego aresztowania. W rezultacie, sąd nie będzie 

mógł zastosować (przedłużyć) tymczasowego aresztowania w razie odmowy 

ujawnienia przez prokuratora informacji, o których mowa w art. 250 § 2b 

k.p.k., skoro wcześniej uznał je za "niezbędne" dla rozpoznania wniosku a 

jednocześnie podstawą dowodową decyzji aresztowej mogą być wyłącznie 

dowody jawne dla stron. Przy przyjęciu takiej interpretacji pozostaje 

jednak niejasne, dlaczego, zgodnie z projektowanym art. 249a § 1 k.p.k., 

sąd ma uprzedzać prokuratora o ujawnieniu oskarżonemu i jego 

obrońcy dowodów korzystnych dla oskarżonego a nieobjętych 

procedurą "utajnienia" z art. 250 § 2b k.p.k. 

3) W związku z powyższą uwagą pozostaje kolejna wątpliwość: projektowane 

przepisy art. 249a § 2 i art. 250 § 2b k.p.k. posługują się terminem "kopii 

dokumentów" oraz terminem "dowód". Treść projektowanego art. 250 § 2b 

k.p.k. sugeruje, że pod pojęciem "kopie dokumentów" należy rozumieć 

jedynie kopie protokołów zeznań świadków sporządzone w taki sposób, aby 

uniemożliwić "ujawnienie tożsamości świadka lub osób jemu najbliższych". 

Jak wynika z uzasadnienia (s. 12-13), intencją projektodawców było 

wzmożenie ochrony świadków (w tym pokrzywdzonego) w toku procedury 

aresztowej. Oznacza to, że przyjęto za niewystarczające utajnienie jedynie 

miejsca zamieszkania i pracy świadka (obecnie obowiązujący art. 148 § 2a-

2c k.p.k.; projektowany art. 148a k.p.k.). Wobec tych ustaleń niejasna 

pozostaje relacja między projektowanym art. 250 § 2b k.p.k. i niezmienionym 



w projekcie art. 184 k.p.k., przewidującym nadanie statusu świadka 

incognito. Oba przepisy przewidują w części identyczne przesłanki dla 

podjęcia różnych działań ochronnych. Są to "uzasadniona obawa 

niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych 

rozmiarach świadka lub osoby dla niego najbliższej". Z art. 250 § 2b k.p.k. 

wynika, że w ww. okolicznościach sporządza się "kopię dokumentu", zaś w 

art. 184 k.p.k. identyczne okoliczności są przesłanką do nadania świadkowi 

statusu świadka incognito. Wobec powyższego wprowadzanie do art. 250 § 

2b k.p.k. kolejnej kategorii "utajnienia" tożsamości świadka, tym razem przez 

sporządzenie "kopii dokumentu", jest zbędne. Jeżeli w postępowaniu 

zachodzą przesłanki zagrożenia dla świadka, o których mowa w art. 184 

k.p.k., należy mu nadać status świadka incognito a w procedurze aresztowej 

wykorzystać protokół sporządzony według reguł określonych w art. 184 § 2 

k.p.k. 

4) W projektowanym art. 250 § 2b k.p.k. wskazano ponadto dwie dodatkowe 

przesłanki sporządzenia "kopii dokumentu" z protokołu zeznań świadka. Są 

to: "szczególna potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania" 

oraz "ochrona ważnego interesu państwa". Należy rozważyć, czy obu celów 

nie można osiągnąć za pomocą środków mniej ingerujących w prawo 

podejrzanego do obrony. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów (art. 

249a w zw. z art. 156 § Sa k.p.k.) realizacja obu ww. celów jest również 

możliwa przez: 1) selekcję dowodów, na które powołuje się prokurator we 

wniosku aresztowym (dowody korzystne dla podejrzanego sąd ujawnia 

dopiero po uprzedzeniu prokuratora, co oznacza, że prokurator panuje nad 

zakresem informacji udzielonych podejrzanemu z postępowania 

przygotowawczego); 2) obowiązek udostępnienia podejrzanemu i jego 

obrońcy "treści dowodów wskazanych we wniosku", co oznacza, że 

prokurator może powołać we wniosku i udostępnić podejrzanemu jedynie 

fragmenty zeznań świadka, np. w formie odpisu protokołu lub tylko niektóre z 

kilku protokołów przesłuchań tego samego świadka (por. J. Śliwa, Dostęp 

obrońcy i pełnomocnika do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym -

wybrane aspekty praktyczne, w: Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym 

po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 

2015, s. 136-137; S. Steinbom, S. Steinbom, Komentarz aktualizowany do 



art. 156 Kodeksu postępowania karnego, Lexfel 2015, stan prawny na dzień 

7 maja 2015 r., teza 19). 

Analiza proponowanych regulacji prowadzi do wniosku, że wprowadzają one 

następującą różnicę między obecnie obowiązującym a projektowanym stanem 

prawnym: umożliwiają uczynienie podstawą dowodową decyzji aresztowej "kopii 

dokumentów", stanowiących de facto kopie części protokołów zeznań świadków, 

uniemożliwiające identyfikacje ich tożsamości. Podejrzany i jego obrońca muszą 

mieć dostęp do rzeczonych "kopii dokumentów" (argument z art. 249a § 1 k.p.k.); 

sąd, po zapoznaniu się z oryginałami ww. protokołów musi uznać, że informacje, 

których brakuje w jawnych "kopiach dokumentów" nie są "niezbędne dla rozpoznania 

wniosku" i jednocześnie "nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia w przedmiocie 

wniosku". Prowadzi to do sytuacji, w której dopuszcza się, aby podstawę dowodową 

decyzji aresztowej stanowiły fragmenty zeznań świadków, których tożsamość nie jest 

znana podejrzanemu i jego obrońcy, co uniemożliwia im podważanie wiarygodności 

tych zeznań, a jest znana prokuratorowi i sądowi. Będzie to możliwe nie tylko w 

sytuacji zagrożenia dla tych świadków, ale też bliżej niedcokreślonej "szczególnej 

potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania". 

Wymaga podkreślenia, że obecnie obowiązujące przepisy zostały 

wprowadzone do k.p.k. ze względu na wymogi określone w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego (wyrok TK z dnia 3 czerwca 2008 r., K 42/07, OTK-A 2008, nr 5, 

poz. 77) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPCz). W wielu 

wyrokach, w tym w kilku orzeczeniach wydanych wobec Polski, ETPCz stwierdził, że 

"informacje kluczowe dla oceny legalności tymczasowego aresztowania, takie jak 

powody, które zdaniem prokuratury uzasadniają przedłużenie okresu pozbawienia 

wolności - powinny być w odpowiednim trybie udostępnione adwokatowi 

podejrzanego" (wyrok ETPCz z 15 stycznia 2008 r. w sprawie Łaszkiewicz przeciwko 

Po/sce, skarga nr 28481/03, § 84). Zdaniem ETPCz wszelkie ograniczenia w 

dostępie podejrzanego lub jego obrońcy do dokumentów w aktach sprawy, które są 

podstawą formułowania zarzutów przez prokuratora, muszą być bezwzględnie 

konieczne dla ochrony istotnego interesu publicznego. Tam, gdzie pełne ujawnienie 

dokumentów z akt (fuli disclosureJ nie jest możliwe, z art. 5 ust. 4 EKPCz wynika 

obowiązek zniwelowania wynikających z tego utrudnień w prowadzeniu obrony w taki 

sposób, żeby podejrzany nadal miał możliwość kwestionowania stawianych mu 

zarzutów w sposób efektywny (§§ 203-204 wyroku ETPCz z 17 kwietnia 2012 r. w 



sprawie Piechowicz przeciwko Po/sce, skarga nr 20071/07). Z orzeczeń wydanych 

przeciwko innym państwom Rady Europy można wywodzić, że nie jest 

wystarczające, aby treść dowodu była znana sądowi orzekającemu w przedmiocie 

tymczasowego aresztowania. Wymaga się bowiem pełnego przestrzegania równości 

broni w tej procedurze (por. wyrok z dnia 26 listopada 2013 r., Emilian-George /gna 

przeciwko Rumunii, skarga nr 21249/05, § 33). Zaprezentowany standard w pełni 

realizują obecnie obowiązujące przepisy dotyczące dostępu podejrzanego i jego 

obrońcy do akt postępowania przygotowawczego. Standard ten ulega obniżeniu w 

projektowanych przepisach. Jednak ze względu na ich niejednoznaczność i 

możliwość różnej wykładni, nie sposób obecnie ocenić, czy projektowane 

uregulowania pozostają w sprzeczności ze zobowiązaniami Polski wynikającymi z 

art. 5 ust. 4 Konwencji. 

