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WSTĘP 

Każdy student V roku prawa zdaje sobie doskonale sprawę, że prędzej czy później, 

postawione zostanie mu arcytrudne zadanie napisania pracy magisterskiej, która będzie 

stanowić zarówno podsumowanie jego naukowych zainteresowań, jak też i będzie 

koniecznym warunkiem do uzyskania tytułu magistra nauk prawnych. Praca jest zazwyczaj 

napisana przez danego studenta samodzielnie, ale niestety coraz częściej zdarza się, że jej 

stworzenie zostaje zlecone osobie, której nazwisko raczej nie pojawi się na stronie 

tytułowej. Oczywiście żaden szanujący się student nie pozwoli sobie na uczestnictwo 

w tego typu procederze, nie tylko ze względu na fakt, że stanowi to przestępstwo, ale 

przede wszystkim dlatego, że takie skandaliczne zachowanie jest dowodem braku 

elementarnych zasad uczciwości i poczucia własnej godności, natomiast świadczy o kpinie 

zarówno z własnego promotora, jak też i z całej społeczności akademickiej. 

 Podczas całego okresu studiów umożliwiono nam zaznajomienie się z wieloma, 

jakże różnymi, gałęziami prawa, dzięki czemu mogliśmy rozwinąć nasze 

zainteresowania w wybranej przez siebie prawniczej dyscyplinie, czego efektem jest 

najczęściej wybranie właśnie z takiej dziedziny zagadnienia, które uczynimy tematem 

pracy magisterskiej. Powiem więcej – praca magisterska jest swego rodzaju egzaminem 

dojrzałości początkującego prawnika, bowiem musi on udowodnić, że potrafi 

samodzielnie rozwiązać zaistniały problem, który zresztą celowo sam sobie stworzył. 

Musi przecież zebrać materiały, wymyślić koncepcję rozpracowania zagadnienia, zająć 

stanowisko w najbardziej palących kwestiach, zaprezentować wnioski jakie wynikają 

z jego przemyśleń, a następnie udzielić stosownej odpowiedzi, która częstokroć będzie 

dotyczyć propozycji lepszych rozwiązań w kolejnych, ewentualnych nowelizacjach. 

Przypuszczam nawet, że popełnione wówczas drobne błędy są mniej ważne niż pomysł 

na rozwiązanie naukowego dylematu. Takie postawienie sprawy nakłada na mnie 

pewnego rodzaju zobowiązanie, aby jak najlepiej wypełnić określone z góry założenia.  

Tym niemniej zawsze potrzebny jest jakiś impuls, który spowoduje, że spośród 

ogromu fascynujących problemów postępowania karnego wybierzemy dokładnie taki, 

który spełni wszelkie wymagania magisterskiego kolokwium. Moim zdaniem nie 

powinno się pisać prac magisterskich o poszczególnych instytucjach procesu karnego, 

które przez lata nie wykazują żadnych tendencji dynamicznych, gdyż najczęściej nie 
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wzbudzają one żadnych kontrowersji w nauce, a ich funkcjonowanie w praktyce nie 

stwarza żadnych problemów. Nie może to być także zagadnienie, które było 

przedmiotem zbyt wielu rozważań w nauce procesu karnego, albowiem dokładnie 

rozpracowane i przeanalizowane tematy nie pozwalają rzucić nowego światła na daną 

kwestię. Ponadto rozprawę magisterską należy poświęcić problemom, którego analiza 

doprowadzi w mniejszym lub większym stopniu do określonych wniosków, 

ułatwiających stosowanie prawa w konkretnych sprawach sądowych. Wybierając temat 

pracy magisterskiej powinno się również uwzględnić ilość, jakość i dostępność do 

materiałów, które będą pomocne w pracy twórczej, gdyż najczęściej studenci nie mają 

jeszcze zbyt dużego doświadczenia ani wiedzy w gałęzi prawa, którą starają się zgłębić, 

skutkiem czego muszą twórczo korzystać z dorobku przedstawicieli nauki prawa. 

Pisanie na temat, który w żaden sposób nie odnosi się do nagromadzonej dotychczas 

wiedzy najczęściej prowadzi albo do zupełnie błędnych wniosków, albo też nie odnosi 

się w wystarczający sposób do uregulowania normatywnego. 

Ważnym aspektem przy doborze tematu jest również możliwość 

przeprowadzenia stosownych i szeroko zakrojonych badań aktowych, bowiem pozwoli 

to zaobserwować czy rozpatrywany problem ewentualnie występuje w praktyce oraz 

czy faktycznie podczas procesu stosowania prawa pojawiają się wątpliwości na tym tle. 

Dużą popularnością wśród studentów, zasiadających do pierwszej ze swoich 

naukowych prób samodzielnego rozpracowania prawniczego, cieszą się procesualne 

zagadnienia, które wielokrotnie były poddawane rozmaitym zabiegom legislacyjnym 

dokonywanych przez naszego racjonalnego prawodawcę. Można to wytłumaczyć tym, iż po 

pierwsze porównanie rozmaitych wersji daje możliwość wyrażenia swojej własnej opinii 

i zajęcia określonego stanowiska w danej kwestii, a po drugie ewolucja danej instytucji oraz 

przyczyn leżących u podstaw jej zmiany jest sama w sobie bardzo ciekawa. 

Kierując się wszystkimi powyżej przedstawionymi kryteriami i zapoznawszy się 

z dostępnym dla mnie piśmiennictwem naukowym zdecydowałem się swoją pracę 

magisterską poświecić na omówienie bezwzględnej przyczyny odwoławczej jaką jest 

przewidziana w kodeksie postępowania karnego nienależyta obsada sądu. 

Wybrałem właśnie ten temat ponieważ, podczas jednych z pierwszych spotkań 

seminaryjnych na IV roku przygotowywałem niewielkich rozmiarów wystąpienie na 

temat problemu który zaistniał podczas jednej z gorących dyskusji poświęconej 

zagadnieniu bezwzględnych przyczyn odwoławczych w jednym z pytań 

prejudycjalnych do Sądu Najwyższego. Wydawać by się mogło, że o bezwzględnych 
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przyczynach odwoławczych napisano jeżeli nie wszystko, to na pewno bardzo dużo. 

Tymczasem większość literatury na ten temat dotyczy albo syntetycznego omówienia 

poszczególnych przyczyn albo też jest swoistym zbiorem orzeczeń SN, które w różnym 

stopniu odnosiły się do katalogu bezwzględnych przyczyn odwoławczych. Podczas 

pisania tejże pracy nie spotkałem monografii, która w całości zostałaby poświęcona 

zagadnieniu ,,sądu nienależycie obsadzonego”. Sugerować by to mogło, zgodnie z tym 

co powiedziałem wcześniej, że to zagadnienie nie jest ciekawe, a zatem nie warto 

w ogóle o nim pisać. Tak jednak nie jest, albowiem problem nienależytej obsady istniał 

właściwie w każdym z dotychczasowych uregulować procedury karnej, a ponadto istnieje 

na ten temat przebogate orzecznictwo zarówno SN, jak też i sądów apelacyjnych. Ponadto 

uregulowania prawne dotyczące tych najpoważniejszych naruszeń przepisów prawa 

i kwalifikacji danych uchybień na przestrzeni kilkudziesięciu lat wielokrotnie się 

zmieniały dostarczając kolejnym pokoleniom badaczy okazji do wykazania się 

w tworzonych opracowaniach naukowych swoją wiedzą i erudycją. Wynika z tego 

jednoznacznie, że temat ten zasługuje na to, aby uczynić go przedmiotem pracy 

magisterskiej, ponieważ można uzyskać dostęp do bardzo interesującego i obszernego 

materiału, a równocześnie w moim odczuciu temat ten nie został jeszcze wyczerpany 

i w żadnym wypadku nie może uchodzić za sztampowy, bezbarwny, banalny i nudny. 