III. Przepisy o środkach zapobiegawczych 

Krytycznie należy ocenić proponowane zmiany art. 258 § 2 k.p.k. 

Projektowany przepis stanowi powrót do treści art. 258 § 2 k.p.k. sprzed nowelizacji, 

która weszła w życie dnia 1 lipca 2015 r. Obecnie obowiązujące brzmienie art. 258 § 

2 k.p.k. zobowiązuje sąd stosujący tymczasowe aresztowanie do wykazania w 

uzasadnieniu postanowienia o zastosowaniu lub przedłużeniu aresztowania, że z 

surowości grożącej oskarżonemu kary wynikają obawy utrudniania prawidłowego 

toku postępowania, o jakich mowa w art. 258 § 1 k.p.k. (czyli obawa ucieczki lub 

ukrywania się oskarżonego, czy obawa matactwa). Przed 1 lipca 2015 r. sąd 

stosujący tymczasowe aresztowanie na podstawie art. 258 § 2 k.p.k. musiał jedynie 

wykazać, że z ryzyka orzeczenia prognozowanej surowej kary wynika ogólnie 

określona "potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania". Obecnie ta 

potrzeba musi być odniesiona do zagrożeń dla toku postępowania wymienionych w 

art. 258 § 1 k.p.k. 

Proponowana zmiana oznacza obniżenie wymogów, jakie powinny być 

spełnione przy zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania. 

Projektodawcy przewidują też dopuszczalność stosowania tymczasowego 

aresztowania w razie skazania oskarżonego na karę nie niższą niż 3 lata 

pozbawienia wolności, podczas gdy obecnie musi to być kara wyższa niż 3 lata. 



W kontekście proponowanych zmian art. 258 § 2 k.p.k. należy podkreślić, że 

nadmierna długotrwałość tymczasowego aresztowania została w 2007 r. wskazana 

przez Komitet Ministrów Rady Europy jako jeden z tzw. problemów systemowych 

polskiego wymiaru sprawiedliwości {por. Rezolucja tymczasowa Komitetu Ministrów 

Rady Europy CM/ResDH (2007)75). W ostatnich latach ilość orzeczeń Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka stwierdzających naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji 

istotnie spadła. Wciąż jednak problem przewlekłości stosowania tymczasowego 

aresztowania jest obecny w skargach wnoszonych przeciwko Polsce do ETPCz {por. 

obszerne przedstawienie problemu w książce przygotowanej pod patronatem 

Prokuratury Generalnej: Przewlekłość tymczasowego aresztowania w Polsce w 

świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka, red. P. Turek, Warszawa 

2013). Chociaż w orzecznictwie ETPCz dopuszcza się stosowanie tymczasowego 

aresztowania z powodu grożącej oskarżonemu surowej kary, to jednak dotyczy to 

wyłącznie jego początkowego etapu. W wyrokach wydanych w sprawach polskich 

ETPCz wielokrotnie podkreślał, że zagrożenie surową karą jest czynnikiem 

relewantnym dla oceny ryzyka ucieczki lub ponownego popełnienia czynu 

zabronionego, ale samo w sobie nie może uzasadniać długich okresów detencji. 

Dlatego nie można zaakceptować stanowiska sądów krajowych, że domniemanie 

wynikające z art. 258 § 2 k.p.k. samo w sobie, po upływie pewnego okresu czasu 

("certain /apse of time") usprawiedliwia kontynuację tymczasowego aresztowania, 

bez wskazania na konkretne fakty potwierdzające ryzyko obstrukcji postępowania 

(por. m.in.: wyrok z dnia 16 października 2007 r., Malikawski przeciwko Po/sce, 

skarga nr 15154103, §§54- 56; wyrok z dnia 3 Jutego 2009 r., Kauczor przeciwko 

Po/sce, skarga nr 45219106, §§ 44-46). 

W uzasadnieniu projektu (s. 16) podano zatem nieprecyzyjną informację, 

że "Podejrzenie popełnienia zbrodni lub występku zagrożonego surową karą 

pozbawienia wolności nie jest kwestionowane w orzecznictwie Trybunału jako 

podstawa do zastosowania tymczasowego aresztowania". Z jednego z 

najnowszych wyroków dotyczących art. 5 ust. 3 Konwencji, sprawy Stettner 

przeciwko Po/sce (wyrok ETPCz z dnia 24 marca 2015 r., skarga nr 38510106), 

należy wnioskować, że groźba wymierzenie oskarżonemu surowej kary może 

stanowić podstawę stosowania tymczasowego aresztowania jedynie przez kilka 

pierwszych miesięcy (w tej konkretnej sprawie był to okres 6 miesięcy). Tymczasem 

projektowany art. 258 § 2 k.p.k. pozwala uczynić zagrożenie surową kara jedyną 



przesłanką stosowania tymczasowego aresztowania przez cały tzw. podstawowy 

termin stosowania tego środka zapobiegawczego, określony w art. 263 §§ 2 i 3 

k.p.k., czyli łączny okres 2 lat do chwili wydania pierwszego wyroku przez sąd 

pierwszej instancji. W rezultacie istnieje realne ryzyko, że projektowany art. 25B § 2 

k.p.k. przyczyni się do zwiększenia częstotliwości stosowania tymczasowego 

aresztowania w sprawach, w których nie aktualizują się ani przesłanki czysto 

procesowe (konieczność zapobieżenia mataczeniu, ukrywaniu się lub ucieczce 

oskarżonego), ani przesłanka prewencyjna z art. 25B § 3 k.p.k. Dodatkowo można 

przewidywać, że łatwość uzasadnienia ziszczenia się przesłanki z projektowanego 

art. 25B § 2 k.p.k. spowoduje, iż będzie ona najczęściej powoływaną przesłanką dla 

stosowania długotrwałych tymczasowych aresztów. 

IV. Rezygnacja z obrońcy na żądanie oraz inne zmiany dotyczące 

oskarżonego i prawa do obrony 

Krytycznie należy ocenić skreślenieart.BOa k.p.k. Jest ono bardzo lakonicznie 

umotywowane w uzasadnieniu. Stwierdza się tylko, że zmiana ta jest 

usprawiedliwiona "zwiększeniem roli czynnika sądowego w dotarciu do prawdy" oraz 

"ograniczeniem wymogów formalnych przy formułowaniu środków zaskarżenia przez 

nieprofesjonalnych uczestników postępowania karnego (s. 5 uzasadnienia). Wbrew 

pozorom skreślenie art. 80a k.p.k. nie powoduje prostego "powrotu" do stanu 

zagwarantowania oskarżonemu prawa do obrony, jaki obowiązywał przed 

dniem 1 lipca 2015 r., a stan ten istotnie pogarsza. Wynika to z następujących 

okoliczności: 

1) Powracając do reguły wyznaczania obrońcy z urzędu po weryfikacji stanu 

majątkowego (art. 7B k.p.k.), w projekcie nie przywraca się jednocześnie 

obowiązku obecności oskarżonego na rozprawie głównej. W obecnie 

obowiązującym stanie prawnym zasada zwolnienia oskarżonego z 

obowiązku obecności na rozprawie została połączona z prawem do obrońcy 

na żądanie (art. BOa k.p.k.) oraz obowiązkiem udziału obrońcy 

wyznaczonego na podstawie art. BOa§ 1 k.p.k. w rozprawie głównej oraz w 

rozprawie odwoławczej (art. 450 § 1 k.p.k.). Tymczasem w projekcie 

dopuszcza się procedowanie na rozprawie głównej pod nieobecność 

oskarżonego (niezmieniony art. 374 k.p.k.) i pod nieobecność jego 



obrońcy (poza przypadkami obrony obligatoryjnej). Projektowane 

rozwiązania prawne mogą przynosić szczególnie dotkliwe skutki dla 

oskarżonych, których nie obejmuje obrona obligatoryjna a którzy 

jednocześnie są na tyle nieporadni, że nie będą w stanie prawidłowo ocenić 

swojej sytuacji procesowej i skutków niestawiennictwa na rozprawę. 

2) W projekcie nie powraca się do treści art. 80 k.p.k. w wersji obowiązującej 

przed dniem 1 lipca 2015 r. Tymczasem rezygnacja z obrony obligatoryjnej 

dla oskarżonego pozbawionego wolności wynikała z wprowadzenia instytucji 

obrońcy na żądanie. Projekt istotnie obniża zatem dostęp do obrońcy 

dla oskarżonych pozbawionych wolności w postępowaniu przed 

sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji. Przed dniem 1 lipca 

2015 r. taki oskarżony był obligatoryjnie reprezentowany na rozprawie a 

prowadzenie rozprawy głównej pod nieobecność obrońcy stanowiło 

bezwzględną przyczynę odwoławczą. Po wejściu w życie opiniowanego 

projektu oskarżony pozbawiony wolności nie będzie musiał być 

reprezentowany przez obrońcę na rozprawie głównej przed sądem 

okręgowym, jeżeli nie będzie pozostawał pod zarzutem zbrodni. Co więcej, 

wskutek projektowanych zmian art. 353 § 5 k.p.k., w razie spóźnionego 

złożenia przez niego wniosku o doprowadzenie na rozprawę, wniosek taki 

nie będzie podlegał rozpoznaniu jeżeli spowoduje to "konieczność zmiany 

terminu rozprawy" a nie jak w obecnym stanie prawnym "konieczność 

odroczenia rozprawy". 