Niestety nie wszystkie tematy pozwalają na wzbogacenie pracy poprzez 

zamieszczenie w niej części badawczej; na przykład w formie wywiadu ankietowego albo 

badania akt spraw sądowych. Początkowo myślałem, że problem nienależytej obsady 

sądu będzie dosyć łatwo zilustrować przeprowadzonymi badaniami, tymczasem 

rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że 

w krakowskich sądach pierwszej instancji tj. Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza 

i w Sądzie Okręgowym – Wydział III Karny, sekretariaty nie zamieszczają w swoich 

repertoriach informacji na temat przyczyn uchylenia przeczenia w sądzie drugiej instancji, 

a zatem trudno byłoby zdobyć informacje dotyczące kwestii, ile jest spraw uchylonych 

z powodu zaistnienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej, o której piszę tę pracę. 

Sytuacja wygląda identycznie w sądach drugiej instancji, czyli w Sądzie Okręgowym – 

Wydział IV Odwoławczy w Krakowie i w Sądzie Apelacyjnym – Wydział II Karny 

w Krakowie, bowiem we wszystkich tych sądach w repertoriach można jedynie znaleźć 

wzmiankę, że wyrok uchylono i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania. Przyczyn 

uchylenia nie znajdziemy nawet w wyroku, ale dopiero w jego uzasadnieniu. Przeszkodę 

dla przeprowadzenia badań można byłoby pokonać gdyby sekretariaty posiadały dane, 
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chociażby o art. 439 k.p.k. na podstawie którego uchylono orzeczenie, wówczas 

dysponując stosownymi sygnaturami znacznie łatwiej mógłbym dotrzeć do konkretnej 

sprawy i ustalić rozkład interesującej mnie zmiennej na tle pozostałych przyczyn 

skutkujących uchyleniem orzeczenia niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych 

zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia. Mogę tylko się domyślać, że 

nawet wówczas ilość spraw, w których sąd był nienależycie obsadzony i tak byłaby 

znikoma, bowiem waga naruszenia przepisów proceduralnych jest tego rodzaju, iż raczej 

trudno jest dopuścić do powstania tak rażącego błędu. Mam jednak nadzieję, ze nawet bez 

badań aktowych niniejsza praca pozostanie interesująca, a pozostałe jej walory 

w zupełności zrównoważą nieunikniony brak części badawczej. 

Fakt, iż jeżeli nawet takich spraw nie byłoby zbyt wiele, to i tak bogate 

orzecznictwo świadczy o tym, iż w konkretnych sprawach problem istnieje i sprawy 

absolutnie nie można bagatelizować. Zresztą w ostatnich miesiącach w prasie głośno 

było, przy okazji rozstrzygania pewnej sprawy o zawiłościach uchybień w polskiej 

procedurze karnej. Oczywiście przy omawianiu szczegółowych niuansów do tego 

jeszcze wrócę. Jest to zatem kolejny argument przemawiający za wyborem właśnie 

takiego tematu pracy magisterskiej. 

Zgodność z tematem jest jednym z najważniejszych kryteriów stosowanych przy 

ocenie pracy magisterskiej, dlatego tez konieczne jest wyjaśnienie i krótkie omówienie 

tematu mojej pracy. Sformułowanie ,,nienależyta obsada sądu jako bezwzględna 

przyczyna odwoławcza na tle zasady uczciwego procesu”, każdemu badaczowi prawa 

natychmiast kojarzy się z art. 439 § 1 pkt. 2, aczkolwiek w niniejszej pracy termin ten 

definiuję nadzwyczaj szeroko, choć nie odbiegając także od jego potocznego 

rozumienia. Mimo, iż będę odnosił się do de lege lata obowiązujących przepisów 

o bezwzględnych przyczynach odwoławczych, to jednak pod pojęciem ,,nienależytej 

obsady sądu” rozumiem zarówno uregulowanie określone przez ustawodawcę jako ,,sąd 

nienależycie obsadzony” (art.439 § 1 pkt. 2 in principio), jak i osobę nieuprawnioną do 

orzekania (439 § 1 pkt. 1 in principio), osobę niezdolną do tego, osobę wyłączoną na 

podstawie art. 40 k.p.k. (439 § 1 pkt. 1 in fine) oraz sąd, któregokolwiek z członków nie 

był obecny na całej rozprawie (art. 439 § 1 pkt. 2 in fine). Wymienione powyżej rodzaje 

uchybień, tworzą dla ustawodawcy całkowicie odrębne bezwzględne przyczyny 

odwoławcze, natomiast według mnie na problem należy spojrzeć z zupełnie innej 

perspektywy. Jest oczywiste, że jeżeli w danym składzie zasiada osoba, która nie 

powinna orzekać, to wówczas mamy do czynienia z „nienależytą obsadą sądu”. Ponadto 
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mój pogląd znajduje pewnego rodzaju historyczne uzasadnienie, jeżeli weźmiemy pod 

uwagę zmiany, jakim podlegały te najpoważniejsze uchybienia w poprzednich 

nowelizacjach przepisów postępowania karnego. Ciekawe jednak, że mimo ciągłych 

zmian legislacyjnych orzecznictwo dotyczące ,,nienależytej obsady”(głównie art. 388 

§ 1 pt. 2 k.p.k. 1969) w znaczącej części aktualne, dlatego wielokrotnie będę się do 

niego odwoływał. Problem ten zresztą szerzej omówię w III rozdziale tejże pracy. Nie 

będę poświęcał zbyt wiele miejsca kwestii osoby wyłączonej od orzekania na podstawie 

art. 40 k.p.k., albowiem jest ona dość szczegółowo i obszernie omówiona w literaturze 

przedmiotu, a nie jest niezbędna dla moich końcowych rozważań i wniosków. 

Przede mną stanęło trudne zadanie opracowania w różnych aspektach i zagadnienia 

bezwzględnej przyczyny odwoławczej jaką jest sąd nienależycie obsadzony, ale mam 

nadzieję, że uda mi się wyczerpująco i dokładnie przedstawić powyższy problem. 

Niniejsza praca strukturalnie składa się sześciu rozdziałów, które w moim odczuciu 

w najlepszym stopniu zawierają omówienie problematyki sądu nienależycie obsadzonego. 

Rozdział I jest swego rodzaju fundamentem, na którym opiera się omawiane 

przeze mnie zagadnienie, bowiem dla dogłębnego zrozumienia wady jaką jest 

nienależyta obsada sądu konieczne jest przedstawienie dwóch wzajemnie powiązanych 

ze sobą zagadnień tj. zasady uczciwego procesu i będącej jej składowym elementem 

prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki 

przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Zaprezentowałem różne 

koncepcje wzajemnych relacji między tymi pojęciami, aby uwidocznić złożoność 

i wielowarstwowość prawa do sądu. Konieczne zatem było odwołanie się do 

międzynarodowych standardów ochrony podstawowych praw człowieka, które 

w większości stały się integralną częścią naszego systemu prawnego. Zagadnienie 

uczciwego procesu nie jest kwestią błahą, bowiem krzyżuje się ono z wieloma innymi 

zasadami procesu karnego, a ponadto odnosi się w pewnym stopniu do wielu 

konstytucyjnych zasad takich jak: demokratycznego państwa prawnego, zasady 

równości czy praworządności. W związku z faktem, że różni autorzy w swoich 

opracowaniach rozmaicie ujmują wyznaczniki zasady uczciwego procesu 

zaprezentowałem najczęściej spotykane składowe elementy pojęcia fair trial. 

W kolejnym rozdziale przedstawiłem pojęcie bezwzględnych przyczyn 

odwoławczych ze szczególnym uwzględnieniem różnic między uchybieniami 

względnymi. Mimo, że nagromadzone przez lata orzecznictwo dostarczyło nam niemało 

informacji o cechach tych dwu grup, w praktyce nadal się zdarzają trudności 
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z rozróżnieniem tych powodów odwoławczych. Zaprezentowałem również normatywne 

rozwiązania jakie zawierały dotychczasowe kodeksy postępowania karnego mające na 

celu eliminowanie popełnionych błędów przez składy orzekające, a przez to osiągniecie 

stanu sprawiedliwości proceduralnej. Konieczne było również przedstawienie zmian 

jakim podlegały bezwzględne przyczyny odwoławcze, podczas jakże licznych 

nowelizacji. Nie mogło również zabraknąć omówienia skutków jakie się wiążą z tymi 

jakże różnymi kategoriami uchybień, a ponadto trybu w jakim są one stwierdzane, gdyż 

dopiero wtedy będziemy w stanie ogarnąć złożoność uregulowania. 

Następne dwa rozdziały stanowią istotę pracy, gdyż bezpośredni stopniu odnoszą się 

do tytułowego zagadnienia i właśnie taka struktura i treść tych dwu rozdziałów najlepiej 

ilustruje moją tezę o szerokim rozumieniu zagadnienia ,,sądu nienależycie obsadzonego”. 

Rozdział trzeci. poświęciłem na omówienie istoty zawartego w art. 439 § 1 

pkt. 2 k.p.k. pojęcia sądu nienależycie obsadzonego poprzez przedstawienie problematyki: 

wieloznaczności terminu sąd i składu orzekającego, rodzajów składu (składy szersze i węższe 

od przewidzianych, składy nieznane ustawie), roli uchybień proceduralnych w powoływaniu 

składów, czy problemu delegacji. Nie można było zapomnieć o instytucji ławników i sędziów 

dodatkowych, gdyż są to osoby coraz częściej spotykane w naszym systemie sądownictwa. 

Problematyka szczególnych rodzajów nienależytej obsady wymagały 

podzielenia IV rozdziału na cztery mniejsze jednostki redakcyjne. W pierwszej 

omawiam pojęcie zamieszczone w 439§1 pkt.1 k.p.k. zdanie pierwsze tj. osobę 

nieuprawnioną do orzekania jako nie mającą w ogóle uprawnień jurydycznych albo nie 

posiadającą legitymacji do orzekania w danej sprawie. W kolejnej części zarysowałem 

problem osoby niezdolnej do orzekania, czyli sędziego który z powodu fizjologicznych 

zaburzeń nie powinien uczestniczyć w rozprawie. W trzeciej części wspomniałem tylko 

o przyczynie wymienionej w 439§1 pkt.1 k.p.k. zdanie drugie (iudex inhabilis), które 

chociaż z formalnego punktu wspiera moją koncepcję, to jednak jak już wcześniej 

zaznaczyłem, w zadowalający sposób zostało omówione w literaturze przedmiotu. 

Ostania część to rozważania dotyczące nieobecności któregokolwiek z członków na 

rozprawie biorąc pod uwagę zarówno aspekt czasowy jak i miejscowy wraz ze 

wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.  

Rozdział V, jako część podsumowująca pracę magisterską, stanowi zbiór 

uwag, które są efektem przemyśleń i refleksji uczynionych podczas tej pracy 

magisterskiej pisanej z niegasnącą pieczołowitością, skrupulatnością, starannością i 

prawdziwie twórczym zaangażowaniem. Przedstawiłem w tej części ocenę aktualnych 



 11 

uregulowań wraz z propozycjami de lege ferenda. Jeżeli nie są to rzeczywiście 

rozwiązania najlepsze, to widocznie nie zdołałem w wystarczający sposób zgłębić 

tego zagadnienia i wyciągnąć właściwych i zapewne dla niektórych łatwo 

nasuwających się, tym razem bardziej trafnych wniosków. 

W ostatnim rozdziale została zebrana literatura oraz orzecznictwo, z których 

obficie korzystałem przy tworzeniu tejże pracy magisterskiej. Są to oczywiście pozycje, 

które były dla mnie najbardziej przydatne, bowiem oczywiste jest to, że samo pisanie 

pracy magisterskiej wymaga znacznej selekcji materiału zarówno na etapie 

poszukiwania odpowiednich źródeł informacji, jak też i dokonywania odpowiednich 

skrótów i odnośników w uprzednio wybranym zestawieniu źródeł naukowych. 

Zdaję sobie sprawę, że moja opracowanie nie omawia wyczerpująco wszystkich 

aspektów sądu nienależycie obsadzonego, aczkolwiek mam nadzieję, iż chociaż 

w minimalnym stopniu przyczyni się do większego zainteresowania tym tematem, a być 

może będzie stanowić przyczynek do własnych rozważań, tych osób które znacznie lepiej 

ode mnie zgłębiły ten proceduralny problem i zdołają wnioski wykorzystać w praktyce. 

Chciałabym przeserdecznie podziękować mojemu promotorowi, prof. Piotrowi 

Hofmańskiemu, za udzielenie wielu wskazówek i cennych uwag, które pozwoliły mi 

ustrzec się całego mnóstwa poważnych błędów. Niewątpliwie dzięki jego sugestiom, 

udało mi się lepiej i w sposób bardziej przemyślany skonstruować konspekt pracy, 

a następnie w miarę kolejnych, i coraz częstszych konsultacji zmieniać strukturę i plan 

pracy. Jeżeli mimo usilnych starań zdarzyły mi się pewne (oby tylko drobne!) błędy, to 

widocznie niezbyt uważnie słuchałem licznych profesorskich rad. 

Większość zagadnień poruszanych w mojej pracy, była przedmiotem wielu 

naukowych publikacji, ale sądzę, że również moje własne – niewielkich rozmiarów studium, 

będzie dla wielu osób cenne i warte tego, aby poświęcić na jego przeczytanie chociaż 

minimalną ilość cennego czasu każdej osoby, która zechce po nią sięgnąć. Za to wszystkim 

czytającym serdecznie dziękuję, życząc im zajmującej, ciekawej i pożytecznej lektury. 
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WYKAZ SKRÓTÓW 

Czasopisma i Publikatory 

Dz.U. – ,,Dziennik Ustaw” 

KZS – ,,Krakowskie Zeszyty Sądowe” 

NP – ,,Nowe Prawo” 

OSNC – ,,Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna” 

OSNKW – ,,Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i  Wojskowa” 

OSNPG – ,,Orzecznictwo Sądu Najwyższego – wyd. Prokuratury Generalnej” 

OSNsK – ,,Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych” 

OSP – ,,Orzecznictwo Sądów Polskich” 

OTK – ,,Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego” 

Pal – ,,Palestra” 

PiP – ,,Państwo i Prawo” 

Prok. i Pr. – ,,Prokuratura i Prawo” 

Przegl. Sąd – ,,Przegląd Sądowy” 

Stud. Iur. – ,,Studia Iuridica” 

WPP – ,,Wojskowy Przegląd Prawniczy” 

Źródła normatywne 

EKPC Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

 Wolności z 4 listopada 1950 r.(Dz.U. z 1993 Nr 61, poz. 284), 

k.p.a. Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 

 1960 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071), 

k.p.c. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 

 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), 

k.k. Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, 

 poz. 53 z późn. zm.), 

k.p.k. 1928 r. Kodeks postępowania karnego z 1928 r. – rozporządzenie 

 Prezydenta RP z dnia 19 marca 1928 r. (Dz.U. RP Nr 33, poz. 313), 

k.p.k. 1969 r. Kodeks postępowania karnego z 1969 r. – ustawa z dnia 

 19 kwietnia 1969 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 96 z późn. zm.), 

k.p.k. Kodeks postępowania karnego – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

 (Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.), 

k.p.w. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – ustawa z dnia 

 24 sierpnia 2001 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.), 

Konstytucja Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – ustawa z dnia  

 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz.483), 

MPPOiP Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

 z 6 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977, Nr 38 poz. 167 i 168), 

nowela ustawa z dnia 10 stycznia 2003 – o zmianie ustawy – k.p.k., ustawy 

styczniowa – Przepisy wprowadzające k.p.k., ustawy o świadku koronnym oraz 

 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 17, poz.155). 

u.s.p. Prawo o ustroju sądów powszechnych – ustawa z dnia 27 lipca 

 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), 



 13 

ROZDZIAŁ 1  PRAWO DO SĄDU WŁAŚCIWEGO JAKO 
PRZEJAW ZASADY UCZCIWEGO PROCESU 

1.1 Pojęcie i wyznaczniki zasady uczciwego procesu 

Prawo jest takim regulatorem stosunków społecznych, który niejednokrotnie 

podczas procesu stosowania wymaga posiłkowania się innymi narzędziami 

umożliwiającymi wpływ na funkcjonowanie struktur międzyludzkich. W dłuższej 

perspektywie, biorąc pod uwagę złożoność utrwalania ludzkich zachowań w procesie 

internalizacji norm jest oczywiste, że trzeba się odwołać do innego systemu zasad. 