3) W projekcie wprowadza się fakultatywność sporządzenia uzasadnienia aktu 

oskarżenia w każdej sprawie, także w sprawie o zbrodnię. Odchodząc od 

obecnego obowiązku sformułowania tez dowodowych, projektodawca nie 

powraca też do obowiązującego przed dniem 1 lipca 2015 r. stanu 

prawnego, w którym możliwość odstąpienia od przedłożenia uzasadnienia 

dotyczyła wyłącznie aktów oskarżenia sporządzonych przez Policję lub 

organ, o którym mowa w art. 325d k.p.k. Tym samym istotnemu obniżeniu 

uległ standard poinformowania oskarżonego o podstawach 

oskarżenia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że uzasadnienie aktu 

oskarżenia powinno zawierać wskazanie faktów i dowodów, na których 

opiera się oskarżenie, wyjaśnienie podstawy prawnej tego oskarżenia i 

omówienie okoliczności, na które powołuje się oskarżony w swojej obronie. 



Jest wysoce wątpliwe, czy bez pomocy obrońcy i nie dysponując 

uzasadnieniem aktu oskarżenia oskarżony będzie w stanie przygotować 

odpowiedź na akt oskarżenia (art. 338 § 2 k.p.k.) oraz złożyć wnioski 

dowodowe przed rozprawą (art. 338 § 1 k.p.k.). 

4) W projektowanym art. 338 § 1a k.p.k. przewiduje się m.in. pouczenie 

oskarżonego o treści art. 291 § 3 k.p.k. oraz o tym, że "w zalezności od 

wyniku procesu oskarżony może być obciążony kosztami wyznaczenia 

obrońcy z urzędu". W rezultacie ubogi oskarżony, który składa wniosek o 

wyznaczenie obrońcy w trybie art. 78 k.p.k., jest na początku postępowania 

sądowego ostrzegany, ze pomimo ubóstwa, które uprawnia go do 

korzystania z obrońcy z urzędu, może być obciążony kosztami udziału tego 

obrońcy w postępowaniu karnym. Co więcej, jest pouczany, ze może z 

urzędu nastąpić zabezpieczenie na jego mieniu wykonania orzeczenia o 

kosztach sądowych. Trudno inaczej ocenić ten przepis jak próbę wywarcia 

presji na oskarżonego, aby jednak zrezygnował ze złozenia wniosku o 

wyznaczenie obrońcy z urzędu. Projektodawcy nie przewidują bowiem 

jednoczesnego poinformowania oskarżonego o treści art. 624 § 1 k.p.k. i 

wynikającej z niego mozliwości zwolnienia skazanego z zapłaty całości lub 

części kosztów sądowych, po uwzględnieniu sytuacji majątkowej, rodzinnej i 

wysokości dochodów skazanego. 

W kontekście projektowanych zmian ograniczających dostęp oskarżonego do 

obrońcy z urzędu trzeba zauważyć, że idą one w przeciwnym kierunku niż wymagany 

przez standardy europejskie. W szczególności zaskakuje brak wprowadzenia do 

projektu uregulowań, które wdrazałyby dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w 

postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu 

aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu 

wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi 

w czasie pozbawienia wolności (Dz. Urz. UE L 294 z 6.11.2013 r., s. 1 i n). Zgodnie z 

art. 15 dyrektywy, państwa członkowskie zobowiązane są dostosować prawo krajowe 

do jej wymogów do dnia 27 listopada 2016 r. 

Krytycznie należy ocenić wydłużenie z 6 miesięcy do roku terminów 

limitujących dopuszczalność wzruszenia prawomocnych orzeczeń na niekorzyść 

oskarżonego (projektowane: art. 328 § 2 k.p.k.; art. 524 § 3 k.p.k. oraz art. 542 § 5 



k.p.k.). W szczególności na krytykę zasługuje wyposażenie Prokuratora Generalnego 

w prawo wzruszenia na niekorzyść postanowienia o umorzeniu postępowania 

przygotowawczego przez okres 12 miesięcy od daty jego uprawomocnienia się. 

Przesłanką dla uchylenia prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania 

przygotowawczego jest bardzo ocenna "niezasadność" umorzenia. Długi termin dla 

wzruszenia prawomocności tej decyzji procesowej w połączeniu z niedcokreśloną 

przesłanką jej uchylenia oraz brakiem jakiejkolwiek kontroli nad decyzją Prokuratora 

Generalnego, stwarza dla podejrzanego długotrwały stan niepewności co do jego 

sytuacji prawnej. Dotychczasowe terminy 6 miesięcy, funkcjonujące przez lata w 

systemie prawnym, w wystarczający sposób zabezpieczały skuteczność ścigania. 

Na krytykę zasługuje też brak pouczenia stron procesowych w toku 

postępowania pierwszainstancyjnego o prekluzji dowodowej wynikającej z art. 427 § 

3 k.p.k. (szerzej na ten temat w części opinii dotyczącej postępowania 

odwoławczego). 

V. Zmiany w obrębie trybów konsensualnych 

Projektowane zmiany dotyczące trybów konsensualnych można podzielić na 

dwie grupy: pierwsza to przepisy niwelujące braki w uregulowaniu procedury złożenia 

i rozpoznania samodzielnego wniosku o wydanie wyroku skazującego poza rozprawą 

(art. 335 § 1 k.p.k.) oraz wniosku o wydanie wyroku skazującego załączonego do 

aktu oskarżenia (art. 335 § 2 k.p.k.). Druga grupa przepisów to uregulowania istotnie 

ograniczające konsensualne orzekanie o odpowiedzialności karnej oskarżonego. 

Przepisy przynależące do pierwszej grupy zasługują na pozytywną ocenę, 

ułatwiają bowiem stosowanie w praktyce instytucji skazania poza rozprawą. W 

szczególności pozytywnie należy ocenić uregulowanie kwestii kontroli formalnej 

wniosku o wydanie wyroku skazującego (dodany art. 335 § 1 a k.p.k.), dookreślenie, 

które przepisy dotyczące aktu oskarżenia stosuje się odpowiednio do wniosku z art. 

335 § 1 k.p.k. (zmieniony art. 335 § 3 k.p.k.), oraz nałożenie na prokuratora 

obowiązku pouczenia podejrzanego o treści art. 447 § 5 k.p.k. (projektowany art. 335 

§ 2a k.p.k.). 

W projektowanym art. 335 § 1 a k.p.k. znajduje się błędne wyłączenie 

odpowiedniego stosowania art. 345 k.p.k. Tymczasem przepis art. 345 k.p.k. jest 

obecnie uchylony, zaś przywróconą instytucję zwrotu sprawy prokuratorowi w 



projekcie uregulowano wart. 344a i 344b k.p.k. W rezultacie projektowany art. 335 § 

1 a k.p.k. powinien mieć następujące brzmienie: "Do wniosku, o którym mowa w § 1, 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące aktu oskarżenia zawarte w rozdziale 40, 

z wyjątkiem art. 344a i 344b." 

Zdecydowanie krytycznie należy odnieść się do drugiej grupy przepisów, 

ograniczających stosowanie trybów konsensualnych. Są to: 1) rezygnacja z nowego 

trybu konsensualnego przewidzianego w art. 338a k.p.k. w zw. z art. 343a k.p.k. 

(możliwości złożenia przez oskarżonego wniosku o wydanie wyroku skazującego bez 

przeprowadzenia postępowania dowodowego, który w sprawach o występek mógł 

być rozpoznany na posiedzeniu); 2) ograniczenie stosowania instytucji dobrowolnego 

poddania się karze do spraw o przestępstwa zagrożone karą nieprzekraczającą 15 

lat pozbawienia wolności; 3) rezygnacja z odrębnych podstaw dla złagodzenia 

środków reakcji prawnokarnej w razie wydania wyroku skazującego na skutek 

porozumienia karnoprocesowego (projektowane skreślenie art. 60a k.k. oraz art. 387 

§ 4 k.p.k.). W szczególności skreślenie art. 60a k.p.k. może spowodować, że 

oskarżeni utracą motywację do dobrowolnego poddawania się karze lub 

zawierania porozumień karnoprocesowych z prokuratorem na etapie 

postępowania przygotowawczego. Tymczasem, co trzeba stanowczo podkreślić, 

tryby konsensualne są obecnie głównym instrumentem sprawnego 

wymierzania sprawiedliwości. Według danych statystycznych w ostatnich latach 

nieco ponad połowa wszystkich wyroków skazujących to wyroki wydane w trybach 

konsensualnych (por. W. Jasiński, Porozumienia procesowe w znowelizowanym 

kodeksie postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 2014, nr 10, s. 6). Jest to 

jednocześnie ekonomiczny i efektywny sposób orzekania w sprawach karnych. 