Przestrzeganie wszystkich możliwych nakazów prawa nie doprowadzi do osiągnięcia 

upragnionego stanu sprawiedliwości proceduralnej i materialnoprawnej. Potrzeba 

zdecydowanie więcej, a mianowicie należy cały czas pamiętać o zgodności 

stosowanych rozwiązań z normami etycznymi, moralnymi i tymi, które zostały przyjęte 

i zaakceptowane w naszym społeczeństwie. Widać jednoznacznie, że zagadnienie 

uczciwego procesu wiąże w swojej istocie sfery prawa, etyki i moralności. 

Takie odwoływanie się do wartości pozanormatywnych powoduje, że musimy 

dokonać oceny danego układu procesowego poniekąd z zewnątrz. Ocenie będzie 

podlegać konkretne postępowanie w sprawie, a nie ograniczanie się jedynie do 

zastosowania w danym stanie faktycznym odpowiednich przepisów prawa.  

Chodzi przede wszystkim o uczciwość na gruncie postępowania, bowiem 

konkretne materialne uregulowania mogą nieraz w znacznym stopniu rzutować na stopień 

zachowania reguł uczciwego procesu. Warto w związku z tym przytoczyć podział norm 

procesowych ze względu na kryterium wpływu na ostateczną ocenę uczciwości procesu: 

 normy, których naruszenie właściwie przesądza o tym, że proces jest 

nieuczciwy. Przykładowo można wskazać tutaj przepisy naruszające 

domniemanie niewinności, prawo do obrony, niezawisłość i bezstronność 

czy równość stron procesowych; 

 normy które z punktu widzenia uczciwości nie mają większego znaczenia. Są 

to przepisy dotyczące np. terminów instrukcyjnych czy trybu ścigania; 

 normy, które w pewnych warunkach sprzyjają zasadzie fair trial, zaś 

w innych zdecydowanie utrudniają przeprowadzenie takiego procesu. Można 

wskazać na zasadę jawności czy udziału czynnika społecznego. Podobnie jest 
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z zasadą oportunizmu i inkwizycyjności, które jednakże raczej osłabiają 

dyrektywę uczciwego procesu
1
. 

Pojęcie uczciwy proces (w języku francuskim le procés equitable, w języku 

angielskim – fair trial, fair hearing) w polskiej nauce przedmiotu bywa tłumaczone jako 

proces rzetelny, praworządny, sprawiedliwy i uczciwy. Łączy się te pojęcia najczęściej 

z zasadą lojalności wobec uczestników postępowania karnego, a więc przede wszystkim 

z informowaniem stron o przysługujących im prawach i obciążających je obowiązkach
2
. 

Jeżeli nawet nie wyodrębnia się zasady uczciwego procesu, to elementy składowe tego 

pojęcia zostały właściwie powszechnie zaakceptowane w nauce procesu karnego. 

Wielu autorów i przedstawicieli nauki chętnie posługuje się pojęciem zasady 

uczciwego procesu. Dyrektywę tę wyprowadzają właśnie z art. 12 MPPOiP oraz 

art. 6 EKPC. Co ciekawe jednak pojecie uczciwego procesu nie zostało jak dotąd ściśle 

i jednoznacznie zdefiniowane w nauce procesu karnego, pewnie dlatego, że stanowi ono 

kwintesencję głównych cech procesu karnego, w którym istnieje potrzeba ochrony 

podstawowych praw obywateli w demokratycznym państwie prawa
3
. 

Przepis art. 6 EKPC zapewnia prawo do rzetelnego procesu, choć określa 

pewien minimalny zespół gwarancji, które w całej rozciągłości muszą być spełnione, 

ale w żadnym wypadku nie reguluje procedury gwarantującej ten proces
4
. 

Według M. Wędrychowskiego ,,prawo do uczciwej rozprawy sądowej” – jawnej 

i kontradyktoryjnej lepiej oddaje sens całości unormowania, bowiem przede wszystkim 

to właśnie prawa człowieka powinny być respektowane w toku rozprawy przed sądem, 

gdyż tylko w takich warunkach można dotrzeć do prawdy materialnej. Jest to swego 

rodzaju zbiorcza zasada obejmująca wszystkie gwarancje zawarte w art. 6 EKPC oraz 

te, które kształtują standard minimalny w procesie karnym
5
. 

Zdaniem M. Cieślaka zasada uczciwego procesu wymaga, aby uczestnicy procesu 

wykonywali swe uprawnienia procesowe w sposób uczciwy, bez naruszania powszechnie 

                                                 
1
 M. Barącz, Pojęcie i cechy uczciwego procesu karnego, PiP 1991 nr 12, s. 76-77. 

2
 A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994, s. 55. 

3
 Ibidem, s. 53. 

4
 Z. Świda, Właściwość sądu i prawo strony do rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie, PiP 2005, z.10, s. 38. 

5
 M.P. Wędrychowski, Prawo do uczciwej rozprawy w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Przegl. 

Sąd. 1991 nr 5-6, s. 64. W odróżnieniu od niego P. Hofmański, w cytowanej już pracy, skupił się przede 
wszystkim na gwarancjach, które nie zostały wprost wyrażone w art. 6 EKPC (tzw. fair trial sensu stricto) 
takich jak: prawo do wysłuchania przez sąd, zasada równości broni, prawo do obecności na rozprawie, 
zasady prawa dowodowego i inne gwarancje (np. zakaz dążenia do skazania za wszelką cenę i kwestia 
uzasadnienia orzeczenia., [w:] Konwencja europejska a prawo karne, TNOiK Toruń 1995, s. 237-249. 
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uznanych reguł moralnych, a zwłaszcza z wyłączeniem podstępu i wykorzystywania cudzej 

nieświadomości, niewiedzy i przymusowego położenia
6
. 

Zasadę uczciwego procesu można wyprowadzić z wielu norm zarówno tych 

międzynarodowych, jak i stworzonych przez polskiego ustawodawcę. Art. 40 

Konstytucji i art. 16 § 1 i 2 k.p.k. a ponadto ogół norm zawartych w prawie karnym 

procesowym są pewnymi ogólnymi wyznacznikami tej zasady
7
. 

 Na szczególne podkreślenie zasługuje twierdzenie, że głównym elementem prawa 

do uczciwej rozprawy jest prawo do sądu. Jednakże nawet jeżeli jednostce przyznamy takie 

prawo, a nie zapewnimy przestrzegania podstawowych zasad postępowania, wówczas to 

uprawnienie stanie się zupełnie iluzorycznym. Prawo do sądu może być ujmowane jako 

część ogólniejszego zasady uczciwego procesu, ale ma również bardzo mocną zarysowaną 

pozycję w systemie wymiaru sprawiedliwości
8
.  

Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości sprzyja umocnieniu praworządności 

oraz należytemu zabezpieczeniu praw obywateli. Ustalenie odpowiedzialności sprawcy 

danego czynu i wymierzeniu mu kary wymaga szczególnie wysokich kwalifikacji oraz 

wysokiego poziomu etycznego. Oczywiście konieczne jest przy tym przestrzeganie 

właściwej procedury sądowej, nie tylko po to, aby organ orzekający nie popełniał 

więcej pomyłek, ale również miał pewną swobodę w orzekaniu
9
. 

Duże problemy sprawia określenie szczegółowych dyrektyw wyrażających zasadę 

uczciwego procesu. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, iż pojęcia rzetelności, 

uczciwości, praworządności i sprawiedliwości, określające przebieg procesu, są bardzo 

nieostre, a ponadto bardzo trudno wykreślić między nimi jasną i precyzyjna linię podziału. 