Szukając remedium na przewlekłe postępowanie karne nie należy ograniczać 

możliwości zawierania porozumten karnoprocesowych. Ich stosowanie nie 

stanowi zagrożenia ani dla zasady legalizmu (skoro we wszystkich trybach 

konsensualnych wymagany jest co najmniej .brak sprzeciwu prokuratora) ani dla 

interesów pokrzywdzonego, bowiem wskutek ostatniej nowelizacji k.p.k. uzyskał on 

prawo sprzeciwienia się każdej formie konsensualnego zakończenia postępowania 

karnego. 



VI. Uwagi dotyczące zmiany reguł wyznaczania składu orzekającego 

Wątpliwości budzi również proponowane brzmienie art. 351 § 1 k.p.k. oraz art. 

439 § 1 pkt 2 k.p.k. Pierwszy z przepisów wprowadza odstępstwo od zasady, iż 

sędziego albo sędziów powołanych do orzekania w sprawie wyznacza się w 

kolejności według wpływu sprawy oraz jawnej dla stron listy sędziów danego sądu 

lub wydziału. Wyjątek ma stanowić- tak, jak obecnie- choroba sędziego oraz- co 

stanowi novum - "inna usprawiedliwiona niemożność wykonywania obowiązków 

służbowych przez sędziego". Drugi z kolei, statuuje dwie nowe bezwzględne 

przyczyny uchylenia orzeczenia w postaci wyznaczenia składu z pominięciem art. 

351 § 1 k.p.k. oraz wyznaczenia składu z pominięciem wniosku o jego wylosowanie 

(art. 351 § 2 k.p.k.). Oba rozwiązania budzą zastrzeżenia. 

Jak wynika z powyższego, wart. 351 § 1 k.p.k. zrezygnowano z możliwości 

wyznaczania składu orzekającego, z pominięciem wpływu spraw i listy sędziów, w 

razie zaistnienia innej ważnej przyczyny. Wyjątki ograniczono jedynie do 

niemożności wykonywania przez sędziego obowiązków służbowych. W praktyce 

oznacza to konieczność absolutnego zachowania reguły z art. 351 § 1 k.p.k. bez 

względu na takie okoliczności jak np.: specyfika spraw aresztowych; ryzyko 

·przedawnienia karalności; dysproporcje w obciążeniu poszczególnych sędziów, 

wynikające z długotrwałych zwolnień, urlopów, rozpoczęcia pracy w konkretnym 

wydziale, czy też obciążenie poszczególnych sędziów sprawami szczególnie 

zawiłymi. W każdym przypadku nie jest to bowiem jednoznaczne z niemożnością 

wykonywania czynności służbowych. 

Proponowane rozwiązanie wpłynie jednak przede wszystkim na wspomniane 

już sprawy, w których zastosowano tymczasowe aresztowanie, a także, w których 

istnieje obawa przedawnienia karalności. Ich specyfika niejednokrotnie wymaga 

szybkiego wyznaczenia składu, co również może być utrudnione przy tak 

ukształtowanym wyjątku. 

Istotne jest również, że niemożność wykonywania obowiązków służbowych, 

poza takimi okolicznościami, jak zwolnienie, czy urlop, będzie zazwyczaj 

równoznaczna z niezdolnością do orzekania. Ta ostatnia cecha sędziego stanowi 

natomiast bezwzględną przesłankę odwoławczą z art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. De lege 

lata można zatem zakładać, że nie wyznacza się do składu orzekającego sędziego, 



który nie może wykonywać obowiązków służbowych. Tak sformułowany wyjątek 

wydaje się zatem zbędny. 

Zaproponowane przez Projektodawców wyrażenie normatywne jest przy tym 

wysoce ocenne i nieostre. Tymczasem wyznaczanie składu orzekającego wedle 

ogólnych, przewidywalnych zasad mieści się w pojęciu szeroko rozumianego prawa 

do sądu właściwego (art. 45 ust. 1 Konstytucji) i stanowi zasadę wyznaczającą 

standard rzetelnego procesu karnego. Wyjątki od niej - w myśl zasady exceptiones 

non sunt extendendae- nie powinny podlegać wykładni rozszerzającej. Takie ryzyko 

niesie natomiast proponowana redakcja art. 351 § 1 k.p.k., stwarzająca szerokie 

możliwości interpretacyjne. 

Zastrzeżenia budzi także propozycja nowelizacji art. 439 § 1 k.p.k. polegająca 

na dodaniu dwóch nowych bezwzględnych przyczyn uchylenia orzeczenia w postaci 

wyznaczenia składu z pominięciem art. 351 § 1 k.p.k. oraz wyznaczenia składu z 

pominięciem wniosku o jego wylosowanie (art. 351 § 2 k.p.k.). Wydaje się, że 

poszerzenie katalogu zarzutów odwoławczych każdorazowo powinno być 

poprzedzone wnikliwą analizą i oceną chociażby pod kątem tego, czy stopień 

uchybienia procesowego jest adekwatny do konsekwencji procesowych. W 

analizowanym przypadku można mieć co do tego poważne wątpliwości. Trudno 

bowiem bronić tezy, że orzekanie przez skład wyznaczony według zasad ogólnych z 

pominięciem losowania, stanowi na tyle istotne uchybienie proceduralne, że wymaga 

to bezwzględnego uchylenia orzeczenia. Co więcej, wyznaczenie składu według 

wpływu i listy sędziów - podobnie jak losowanie - zawiera w sobie pewien element 

przypadkowości. Z kolei wspomniany już luz interpretacyjny towarzyszący 

proponowanej redakcji art. 351 § 1 k.p.k. nie sprzyja pewności obrotu prawnego. 

Ocena tego, co należy rozumieć pod pojęciem innej usprawiedliwionej niemożności 

wykonywania obowiązków służbowych przez sędziego może nasuwać poważne 

wątpliwości i w efekcie prowadzić do rozbieżności orzeczniczych. Jak już 

wspomniano, nie jest również do końca jasna zależność pomiędzy niezdolnością do 

orzekania a niemożnością wykonywania obowiązków służbowych. 

VII. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego 

W projekcie zasadniczo utrzymano model postępowania odwoławczego 

obowiązujący od dnia 1 lipca 2015 r. wprowadzając głównie korekty wynikające z 



rezygnacji z kontradyktoryjnego modelu postępowania pierwszainstancyjnego (zob. 

skreślenie art. 427 § 4 i 5 k.p.k.). Sąd odwoławczy został wyposażony w możliwość 

przeprowadzania postępowania dowodowego na rozprawie odwoławczej z wyjątkiem 

przypadków, w których zachodzi potrzeba przeprowadzenia przewodu na nowo w 

całości. W projekcie przesądza się, że wydanie orzeczenia kasatoryjnego przez sąd 

odwoławczy jest możliwe wyłącznie w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w 

art. 437 § 2 zd. drugie k.p.k. Projektowane brzmienie art. 440 k.p.k. usuwa 

wątpliwość, czy rażąca niesprawiedliwość orzeczenia jest samodzielną przesłanką 

jego uchylenia, niezależną od wymienionych w art. 437 § 2 zd. drugie k.p.k. 

Przewidziano też szereg zmian "wynikowych", motywowanych m.in. rezygnacją z 

obowiązku sformułowania zarzutów w każdym środku odwoławczym (projektowany 

art. 427 § 1 i 2 k.p.k.). 

Utrzymanie w projekcie zwiększenia "apelacyjności" postępowania 

odwoławczego, wprowadzonego nowelą wrześniową i lutową, zasługuje na aprobatę. 

Dalsze uwagi ograniczą się wyłącznie do tych uregulowań, które budzą wątpliwości. 