Jeżeli wspomniałem, że już samo wyodrębnienie zasady uczciwego jest 

propozycja klasyfikacyjną dość kontrowersyjną, to tym bardziej główne wyznaczniki tej 

zasady muszą wywoływać spory i sprzyjać burzliwej polemice. Problem wcale nie jest 

sporem czysto akademickim, albowiem odpowiednio mocne zarysowanie danej zasady 

pośrednio rzutuje na sytuację uczestników postępowania. W literaturze przedmiotu 

należałoby wyróżnić następujące wyznaczniki zasady uczciwego procesu: 

 równouprawnienie stron występujących w postępowaniu karnym, zwane 

także zasadą równości broni, w kontradyktoryjnym i bezstronnym procesie; 

 dostęp do niezawisłego, niezależnego, właściwego i bezstronnego sądu; 

                                                 
6
 M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1984, s. 368. 

7
 S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 326. 

8
 M.P. Wędrychowski, Prawo..., op. cit., s. 66. 

9
 A. Murzynowski, Istota..., op. cit., s. 220. 
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 przestrzeganie wymogów zasady domniemania niewinności oraz zasady 

in dubio pro reo; 

 ostrożne, aczkolwiek stanowcze i konsekwentne stosowanie środka 

zapobiegawczego jakim jest tymczasowe aresztowanie; 

 prawo odwoływania się przez strony od wyroku skazującego; 

 zapewnienie oskarżonemu szeroko rozumianego prawa do obrony, ze 

szczególnym uwzględnieniem prawa do zaskarżania decyzji procesowych
10

; 

 praworządne i lojalne przeprowadzanie postępowania dowodowego 

i niewykorzystanie dowodów uzyskanych w niezgodny z prawem sposób; 

 prawo oskarżonego do bycia osądzonym w rozsądnym terminie, szczególnie 

w wypadku, kiedy zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie; 

 prowadzenie jawnego postępowania w sposób zgodny z podstawowymi 

zasadami uczciwego procesu bez stosowania jakiejkolwiek dyskryminacji; 

 prawo do informacji o swojej sytuacji procesowej
11

. 

 w przypadku konieczności dokonania wykładni niejasno sformułowanego 

przepisu należy zastosować takie dyrektywy, które pozwolą w sposób jak 

najbardziej szeroki zastosować wyżej sformułowane zasady
12

; 

Organy wymiaru sprawiedliwości powinny mieć cały czas w pamięci zasady fair 

trial stosując przepisy postępowania na każdym z etapów i stadiów procesu. 

S. Waltoś wymienia następujące przejawy uczciwego procesu: 

 traktowanie uczestników procesu w sposób lojalny, czyli nie 

wykorzystywanie ich przymusowego położenia w celu uzyskania 

określonych informacji; 

 respektowanie poczucia godności uczestników procesu; 

 informowanie uczestników postępowania o ich obowiązkach 

i uprawnieniach, wyrażone we wspomnianym już art. 16 k.p.k.; 

                                                 
10

 Patrz: P. Hofmański, Ochrona praw człowieka w prawie karnym procesowym. Zasada fair trial, [w:] 
Standardy praw człowieka a polskie prawo karne. Praca zbiorowa pod red. Jana Skupińskiego przy 
współpracy Jolanty Jakubowskiej, Scholar, Warszawa 1995; gdzie autor przyznał prawu do korzystania z 
pomocy obrońcy charakter absolutny, natomiast prawu do korzystania z nieodpłatnej pomocy obrońcy 
odmówił takiego charakteru. 
11

 Ibidem, s. 49. 
12

 Niniejszy wybór wyznaczników modelu uczciwego procesu nieznacznie modyfikuje propozycję 
zawartą w A. Murzynowski, Istota..., op. cit., s. 54-55. 
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 prowadzenie postępowanie w sposób szybki i sprawny; chodzi tutaj przede 

wszystkim o wyeliminowanie dużej rozpiętości czasowej pomiędzy 

poszczególnymi decyzjami procesowymi
13

. 

Przestrzeganie terminów wyznaczonych rozpraw i posiedzeń, rodzajów 

czynności na nich podejmowanych, ustalonych godzin przesłuchiwania świadków, 

biegłych i innych uczestników postępowania, unikanie wielokrotnego wzywania tych 

samych osób to także jeden z ważnych aspektów uczciwego procesu
14

. 

Uczciwość procesu, to przestrzeganie zespołu wymogów składających się na 

model dobrego sędziego, nieuczciwość zaś to przeciwstawienie temu typowi. Uczciwy 

wobec społeczeństwa proces musi być zgodny ze społecznymi oczekiwaniami 

i zakończony zaakceptowanym przez społeczeństwo orzeczeniem. Wszystko to może 

stanowić pomocniczą dyrektywę pozwalającą rozstrzygać sytuacje procesowe, gdy 

same zasady znajdują się w konflikcie i trzeba w danym układzie procesowym dać 

pierwszeństwo jednej z nich. Pamiętajmy jednak, ze nie dokonujemy oceny całego 

abstrakcyjnego modelu postępowania, ale ograniczamy się do sposobu prowadzenia 

konkretnego procesu w konkretnej sprawie i przed konkretnym składem orzekającym
15

. 

Zasada rzetelnego procesu wymaga pogodzenia nakazu sprawnego 

postępowania z przestrzeganiem aktualnego prawa przez organy wymiaru 

sprawiedliwości. Pamiętajmy, że przedmiotem jest całość postępowania tj. ciąg 

czynności od momentu wydania przedstawienia o przedstawieniu zarzutów konkretnej 

osobie, aż do prawomocnego rozstrzygnięcia
16

. 

1.2 Praworządność jako podstawa polskiego systemu normatywnego 

W porządkowaniu stosunków międzyludzkich niebagatelną rolę, choć nie jedyną 

odgrywa system prawny. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do relacji między 

różnymi organami państwowymi, a także między takim organem, a obywatelem. Już te 

stwierdzenia świadczą o znaczącej roli jaką w państwie prawa spełnia należycie 

zagwarantowana zasada praworządności zwana również zasadą legalizmu. 
                                                 
13

 S. Waltoś, Proces..., op. cit., s. 328-329. Tam też wymieniono najbardziej typowe środki mające na 
celu przyspieszenie procesu karnego. 
14

 E. Samborski, Zarys metodyki ..., op. cit., s. 23. 
15

 M. Barącz, Pojęcie..., op. cit., s. 78. 
16

 Z. Świda, Właściwość..., op. cit., s. 47. Czy jednak nie należałoby tej granic przesunąć nieznacznie do 
wcześniejszego etapu, a mianowicie do momentu wydania postanowienia o wszczęciu postępowania? 
Przestrzeganie wyżej określonych nakazów (oczywiście jedynie większości z nich), jakie są wyznacznikami 
uczciwego procesu powinno być obowiązkiem organów procesowych, choćby z uwagi na fakt zamieszczenia 
w postanowieniach Konstytucji RP zasady państwa prawnego. 
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Wyróżnienie w procesie karnym zasady jaką jest dyrektywa praworządności dla 

wielu jest zupełnym nieporozumieniem, bowiem nie wywiera ona wystarczającego 

wpływu na model procesu karnego, lecz odnosi się ona do wszystkich dziedzin i gałęzi 

prawa. Praworządność to ścisłe i rygorystyczne spełnianie obowiązków prawnych, czyli 

zachowanie zgodne z nakazami i zakazami ustanowionymi w prawie. W ramach procesu 

karnego adresowana jest do wszystkich uczestników procesu, do różnych organów 

i rozmaitych instytucji mających styczność z przedmiotem procesu. Wszyscy oni mogą 

działać wyłącznie wtedy, gdy istnieje jasno określona i wskazana podstawa prawna, 

a ponadto wyłącznie wtedy, gdy prawo na daną czynność zezwala
17

. 

Jeżeli chodzi o proces karny, to odnosi się ona zarówno do postępowania na 

etapie przygotowawczym, jak i sądowym. Czynności w ramach wszystkich etapów 

i poszczególnych stadiów muszą być wykonywane w zgodzie z zasadą praworządności. 

W wypadku ewentualnych kolizji z innymi naczelnymi zasadami procesu karnego, 

zasada praworządności powinna być traktowana jako wyznacznik całego postępowania 

w związku z czym pozostałe dyrektywy muszą bezwzględnie ustąpić, gdyż tak 

naprawdę one wszystkie w mniejszym lub większym stopniu stanowią rozwinięcie 

i konkretyzację zasady praworządności. 