Dotyczą one następujących zagadnień: 

1) Wobec odejścia od kontradyktoryjnego modelu postępowania 

pierwszoinstancyjnego, wątpliwości budzi pozostawienie prekluzji dowodowej w 

art. 427 § 3 k.p.k. bez jednoczesnego wprowadzenia obowiązku pouczenia 

oskarżonego oraz pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) o treści tego 

przepisu przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji. Celem 

art. 427 § 3 k.p.k. jest zachęcenie stron procesowych do przejawiania inicjatywy 

dowodowej na etapie postępowania przed sądem pierwszej instancji pod rygorem 

utraty możliwości wnioskowania w postępowaniu odwoławczym o 

przeprowadzenie dowodu znanego stronie już w toku pierwszainstancyjnego 

rozpoznania sprawy. Wobec powrotu do modelu, w którym sąd l instancji z 

urzędu przeprowadza dowody zmierzając do wyjaśnienia wszystkich 

istotnych okoliczności sprawy, "nieprofesjonalne" strony procesowe nie 

powinny być zaskakiwane blokowaniem inicjatywy dowodowej w 

postępowaniu odwoławczym, tym bardziej, że nie ma ograniczenia w 

możliwości przeprowadzania dowodów na rozprawie odwoławczej innego, niż 

uregulowane w projektowanym art. 452 § 2 k.p.k. W obecnie obowiązującym 

stanie prawnym również nie ma obowiązku pouczenia oskarżonego o treści art. 

427 § 3 k.p.k., jednak na podstawie art. 353 § 4 k.p.k. jest on informowany o 



treści art. 427 § 4 k.p.k., dzięki czemu wie, że to na stronach procesowych 

spoczywa zasadniczy ciężar wprowadzania dowodów do postępowania karnego. 

Podsumowując, należy postulować wprowadzenie do projektowanego art. 353 § 4 

k.p.k. obowiązku pouczenia oskarżonego o treści art. 427 § 3 k.p.k. Podobne 

pouczenie powinien otrzymywać też pokrzywdzony działający w procesie jako 

oskarżyciel posiłkowy. 

2) Postulat pouczenia oskarżonego i pokrzywdzonego o treści art. 427 § 3 k.p.k. nie 

traci na znaczeniu nawet w obliczu istotnego osłabienia skutków prekluzji 

dowodowej przez przyjęty model postępowania odwoławczego. Wobec 

stosowania przez sąd odwoławczy art. 167 k.p.k. w jego pierwotnym brzmieniu, 

po proponowanej nowelizacji k.p.k. sąd ten będzie wręcz zobligowany do 

przeprowadzenia z urzędu nowych dowodów, o których poweźmie wiedzę dzięki 

wnioskom dowodowym objętym prekluzją z art. 427 § 3 k.p.k., jeżeli będzie to 

niezbędne dla prawidłowego rozpoznania środka zaskarżenia. 

3) Oprócz wspomnianej prekluzji dowodowej, której skutki istotnie osłabi stosowanie 

przez sąd odwoławczy art. 167 k.p.k. w projektowanym brzmieniu, w projekcie nie 

wprowadza się innych zabezpieczeń przed przenoszeniem postępowania 

dowodowego z pierwszej instancji do postępowania odwoławczego. Tymczasem 

takie zabezpieczenia są przewidziane w obecnie obowiązującym kodeksie. Są to 

przede wszystkim: obowiązek sformułowania zarzutów w każdym środku 

odwoławczym (art. 427 § 1 k.p.k.) oraz wyłączenie dopuszczalności podniesienia 

z środku odwoławczym zarzutu "niedoaktywności" lub "nadaktywności" sądu w 

zakresie inicjatywy dowodowej (art. 427 § 4 k.p.k.), niedotyczące jedynie dowodu, 

którego przeprowadzenie jest obowiązkowe (art. 427 § 5 k.p.k.). Rezygnacja w 

projekcie z obowiązku wskazania zarzutów w środku odwoławczym przez 

podmioty nieprofesjonalne będzie skutkowała przeprowadzaniem przez sąd 

odwoławczy totalnej kontroli orzeczenia. W rezultacie w każdym przypadku 

konieczności przeprowadzenia dowodów, który jednocześnie nie będzie wymagał 

przeprowadzenia na nowo całego przewodu sądowego, postępowanie dowodowe 

będzie musiał prowadzić sąd odwoławczy. Tymczasem utrzymanie obowiązku 

sformułowania zarzutów w każdym środku odwoławczym skutkowałoby tym, że 

strona musiałaby wykazać potrzebę przeprowadzenia określonego dowodu w 

powiązaniu z zarzutem odwoławczym. Obecnie, w myśl art. 433 § 1 k.p.k., to 

właśnie zarzuty, obok granic zaskarżenia, pełnią rolę limitującą postępowanie 



dowodowe przeprowadzane z inicjatywy stron w instancji odwoławczej (por. S. 

Zabłocki, Między reformatoryjnością a kasatoryjnością, między apelacyjnością a 

rewizyjnością - ku jakiemu modelowi zmierza postępowanie odwoławcze po 

zmianach kodeksowych z lat 2013-2015?, w: Obrońca i pełnomocnik w procesie 

karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 

2015, s. 426-427 i 431-432). Dodatkowo w projekcie skreśla się przepis art. 427 § 

4 k.p.k., blokujący możliwość podniesienia w środku odwoławczym zarzutu 

nieprzeprowadzenia dowodu, o którego przeprowadzenie strona nie wnioskowała 

w toku postępowania pierwszoinstancyjnego. W rezultacie strony procesowe 

będą mogły nie wykazywać żadnej inicjatywy dowodowej przed sądem pierwszej 

instancji by następnie w środku odwoławczym sformułować zarzut np. błędu w 

ustaleniach faktycznych. Tym samym nie wprowadza się żadnych skutecznych 

podstaw normatywnych do zapobieżenia sytuacji, w której postępowanie 

dowodowe zostanie przeprowadzone przez sąd pierwszej instancji jedynie 

częściowo, zaś ciężar przeprowadzenia dalszych dowodów np. w związku ze 

wspomnianym zarzutem błędu w ustaleniach faktycznych, zostanie przeniesiony 

na sąd odwoławczy. Dodać należy, że rezygnacja ze składania wniosków 

dowodowych przez strony w czasie rozprawy głównej może stanowić element 

strategii prowadzenia obrony oskarżonego. 

4) Zastrzeżenia budzi projektowany art. 449a k.p.k. Z obecnej treści tego przepisu 

usuwa się doprecyzowanie, że uzupełnienie uzasadnienia zaskarżonego wyroku 

przez sąd pierwszej instancji ma mieć miejsce "w niezbędnym zakresie", jak 

również pomija się obowiązek wskazania przez sąd odwoławczy "zakresu 

uzupełnienia". W uzasadnieniu projektu stwierdza się, że takie brzmienie art. 

449a k.p.k. przesądza iż "uzupełnienie uzasadnienia nie musi dotyczyć zakresu, 

w rozumieniu zakresu zaskarżenia". Projektodawcy uznali zatem za dopuszczalne 

i wręcz pożądane, aby instytucja uzupełnienia uzasadnienia służyła jego korekcie, 

poprawieniu również w takim zakresie, w jakim uzasadnienie zostało już 

sporządzone ale nie spełnia wymogów art. 424 § 1 i 2 k.p.k. Jest to rozwiązanie 

antygwarancyjne. Pozwala bowiem na to, aby za pomocą uzupełnienia 

uzasadnienia zniwelować zarzut sformułowany w środku odwoławczym nie 

przewidując jednocześnie możliwości ponownego wniesienia przez stronę 

środka zaskarżenia wobec orzeczenia, do którego sąd przedłoży 

"skorygowane" uzasadnienie oraz nie wyposażając strony w możliwość 



uzupełnienia zarzutów podniesionych w apelacji. Rozwiązanie to podważa też 

dewolutywny charakter apelacji i może pozbawić skarżącego prawa do 

rzeczywistej kontroli instancyjnej (por. krytycznie wobec możliwości "poprawiania" 

uzasadnienia za pomocą instytucji uzupełnienia uzasadnienia: D. Świecki, 

Apelacja obrońcy i pełnomocnika po zmianach, w: Obrońca i pełnomocnik w 

procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, 

Warszawa 2015, s. 449; P. Wiliński, S. Zabłocki, Uzupełnienie uzasadnienia 

wyroku sądu pierwszej instancji w procesie karnym, Przegląd Sądowy 2015, nr 

11-12, s. 49-62). Należy postulować pozostawienie obecnego brzmienia art. 449a 

k.p.k. jako podstawy normatywnej do uzupełniania uzasadnienia poza zakresem 

wyznaczonym wnioskiem o uzasadnienie (art. 423 § 1a k.p.k. i art. 424 § 3 k.p.k.). 