Zasada praworządności jest wyprowadzona z art. 7 Konstytucji, zgodnie 

z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, 

zostaje rozwinięta we wszystkich ustawach – nie tylko znajdujących zastosowanie 

w szeroko rozumianym postępowaniu karnym. Wyraża on zasadę legalizmu, zgodnie 

z którą na organy władzy publicznej został nałożony obowiązek działania na 

podstawie i w granicach prawa. W dotychczasowym orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego zasada legalizmu była najczęściej wiązana przede wszystkim 

zarówno z zakazem domniemania kompetencji organu państwowego, jak też zakazem 

naruszeń prawa przez ten organ w toku procesu prawotwórczego
18

. 

Kodeks postępowania karnego już w art. 1 głosi, że postępowanie karne 

w sprawach należących do właściwości sądów w sprawach należących do właściwości 

sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. Oznacza to nakaz stosowania 

i przestrzegania wszystkich przepisów, które regulują proces karny w najszerzej 

rozumianym i interpretowanym zakresie. 

                                                 
17

 F. Prusak, Postępowanie karne. Wprowadzenie. Zasady procesu karnego, Warszawa 2001, s. 95-96. 
18

 Wyrok TK z dnia 27 maja 2002 r., K 20/2001, OTK ZU 2002/3A poz. 34. 
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Na drugim biegunie zasady praworządności jest pewna dowolność 

w postępowaniu organów państwowych, dlatego jednym z  celów prawa 

procesowego jest zlikwidowanie tej dowolności. Ścisłe i  bezkolizyjne wyznaczenie 

uprawnień uczestników postępowania i ustalenie obowiązujących form i przesłanek 

dokonywania czynności ma właśnie zapewnić jednolitość stosowania prawa, gdyż 

dowolność prowadzi do niestosowania zasady równości, a w  konsekwencji do braku 

sprawiedliwości proceduralnej. 

Zasada praworządności przejawia się ponadto w poszanowaniu praw stron 

procesowych oraz w ścisłej i jednolitej wykładni przepisów normujących postępowanie 

karne. Jest to bardzo istotny wymóg, gdyż w procesie karnym wszelkie ewentualne 

nieprawidłowości grożą zbyt poważnym naruszeniem bardzo istotnych praw i dóbr 

osobistych. Tym samym zgodnie z prawem muszą działać wszystkie organy 

państwowe, a tym bardziej sądy, skoro właśnie tam pełnią służbę osoby o dużej wiedzy 

prawniczej. Powinny być one bardzo wyczulone na ten aspekt praworządności
19

. 

Z uwagi na to, że obywatele nie muszą być wyposażeni w kompetencje do 

podjęcia określonych zadań, zasada ta odnosi się przede wszystkim do organów 

państwowych. Nad wykonywaniem czynności władczych organów państwowych 

powinny czuwać instytucje zapobiegające odchodzeniu od wymagań prawa (nie zawsze 

świadomemu lub w złej wierze) przez osoby pełniące funkcje urzędowe
20

. 

Chodzi o zgodność działania organów państwowych z obowiązującymi 

przepisami kompetencyjnymi. Dodatkowo istnieje konieczność interpretacji przepisów 

kompetencyjnych w sposób ścisły oraz odrzucenie zasady co nie jest zakazane jest 

dozwolone. Ponadto niebagatelną rolę odgrywa art. 83 Konstytucji, który to przepis 

może stanowić samoistną podstawę kontroli konstytucyjności norm prawnych. Nakłada 

on bowiem na „każdego” obowiązek przestrzegania prawa RP i powtarza wagę 

prawnego założenia o normatywnym, wiążącym charakterze prawa. 

Art. 7 nakłada na ustawodawcę obowiązek nienaruszania innych przepisów 

Konstytucji i ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie umów 

międzynarodowych. Ustanowienie przepisu sprzecznego pod względem treści stanowi 

pośrednie naruszenie art. 7 Konstytucji, bo ustawodawca nie działa w granicach prawa. 

                                                 
19

 S. Kalinowski, Postępowanie karne. Zarys części ogólnej, PWN 1963, s. 66. 
20

 P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne, Beck, Warszawa 2004, s. 33. 
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1.3 Prawo do sądu właściwego w postępowaniach w sprawach karnych 

Prawo do sądu właściwego zostało przewidziane w wielu aktach rangi krajowej 

jak też i międzynarodowej. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. w art. 10 

stwierdza, że każdy człowiek przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub 

o skierowaniu przeciwko niemu oskarżenia o przestępstwo, jest uprawniony na 

warunkach całkowitej równości do sprawiedliwego i publicznego wysłuchania przez 

bezstronny sąd
21

. Art. 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 

głosi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez 

właściwy, niezależny i bezstronny sąd, ustanowiony przez ustawę, przy orzekaniu co do 

zasadności oskarżenia przeciw niemu w sprawach karnych bądź co do jego praw 

i obowiązków w sprawach cywilnych.
22

 Podobne postanowienia zawiera art. 6 ust. 1 

Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

(uchwalona 4 XI 1950 r. w Rzymie) zgodnie, z którym każdy ma prawo do 

sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez 

niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach 

i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia 

w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej
23

. Uregulowania te nie są właściwe 

i charakterystyczne wyłącznie dla systemów prawnych starego kontynentu, ponieważ 

podobne postanowienia znajdują się w Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka 

uchwalonej 22 XI 1969 w San Jose (art. 8 ust. 1) oraz w Afrykańskiej Karcie Praw 

Człowieka uchwalonej 27 VI 1981 w Nairobii (art. 7 ust. 1)
24

. 

Formuła ,,prawa do sądu” jest często stosowana zamiennie z ,,prawem do 

wymiaru sprawiedliwości”, „prawem do drogi sądowej”, „prawem do sprawiedliwego 

(uczciwego) procesu sądowego”, „prawem do powództwa”, „prawem do obrony przed 

sądem” lecz podkreśla się, że nie są to synonimy, ale raczej różne aspekty tego prawa
25

. 

Prawo do sądu ma charakter wtórny w stosunku do innych praw i wolności, 

których ochronie służy. Konieczne jest odwołanie się do niego dopiero wtedy, gdy 

korzystanie z innych praw i swobód zostało uniemożliwione. Prawo to przysługuje 

                                                 
21

 Tekst zawarty m.in. w Z. Kędzia (red. nauk.), Prawa człowieka. Dokumenty t. I, Ossolineum 1989, s. 24-32. 
22

 Dz.U.1977 nr 38, poz. 167. 
23

 Dz.U.1993 nr 61, poz. 284. 
24

 Świetne zestawienie praw w wyżej wymienionych czterech źródłach prawa międzynarodowego zostało 
zawarte w pracy P. Hofmański, Konwencja europejska..., op. cit., s. 39 i n. 
25

 H. Mądrzak, Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka. Studium na tle polskiego prawa 
konstytucyjnego, prawa cywilnego materialnego i procesowego, s. 187 [w:] L. Wiśniewski (red. nauk.), 
Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Wydawnictwo Sejmowe 1997. 
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wtedy, gdy organ władzy państwowej ingeruje (lub usiłuje wkraczać) w naszą sferę lub 

też gdy inny obywatel narusza nasze prawa i swobody
26

. 

Nie do przecenienia jest rola prawa międzynarodowego które, zapewnia 

poszczególnym państwom uprawnienia i swobody, ale jednocześnie nakłada na nie 

określone zobowiązania. Niezależnie od tego co stanowi prawo krajowe, gwarancje 

zawarte w aktach prawa międzynarodowego działają prawnie skutecznie, lecz dopiero 

po ich ratyfikacji. Zgodnie z art. 91 ust. 1 Konstytucji ratyfikowana umowa 

międzynarodowa stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio 

stosowana, chyba że jej stosowanie zależy od wydania ustawy – jest to dokonanie 

recepcji przez jej transformację
27

. Z postanowieniami aktów prawa międzynarodowego 

muszą być zgodne ustawy zwykłe i orzeczenia sądowe. Postanowienie takie staje się 

prawem bezpośrednio obowiązującym – są podstawą roszczeń i różnych uprawnień, 

a wszystkie organy mają obowiązek zapewnienia skutecznego ich stosowania
28

. 