VIII. Uwagi dotyczące rozdziału 55a k.p.k. 

Projekt wprowadza nowy środek zaskarżenia nazwany "skargą na wyrok sądu 

odwoławczego" (projektowane przepisy art. 539a-539f k.p.k.). Konieczność jego 

wprowadzenia została uzasadniona potrzebą zabezpieczenia reformatoryjności 

orzekania przez sąd odwoławczy oraz przyspieszenia postępowania. Jak już zostało 

podkreślone w tej opinii, ograniczenie ilości spraw, w których sądy odwoławcze 

wydają wyrok kasatoryjne, jest ze wszech miar słuszne. Zrealizowaniu tego właśnie 

celu służyły zmiany w postępowaniu odwoławczym wprowadzone przez ostatnie 

nowelizacje k.p.k. z dnia 27 września 2013 r. i 20 lutego 2015 r. z mocą 

obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r. W opiniowanym projekcie wprowadza się 

dalsze zmiany przepisów o postępowaniu odwoławczym, które powinny doprowadzić 

do radykalnego ograniczenia uchylania wyroków sądów pierwszej instancji przez 

sądy odwoławcze i przekazywania spraw do ponownego rozpoznania. 

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 437 § 2 zd. 2 k.p.k., który według 

projektu nie ulega zmianie, "uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do 

ponownego rozpoznania może nastąpić wyłącznie w wypadkach wskazanych w art. 

439 § 1, art. 454 lub jeżeli jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w 

całości." W projekcie wprowadza się zmianę art. 440 k.p.k. przesądzając, że reakcją 

sądu odwoławczego na stwierdzenie rażącej niesprawiedliwości utrzymania 

orzeczenia w mocy musi być albo zmiana tego orzeczenia na korzyść oskarżonego, 

albo jego uchylenie, które jednak może nastąpić jedynie w sytuacji określonej w art. 



437 § 2 zd. drugie k.p.k. Dzięki projektowanej zmianie art. 440 k.p.k. "domknięciu" 

uległ katalog sytuacji, w których sąd odwoławczy może wydać wyrok kasatoryjny. Ta 

zmiana powinna przynieść oczekiwane przez projektodawcę rezultaty w postaci 

zwiększenia reformatoryjności orzekania w instancji odwoławczej nie wydłużając 

jednocześnie postępowania karnego. Natomiast do istotnego wydłużenia 

postępowania może doprowadzić wprowadzenie skargi przewidzianej w 

dodanym rozdziale 55a k.p.k. Same czynności kontroli wymogów formalnych 

skargi, jej doręczenia pozostałym stronom procesowym oraz oczekiwania na 

odpowiedź stron procesowych na skargę będą zajmowały co najmniej kilka tygodni. 

Trzeba przy tym mieć na względzie, że w wielu przypadkach dla spełnienia wymogu 

przymusu adwokacko-radcowskiego zajdzie potrzeba wyznaczenia obrońcy lub 

pełnomocnika z urzędu w celu sporządzenia i podpisania skargi, która to czynność 

po zmianach wprowadzonych w projekcie (skreśleniu art. BOa i 87 a k.p.k.) będzie 

wymagała weryfikacji stanu majątkowego oskarżonego lub oskarżyciela posiłkowego. 

Nie budzi wątpliwości, że w razie złożenia wniosku o wyznaczenie obrońcy lub 

pełnomocnika z urzędu bez prawidłowego wykazania przez nich niemożności 

pokrycia kosztów pomocy prawnej, konieczne będzie uruchomienie procedury 

przewidzianej w art. 120 k.p.k., co wydłuża postępowanie o kolejne tygodnie. 

Ponadto, w przypadku wyznaczenia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu, 

siedmiodniowy termin do złożenia skargi zacznie swój bieg od daty doręczenia mu 

postanowienia lub zarządzenia o tym wyznaczeniu (art. 127a § 2 k.p.k.). W 

rezultacie, same czynności podejmowane w sądzie odwoławczym w związku ze 

złożeniem skargi mogą trwać nawet kilka miesięcy. Doliczenie do tego czasu 

rozpoznania skargi przez Sąd Najwyższy pozwala stwierdzić, że projektowany 

środek zaskarżenia istotnie wydłuży całkowity czas trwania postępowania 

karnego. Dlatego należy postulować rezygnację z wprowadzenia rozdziału 55a do 

kodeksu postępowania karnego. Dopiero perspektywa kilku lat funkcjonowania 

projektowanego modelu postępowania odwoławczego i uzyskanie danych 

wskazujących na nieprawidłowe stosowanie przez sądy odwoławcze art. 437 § 2 zd. 

2 k.p.k., mogą w przyszłości uzasadniać wprowadzenie środka prawnego 

umożliwiającego kontrolę zasadności uchylenia wyroku przez sąd odwoławczy i 

przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. 



Jeżeli jednak ustawodawca, pomimo powyższej krytyki, zdecyduje się 

wprowadzić do k.p.k. nowy środek zaskarżenia, należy uwagę na mankamenty 

proponowanego rozwiązania legislacyjnego. 

Brak jest przekonujących argumentów dla tak szerokiego rozszerzenia kognicji 

Sądu Najwyższego. W projekcie zakłada się, że organ ten będzie rozpoznawał skargi 

na wszystkie orzeczenia kasatoryjne sądu odwoławczego. Tymczasem skargi na 

wyrok sądu okręgowego uchylający wyrok sądu pierwszej instancji i przekazujący 

sprawę do ponownego rozpoznania z powodzeniem mogłyby rozpoznawać sądy 

apelacyjne. Pozwoliłoby to nie tylko na równomierne, w skali kraju, rozłożenie ciężaru 

rozpoznawania spraw zainicjowanych skargą, ale przede wszystkim złagodziłoby 

poważne ryzyko nadmiernego obciążenia Sądu Najwyższego. Tym samym 

proponowane rozwiązanie zredukowałoby przedłużenie postępowania, jakie będzie 

spowodowane wprowadzeniem skargi. Nie może mieć decydującego znaczenia 

twierdzenie, że powierzenie Sądowi Najwyższemu wyłącznej kompetencji 

orzeczniczej w tym zakresie będzie sprzyjać jednolitości orzecznictwa (s. 11 

uzasadnienia projektu). Samo skupinie uprawnień do rozstrzygania kwestii 

określonego rodzaju w gestii jednego organu bynajmniej nie stanowi swoistego 

remedium na istnienie rozbieżności wykładniczych. Mogą one pojawić się także w 

ramach działalności jurysdykcyjnej Sądu Najwyższego. W systemie prawa 

funkcjonują także instytucje pozwalające na skuteczne przeciwdziałanie 

rozbieżnościom pojawiającym się w orzecznictwie sądowym, jak chociażby art. 59 i 

art. 60 § 1 u. SN. Dzieląc właściwość funkcjonalną do rozpoznania skargi między 

Sąd Najwyższy i sądy apelacyjne, należałoby rozważyć wyposażenie sądów 

apelacyjnych rozpoznających skargę w możliwość zadawania pytań prawnych 

Sądowi Najwyższemu w trybie art. 441 § 1 k.p.k. (np. przez odesłanie do 

odpowiedniego stosowania tego przepisu w projektowanym art. 539f k.p.k.). Tym 

samym powstałby skuteczny środek do ujednolicenia wykładni przepisów o skardze. 

Podany w uzasadnieniu projektu argument na rzecz kognicji Sądu Najwyższego do 

rozpoznania skargi, odnoszący się do potrzeby utrzymania jednolitości orzecznictwa, 

nie przesądza zatem o trafności projektowanego rozwiązania. 

Propozycja powierzenia uprawnień do rozpoznawania skargi zarówno sądom 

apelacyjnym, jak i Sądowi Najwyższemu znajduje także uzasadnienie systemowe. 

Skoro w podobny sposób rozwiązano kwestię właściwości Sądu Najwyższego w 

związku z rozpoznawaniem nadzwyczajnego środka zaskarżenia w postaci wniosku 



o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem 

sądu, to analogicznie należałoby ukształtować zasady rozpoznawania skargi na 

orzeczenie sądu odwoławczego. 

Projektowany art. 539 f k.p.k. nie zawiera odesłania do art. 527 k.p.k., co 

oznacza, że skarga na wyrok sądu odwoławczego nie podlega opłacie sądowej, 

która ulegałaby zwrotowi w razie uwzględnienia skargi lub jej cofnięcia (art. 527 § 4 

k.p.k.). Takie rozwiązanie może przyczynić się do nadużywania omawianego środka 

zaskarżenia, albowiem nie wiąże się on z konsekwencją utraty opłaty w razie 

oczywiście bezzasadnej skargi. Należy postulować wprowadzenie opłaty od skargi 

analogicznej do przewidzianej w razie wniesienia kasacji. 

IX. Uwagi dotyczące zmian w rozdziale 58 kodeksu postępowania karnego 

W rozdziale 58 k.p.k. zasadniczo przywraca się stan prawny obowiązujący 

przed dniem 1 lipca 2015 r. Projekt przewiduje jedynie utrzymanie dodanego nowelą 

z dnia 27 września 2013 r. przepisu art. 553a k.p.k., wprowadzając do niego drobne 

korekty wynikające z ograniczenia przesłanek dochodzenia odszkodowania w 

projektowanym art. 552 k.p.k. 

Niestety pozostawienie w nowym otoczeniu normatywnym art. 553a k.p.k. 

może sugerować, że jedynie w razie zaliczenia niewątpliwie niesłusznego 

tymczasowego aresztowania na poczet kary orzeczonej w innym postępowaniu 

nadal dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę 

spowodowaną stosowaniem tego środka zapobiegawczego, w zakresie 

niezrekompensowanym przez to zaliczenie. Wnioskując z projektowanego art. 553a 

k.p.k. a contrario można uznać, że w razie zaliczenia niewątpliwie niesłusznego 

tymczasowego aresztowania na poczet kary (w tym np. grzywny) w tym samym 

postępowaniu karnym, w którym było ono stosowane, niedopuszczalne jest w 

ogóle dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkodę i krzywdę spowodowane 

wykonaniem tego środka. 

Tymczasem zaliczenie na poczet kary orzeczonej w sprawie okresu 

niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania nie musi prowadzić do 

stwierdzenia, że w ten sposób zrekompensowany został w pełni rozmiar szkody i 

krzywdy wyrządzonej stosowaniem tego środka zapobiegawczego (por. m.in. wyrok 

SN z dnia 12 czerwca 2012 r., IV KO 10112, OSNKW 2012, z. 10, poz. 109; wyrok 



Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 września 2014 r., 11 AKa 185114, Lex nr 

1511620). Brak możliwości dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia w 

razie zaliczenia niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania na poczet 

grzywny został uznany za sprzeczny z art. 5 ust. 5 Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności w wyroku Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka w sprawie Włoch nr 2 przeciwko Polsce z dnia 1 O maja 2011 r. (skarga nr 

33475/08). Z kolei z wyroku Zielonka przeciwko Polsce z dnia 8 listopada 2005 r., 

(skarga nr 49913/99) należy wywodzić, że późniejsze zaliczenie okresu bezprawnie 

stosowanego tymczasowego aresztowania na poczet kary nie powoduje 

zrekompensowania szkody niemajątkowej spowodowanej bezprawnym 

pozbawieniem wolności. 

Nowelizując rozdział 58 k.p.k. ustawodawca powinien przesądzić, że 

zaliczenie niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania na poczet kary 

orzeczonej w tej samej sprawie nie wyklucza możliwości skutecznego dochodzenia 

odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę spowodowaną stosowaniem 

tego środka a niezrekompensowaną przez wspomniane zaliczenie. 

X. Pozostałe uwagi dotyczące zmian w kodeksie postępowania karnego 

Zgodzić należy się z propozycją dodania art. 41 a k.p.k., zgodnie z którym 

wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych podstawach faktycznych co 

wniosek wcześniej rozpoznawany pozostawia się bez rozpoznania. Analogiczne 

rozwiązanie z powodżeniem funkcjonuje w kodeksie postępowania cywilnego (art. 

531 k.p.c.). Projektowany przepis pozwala nie tylko na ujednolicenie systemowe 

instytucji wyłączenia sędziego, ale również może skutecznie zapobiegać obstrukcji 

procesowej. Rozważenia wymagałoby jednak jednoznaczne uregulowanie kwestii 

formy takiego rozstrzygnięcia i organu orzekającego. 

Istotne wątpliwości budzi skreślenie art. 168a k.p.k. zwłaszcza w kontekście 

pozostawienia art. 393 § 3 k.p.k., zezwalającego na uczynienie podstawą dowodową 

orzeczenia również dokumentów prywatnych, w tym także sporządzonych 

(pozyskanych) dla celów tego postępowania. Skreślenie przepisu zakazującego 

przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu uzyskanego do celów postępowania 

karnego za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 kodeksu 

karnego, może stanowić wręcz zachętę dla prywatnego gromadzenia dowodów za 



pomocą czynów zabronionych. Trzeba podkreślić, że przepis art. 168a k.p.k. został 

wprowadzony do kodeksu głównie z powodu zmiany art. 393 § 3 k.p.k. i 

dopuszczenia do procesu karnego wspomnianych dowodów prywatnych. Warto w 

tym miejscu przytoczyć fragment uzasadnienia nowelizacji, która wprowadziła art. 

168a do k. p. k. (uzasadnienie do druku sejmowego nr 870, s. 9), albowiem zachowuje 

on aktualność. W uzasadnieniu podnoszono, że "Mając na uwadze świadomość 

ryzyka, jakie wiąże się z dopuszczeniem w proponowany sposób "dowodów 

prywatnych", Komisja proponuje w sposób jasny ograniczyć możliwość 

wprowadzania do procesu dowodów, które zostały uzyskane z naruszeniem prawa, z 

tym że niedopuszczalność ich wykorzystania proponuje się ukonstytuować jedynie do 

tych spośród nich, które pozyskano dla celów postępowania karnego, za pomocą 

czynu zabronionego (nowy proj. art. 168a k.p.k.). Wykluczyć to musi możliwość 

instalowania na zlecenie strony procesowej podsłuchów, czy dokonywania 

przeszukania. Proponowany art. 168a k.p.k. będzie miał także i ten walor, że określi 

granice dopuszczalności wykorzystania dowodów zaprezentowanych przez 

oskarżyciela, co obecnie w ogóle nie jest w Kodeksie postępowania karnego 

uregulowane i co jest źródłem poważnych rozbieżności w piśmiennictwie prawniczym 

oraz judykaturze." 

XI. Uwagi do projektowanych zmian w kodeksie karnym 

Na pełną aprobatę zasługują zmiany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) określone w projekcie wart. 3 pkt. 

1-3 oraz 6-8. W tym zakresie nowelizacja usuwa błędy i nieścisłości redakcyjne 

istniejące w obecnie obowiązujących przepisach. 

Zasadnicze wątpliwości budzi skreślenie art. 59a k.k. Jest to zmiana 

przedwczesna. Zaledwie dziewięć miesięcy obowiązywania art. 59a k.k., to okres 

zdecydowanie zbyt krótki, aby wskazywać na dysfunkcjonalność wdrożonych 

rozwiązań legislacyjnych. Jednocześnie, powody podane w uzasadnieniu projektu 

nie uzasadniają całkowitej rezygnacji z umorzenia restytucyjnego. Jeżeli 

projektodawca uznaje, że obowiązująca regulacja jest zbyt daleko idąca, to wydaje 

się, że bardziej adekwatna byłaby zmiana przesłanek jej zastosowania. Przykładowo, 

wyobrazić sobie można ograniczenie się do przestępstw nieumyślnych, czy też 

ewentualne wyłączenie możliwości skorzystania ze wskazanej instytucji przez 



sprawców, o których mowa w art. 64 i 65 k.k. Dodatkowo wprowadzić można 

obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na cel wskazany przez sąd i w 

ustalonym przez sąd terminie, co warunkować będzie skuteczność umorzenia, a 

jednocześnie zrealizuje funkcję rzeczywistej dolegliwości penalnej. 

Krytycznie należy odnieść się do skreślenia art. 60a k.k. Aktualność 

zachowują argumenty podniesione powyżej, dotyczące planowanych zmian w 

zakresie trybów konsensualnych. 

Poprzeć należy proponowane zmiany w zakresie kary łącznej. W art. 85 § 3 

k.k. przewidziano jeden z dwóch wyjątków od orzekania kary łącznej. Przepis ten 

obecnie stanowi, że "podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara 

wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem 

wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili 

popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była 

wykonywana w chwili popełnienia czynu". Wadą wskazanej regulacji jest nieczytelne 

sformułowanie. Jej zrozumienie staję się możliwe jedynie po odniesieniu się do 

pierwotnego uzasadnieniu do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy 

Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Proponowane sformułowanie art. 85 § 3 

k.k. jak również doprecyzowującego go art. 85 § 3a k.k. znosi istniejące wątpliwości 

interpretacyjne co do normatywnej treści przepisów. 

Zauważyć jednak należy, że w dalszym ciągu brak jest ograniczenia odnośnie 

do kar, podczas wykonywania których popełnione miałoby zostać kolejne 

przestępstwo. Lege non distinguente nec nostrum distinguere, stwierdzić należy że 

każda kara może być wykonywana. Z literalnej wykładni wynikałoby zatem, że 

popełnienie przestępstwa podczas wykonywania np. kary ograniczenia wolności 

wyłącza możliwości orzeczenia kary łącznej. 