Prawo do sądu ukształtowane zostało w ten sposób, że w razie oskarżenia danej 

osoby o czyn karalny lub w przypadku wytoczenia powództwa cywilnego, osoba ma 

prawo do tego, aby jej sprawę rozpoznał sąd w postępowaniu spełniającym wymogi 

jasno przecież sprecyzowane w art. 6 EKPC
29

. 

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem strasburskim organ sądowy, wcale 

niekoniecznie nazwany sądem, musi spełniać inne szczególne kryteria: 

 organ powinien być niezależny od egzekutywy; 

 ma być złożony z sędziów, którzy nie mogą być w każdej chwili 

odwoływani przez organ nominujący; 

 organ musi funkcjonować w atmosferze poszanowania gwarancji 

praworządności postępowania
30

. 

Sąd musi być organem ustalonym w drodze wydanej wcześniej ustawy, zatem 

ustawa powinna przewidywać określony skład niejako apriorycznie tj. przed 

wpłynięciem sprawy do sądu i w żadnym wypadku nie może dojść do sytuacji 

manipulowania składem w przypadku wpłynięcia sprawy do sądu. Określenie to odnosi 

                                                 
26

 P. Hofmański, Prawo do sądu w sprawach karnych jako gwarancja ochrony praw człowieka, s. 201, 
[w:] L. Wiśniewski (red. nauk.), Podstawowe prawa..., op. cit. 
27

 Szerzej na temat koncepcji monistycznych i dualistycznych systemów prawa w pracy P. Hofmański, 
Konwencja... op. cit., s. 27-29. 
28

 Patrz szerzej w P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne, Beck, Warszawa 2004, s. 16 oraz [w:] 
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 2004, s. 148. 
29

 P. Hofmański, Konwencja..., op. cit., s. 26. 
30

 K. Marszał, Proces karny, Katowice 1998, s. 42. 
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się również do kwestii związanych z usytuowaniem sądów w strukturze władzy, z ich 

administrowaniem, kontrolą procesu i trybem w jakim funkcjonuje ten system. 

M. Wędrychowski proponuje tylko dwa kryteria, jakie musi spełniać sąd w myśl 

przepisów EKPC oraz MPPOiP. Po pierwsze sąd powinien być bezstronny i niezawisły 

– niezależny zarówno od władzy wykonawczej, jak i od stron sporu procesowego. 

Bardzo ważne jest także to, aby był on bezstronny, czyli nie był rzecznikiem tak 

naprawdę interesów któregokolwiek z uczestników postępowania, ale działał 

w interesie całego wymiaru sprawiedliwości. Nie ma natomiast znaczenia ani jego 

nazwa, ani umiejscowienie w hierarchii wymiaru sprawiedliwości
31

. Najważniejsze jest, 

aby nie było żadnych przejawów uprzedzeń i wyrażania opinii na temat sprawy przed 

wydaniem orzeczenia. Niektórzy dodają, że tę formułę należy również wzbogacić 

o odpowiednio ukształtowany mechanizm separujący organ sądowniczy od organów 

prowadzących śledztwo i dokonujących zatrzymań. 

Po drugie ma to być sąd właściwy – to znaczy jego właściwość wynika 

z ustawy. Nie może być dobierany do konkretnej sprawy, aby uzyskać wynik 

oczekiwany przez określonych uczestników. Chodzi o właściwość zwykłych sądów 

powszechnych w każdej sprawie karnej i wyłącza to możliwość powoływania sądów 

lub trybunałów wyjątkowych i doraźnych do rozpatrywania konkretnej sprawy lub 

danej kategorii spraw. Prawo do sądu właściwego przysługuje zarówno oskarżonemu 

jak i pokrzywdzonemu. Dodatkowo sądy oraz trybunały nie mogą rozpatrywać spraw 

o czyny popełnione przed ich powołaniem. Taka właściwość odnosi się również do 

doboru składu orzekającego
32

. 

Prawo do sądu jest podmiotowym uprawnieniem jednostki, wobec tego może się 

ona zgodnie z art. 45 Konstytucji domagać się sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia 

sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły 

sąd. Przed wejściem w życie Konstytucji wyprowadzane ono było z zasady 

demokratycznego państwa prawnego. Prawo do sądu właściwego dotyczy każdego, 

zatem przysługuje ono obywatelom polskim, bezpaństwowcom, jak też 

i cudzoziemcom; zarówno osobom fizycznym jak też i prawnym oraz jednostkom nie 

posiadającym osobowości prawnej. Ma ono zatem charakter powszechny, zaś 

odstępstwo od tej zasady może być jedynie uzasadnione wyraźnym postanowieniem 

                                                 
31

 P. Hofmański, Konwencja... op. cit., s. 229. 
32

 M.P. Wędrychowski, Prawo do uczciwej..., op. cit., s. 68 i n. 
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konstytucyjnym
33

. Środkiem ochrony praw i wolności jest system ochrony 

przewidziany w art. 77 Konstytucji RP zgodnie, z którym każdy ma prawo do 

wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem 

działanie organu władzy publicznej, natomiast ustawa nie może nikomu zamykać drogi 

sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw. 

Wypływają z tego dwa bardzo istotne kierunki interpretacji art. 45 Konstytucji: 

 jest to dyrektywa skierowana dla ustawodawcy, aby przepisy prawa 

materialnego zostały w odpowiedni sposób zagwarantowane na 

płaszczyźnie możliwości ich wyegzekwowania; 

 jest to również wytyczna dla wszystkich organów państwa, które w razie 

powzięcia wątpliwości na temat dopuszczalności drogi sądowej, powinny 

bezwzględnie przyznać danej osobie prawo do sądu.
34

 

Na określone w art. 45 Konstytucji prawo do sądu składają się następujące elementy: 

 Prawo dostępu do sądu tj. prawo uruchomienia procedury przed sądem – 

organem o określonej charakterystyce (niezależny, bezstronny niezawisły), 

 Prawo do sprawiedliwego ukształtowania procedury sądowej zgodnie 

z wymaganiami sprawiedliwości i jawności, 

 Prawo do wyroku sądowego, tj. prawo do uzyskania niezależnego 

rozstrzygnięcia danej sprawy przez sąd
35

. 

Prawo do sądu właściwego nie może być odnoszone tylko do pewnego tworu 

organizacyjnego, ani wyłącznie do jego obsady personalnej, ponieważ art. 45 

Konstytucji wymieniając szereg szczegółowych określeń charakteryzujących to prawo, 

posługuje się terminami jednoznacznie odnoszonymi również do kompletu 

sędziowskiego
36

. Wynika to jednoznacznie z wieloznaczności pojęcia sąd, o czym 

będzie jeszcze mowa w dalszej części pracy. 

Warto zauważyć, że prawo do sądu jest podmiotowym prawem, tworzy 

podstawę roszczenia jednostki, co zwłaszcza przy bezpośrednim stosowaniu 

Konstytucji (art. 8 ust. 2) może być samodzielną podstawą prawną. Zgodnie z tą 

koncepcją, prawo do sądu jest odrębnym i niezależnym od innych prawem 

                                                 
33

 Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ogólna 
charakterystyka, PiP 1997, nr 11-12, s. 91-92. 
34

 F. Prusak, Postępowanie karne..., s. 110-112. 
35

 Wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r., K 28/97 [w:] Orzecznictwo TK 1998, Beck, Warszawa 1999, s. 276-293. 
36

 D. Szumiło-Kulczycka, Prawo do sądu właściwego w polskim procesie karnym i gwarancje jego 
realizacji, s. 247-248, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyznań współczesności. Księga ku czci prof. 
Stanisława Waltosia, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000. 
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przysługującym jednostce wobec państwa. Przysługuje na mocy postanowienia 

konstytucyjnego każdemu, niezależnie od istnienia i treści stosunku 

materialnoprawnego i wynikających z niego uprawnień i obowiązków. Tak naprawdę 

istota prawa do sądu polega na tym, że jednostka mocą swej woli, odpowiednio 

uzewnętrznionej (np. wytoczenie powództwa), może zobowiązać właściwe organy 

państwowe (w tym sądy) do podjęcia przewidzianych w porządku normatywnym 

działań, niezbędnych do wydania orzeczenia w sprawie, która nie została mocą ustawy 

wyłączona z drogi sądowej. Innymi słowy, może uruchomić mechanizm związany 

z wszczęciem i prowadzeniem postępowania przed sądem, chyba że w danym 

przypadku zostały już wyczerpane wszelkie dostępne środki odwoławcze. Dodać przy 

tym należy, że wątpliwości dotyczące przedmiotowego zakresu prawa do sądu powinny 

być interpretowane w drodze wykładni rozszerzającej przy założeniu konstytucyjnego 

domniemania prawa do sądu
37

. W konsekwencji prawo to zajmuje tak ważne miejsce, 

że wykładnia ścieśniająca w tym zakresie nie odpowiadałaby ani celowi, ani 

charakterowi ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo jednostki do rzetelnego 

i publicznego procesu, do postępowania, w którym przedstawione są przeciwko niej 

zarzuty karne, wynika również z zasady wyrażonej w art. 1 Konstytucji, iż 

Rzeczpospolita Polska jest państwem prawnym
38

.  