Kolejny problem wiąże się z możliwością orzeczenia kary łącznej w przypadku 

popełnienia przestępstwa w trakcie biegu okresu próby wiążącego się z warunkowym 

zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności (także łącznej). Istniejące 

wyłączenie pozostaje w oczywistej kolizji z rafio art. 85 § 3 k.k. 

Artykuł 85 § 3 oraz 3a k.k. nie uwzględniają także sytuacji popełnienia przez 

skazanego dwóch lub więcej przestępstw w trakcie wykonywania kary orzeczonej za 

przestępstwo. O ile nie ma wątpliwości, że kary orzeczone za te przestępstwa nie 

będą mogły zostać połączone z niewykonaną w całości jeszcze karą, to wydaje się, 

że nie będzie przeszkód, aby za "nowe" przestępstwa został orzeczony ciąg 



przestępstw (przy spełnieniu warunków określonych w art. 91 § 1 k.k.) albo kara 

łączna (przy spełnieniu warunków określonych wart. 85 § 1 i 2 k.k.). Na tej samej 

zasadzie, kary orzeczone za nowe przestępstwa będą mogły zostać połączone z 

karami orzeczonymi za przestępstwa popełnione w późniejszym czasie, z 

zastrzeżeniem jednak, że te nie zostaną popełnione podczas wykonywania 

uprzednio orzeczonej kary. Co więcej, kary orzeczone za takie przestępstwa będą 

mogły zostać również połączone z karami orzeczonymi za przestępstwa popełnione 

wcześniej (tj. przed pierwszymi wskazanymi powyżej przestępstwami, za które 

sprawca odbywał karę), które jednak nie zostały ujawnione lub co do których w 

odpowiednim czasie nie zapadł prawomocny wyrok skazujący, ewentualnie 

orzeczona kara nie podlegała wykonaniu (i nie był to przypadek określony w art. 89 

k.k.). Powyższe przykłady świadczą o częściowej dysfunkcjonalności art. 85 § 3 k.k., 

gdyż ten nie realizuje wszystkich stawianych przed nim celów. 

Niezrozumiałe jest podniesienie górnej granicy ustawowego zagrożenia karą 

pozbawienia wolności z lat 3 do lat 8 za typ czynu zabronionego określony w art. 233 

§ 1 k.k., jak również jeszcze dalej idące podniesienie górnej granicy ustawowego 

zagrożenia karą pozbawienia wolności z lat 3 do lat 1 O za czyn określony w art. 233 

§ 4 k.k. W uzasadnieniu projektu nie przytoczono żadnych argumentów, z których 

wynikałoby, że sądy orzekając kary w sprawach dotyczących składnia fałszywych 

zeznań, jak również w sprawach dotyczących przedstawiania fałszywych opinii lub 

tłumaczeń, chociażby zbliżają się do górnej granicy obecnego ustawowego 

zagrożenia. Planowane zagrożenie pozostaje w oczywistej niezgodności 

aksjologicznej z zagrożeniami przewidzianymi za pozostałe typy czynów 

zabronionych określone w Rozdziale XXX Kodeksu karnego. Wynika z tego, że 

zdaniem Projektodawców wpływanie przemocą na czynności urzędowe sądu 

(zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5) w mniejszym stopniu uderza w dobro 

prawne w postaci wymiaru sprawiedliwości, niż przedłożenie przez biegłego 

fałszywej opinii (planowane zagrożenie karą pozbawienia wolności do lat 1 0). 

Istotne wątpliwości wiążą się z projektowanym art. 233 § 1 a k.k. Redakcja 

tego przepisu nie wskazuje, czy jego normatywną rolą jest rozszerzenie zakresu 

kryminalizacji typu z § 1, czy może stworzenie nowego typ czynu zabronionego. 

Sformułowanie "Odpowiedzialności określonej w § 1 podlega ... " nie jest znane 

Kodeksowi karnemu. Zwyczajowo, ustawodawca tworząc nowy typ czynu 

zabronionego, który jednak odnosi się do zagrożenia przewidzianego w innym 



przepisie, posługuje się sformułowaniem "Karze określonej w ... " (tak np. wart. 136 § 

3, art. 199 § 3 k.k. czy art. 200 § 4 k.k.). Z uwagi na planowany art. 233 § 3 k.k., w 

którym wskazuje się, że "Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa 

fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na 

pytania" można domniemywać, że art. 233 § 1a k.k. ma określać nowy typ czynu 

zabronionego, odrębny od czynu określonego w§ 1. Wobec tego postulować należy, 

aby przepis brzmiał "Karze określonej w§ 1 podlega ten, kto( ... )". 

Zakładana systematyka art. 233 k.k. wskazuje, że jego § 2 k.k. stanowiący o 

tym, że "Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w 

zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za 

fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie", będzie miał zastosowanie 

także do projektowanego § 1 a. Jak wskazano, w projekcie przewiduje się, że do 

czynu określonego w § 1 a zastosowanie będzie miał § 3, w którym wyłączenie 

odpowiedzialności oparte jest na okolicznościach strony podmiotowej, tj. na "braku 

wiedzy". Typizacja taka jest zrozumiała, jeżeli zważy się, że zgodnie z art. 191 § 2 

k.p.k., pouczenie świadka o treści art. 183 k.p.k. oraz art. 185 k.p.k. dokonuje się, 

jeżeli "ujawnią się okoliczności objęte tymi przepisami". Tym samym, pouczenie takie 

nie zawsze będzie mieć miejsce. W praktyce, mogą jednak istnieć istotne 

komplikacje natury praktycznej odnośnie do udowodnienia osobie składającej 

zeznania, że mimo braku pouczenia miała ona wiedzę na temat prawa odmowy 

zeznań lub odpowiedzi na pytania. Rozważenia zatem wymaga, czy nie jest 

trafniejsze wyłączenie odpowiedzialności oparte na okolicznościach przedmiotowych, 

tj. braku pouczenia o prawie do odmowy zeznań lub odpowiedzi na pytanie. 

Wymaga podkreślenia, że w ramach prawa do obrony zawiera się brak 

konieczności dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Obecna regulacja, 

znajdująca szerokie poparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, wiąże się z 

założeniem, że prawo to realizuje się nie tylko w momencie składania wyjaśnień, ale 

także w sytuacji składania zeznań. Nieżyciowy jest wymóg aby sprawca składając 

zeznania w sprawie dotyczącej swojego czynu, jak również w sprawie dotyczącej 

czynu innej osoby, był obowiązany do podawania informacji, które wskazywałyby na 

popełnione przez niego przestępstwo. W praktyce bardzo istotną informacją dla 

organów procesowych będzie skorzystanie przez osobę składającą zeznania z prawa 

do odmowy ich składania, jak również z prawa do odmowy odpowiedzi na zadane 

pytanie. 



Kolejną kwestią, niedostatecznie rozważoną przez projektodawcę, jest źródło 

kontratypu wyłączającego bezprawność w razie składania fałszywych zeznań przez 

sprawcę czynu zabronionego. Ten nie wywodzi się z art. 6 k.p.k., a z art. 42 ust. 2 

Konstytucji RP. W tym zakresie należy odesłać do bogatego orzecznictwa Sądu 

Najwyższego (zob. np. uchwała SN z 20 dnia września 2007 r., l KZP 26107, OSNKW 

2007, z. 10, poz. 71, wyrok SN z dnia 17 października 2012 r., IV KK 99112, 

postanowienie SN z dnia 22 września 2008 r., IV KK 241/08, wyrok SN z dnia 30 

czerwca 2009 r., V KK 25109, wyrok SN z dnia 22 listopada 2012 r., V KK 265112). 

Powstaje zatem pytanie, czy nowelizacja art. 233 k.k. przez dodanie § 1 a zmieni 

standard konstytucyjnego prawa do obrony. Zgodnie bowiem z obowiązującymi 

regułami wykładni, Konstytucji nie interpretuje się w perspektywie ustaw. Wręcz 

odwrotnie, to ustawy interpretuje się w aspekcie konstytucyjnym. Tym samym, 

powstaje uzasadniona wątpliwość, czy projektowany art. 233 § 1 a k.k. nie pozostaje 

w kolizji z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP, jednocześnie dając asumpt do twierdzenia, że 

wobec źródła kontratypu w ustawie zasadniczej, art. 233 § 1 a k.k. będzie 

dysfunkcjonalny. 

Zwrócić należy również uwagę, że do Sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy 

o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz ustawy- Kodeks karny wykonawczy (druk nr 

218), w którym zakłada się zmianę treści m.in. art. 37b. Kodeksu karnego. Z uwagi 

na to, że zbieżna zmiana przewidziana jest w opiniowanym projekcie wydaje się, że 

w tym zakres zasadne byłoby skoordynowanie prac parlamentarnych. 