W odróżnieniu od art. 45, w art. 77 Konstytucji prawo do sądu ujęte jest 

w aspekcie negatywnym, gdyż w tym przepisie wyrażony jest zakaz zamykania 

komukolwiek drogi sądowej. W każdym razie prawodawca nie może w sposób zupełnie 

dowolnie i nie określiwszy uprzednio odpowiednich kryteriów zgodnych z przyjętymi 

przez siebie zobowiązaniami międzynarodowymi ograniczyć komuś, a tym bardziej 

pozbawić kogoś prawa do sądu. 

Z uwagi na fakt, że Konstytucja formułuje domniemanie drogi sądowej prawo 

do właściwego sądu powinno być poddane wykładni rozszerzającej. Prawo do 

zagwarantowanego rzetelnego procesu sądowego zawiera w swej treści praworządne, 

jawne i sprawiedliwe rozpoznanie sprawy przy przestrzeganiu elementarnych 

standardów prawno – proceduralnych
39

. 
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 Por. Postanowienie SN z dnia 6 kwietnia 2000 r., II CKN 285/2000, OSNC 2000/10 poz. 188. 
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Nie da się ukryć, że prawo do sądu nie może być pojmowane jako absolutne 

i niepodważalne, albowiem istnieje wiele uregulowań, które z rozmaitych względów 

podlegają określonym ograniczeniom – przede wszystkim z uwagi na spójność systemu. 

Wychodząc od art. 31 ust. 3 Konstytucji musimy mieć na uwadze, że 

ograniczenia te nie mogą naruszać istoty praw nawet w czasie stanów nadzwyczajnych 

(art. 228 Konstytucji). Wspomniany już art. 77 ust 2 Konstytucji wyklucza możliwość 

zamykania drogi sądowej w zakresie dochodzenia przez jednostkę jej konstytucyjnych 

wolności lub praw. Zgodnie z Art. 81 Konstytucji praw określonych w art. 65 ust. 4 i 5 

(minimalne wynagrodzenie za pracę, polityka zwalczania bezrobocia) art. 66, (prawo do 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz do urlopu), art. 69 (pomoc dla 

niepełnosprawnych), art. 71 (wspieranie rodziny) i art. 74-76 (ochrona środowiska 

,zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, ochrona konsumentów) można dochodzić 

w granicach określonych w ustawie. 

W MPPOiP różnice w wymaganiach dla właściwego sądu są nieznaczne i dotyczą 

one przede wszystkim ograniczenia zasady szybkości procesu do prawa przysługującego 

oskarżonemu. Pakt oczywiście zawiera też listę zasad, których nie było początkowo 

w EKPC (stały się one jej integralną częścią dopiero po dołączeniu w 1984 r. protokołu 

dodatkowego nr 7), a także zasady, o których EKPC nie wspomina tj. prawo do milczenia 

oraz kryteria wymierzania kary wobec młodocianych sprawców
40

. 

Reasumując można powiedzieć, ze prawo do sądu uważane jest za jedno 

z najbardziej podstawowych praw człowieka, gdyż z jednej strony umożliwia realizację 

i dochodzenie innych roszczeń a z drugiej jest istotnym elementem państwa prawnego, 

z punktu widzenia obywatela, jak i w ocenie społeczności międzynarodowej. Istnienie 

tego prawa oznacza zakaz rzeczywistej ingerencji państwa, jak też i pozytywny 

obowiązek zapewniania rzeczywistego i skutecznego korzystania a tego prawa. 

1.4 Niezawisłość, niezależność i bezstronność sądu 

Pojęcie niezawisłości nie jest jednolicie rozumiane w polskiej terminologii 

prawniczej. Faktem jest, że w literaturze przedmiotu pojawiają się określenia: 

niezależność sądownictwa, niezawisłość sądownictwa, niezależność sędziów, 

niezawisłość sędziego, niezależność sędziego i bezstronność sędziego. Pojęcie to 
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 M.P. Wędrychowski, Prawo..., op. cit., s. 77. 
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w zależności od kontekstu i danego autora mogą zawierać w sobie taką samą treść albo 

też oznaczać zupełnie co innego
41

. 

W potocznym rozumieniu określenia te są właściwie jednoznaczne, aczkolwiek 

można wskazywać na semantyczne różnice, bowiem określenie: 

 bezstronny – to kierujący się obiektywizmem, niebędący stronniczym, 

obiektywny, sprawiedliwy
42

; 

 niezależny – to niepodporządkowany komuś lub czemuś, rozporządzający sobą, 

decydujący o sobie, samodzielny, niezawisły, niepodległy, wolny, wygłaszający 

bezstronne opinie, niekierujący się interesem żadnej grupy społecznej
43

; zaś  

 niezawisły – to niepodporządkowany komuś lub czemuś, samodzielny, 

wolny niezależny i niepodległy; w prawie – niepodlegający naciskom 

administracyjnym, kierujący się wyłącznie prawem
44

. 

Zasada niezawisłości sędziowskiej, mimo że jest określona w przepisach 

odnoszących się do całego prawa sądowego, to ma szczególne znaczenie dla działalności 

sędziów karnych, bowiem to właśnie efekt ich orzecznictwa najbardziej ingeruje w zakres 

praw obywatelskich, a przez to jest najbardziej narażone na naciski zewnętrzne
45

. 

Niektórzy traktują pojęcie niezawisłości w sposób niesamowicie pojemny, bowiem 

obejmują jego zakresem: 1) bezstronność w stosunku do uczestników postępowania, 2) 

niezależność wobec organów (instytucji) pozasądowych, 3) samodzielność wobec władz 

i innych uczestników sądowych, 4) niezależność od wpływu czynników społecznych, 

w tym i rekomendujących partii politycznych oraz 5) wewnętrzna niezależność sędziego
46

. 

 Niezawisłość sędziowska oznacza, że sędzia w sprawowaniu wymiaru 

sprawiedliwości, tj. wtedy gdy konkretyzuje i realizuje normy prawne dla ochrony 

praworządności podlega wyłącznie ustawie, właściwemu wewnętrznemu przekonaniu i jest 

wolny od nacisków płynących z zewnątrz i zmierzających do wywarcia określonego wpływu. 

Warto podkreślić, że uwagi te są w pełni aktualne także w stosunku do ławników
47

. 
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 Por. A. Murzynowski, Istota..., op. cit., s. 224-225. 
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Niezależność jest to odrębność organizacyjna sądownictwa od innych organów 

państwowych; jako następstwo podziału władz. Jest to niezależność od władzy 

wykonawczej (administracji rządowej i samorządowej), władzy ustawodawczej i przede 

wszystkim samych uczestników postępowania. Władza nie może wykonywać kontroli 

nad orzecznictwem, gdyż jest to wyłączna dziedzina wymiaru sprawiedliwości. 

Nie da się jednak ukryć, iż niezawisłość zostaje osłabiona przez fakt, iż 

organizacja sądownictwa uregulowana jest unormowaniem stworzonym przez 

parlament, sądy nie mają prawa przedstawiania projektu budżetu, zaś zgodność ustawy 

z Konstytucją może badać w zasadzie TK, sędziowie powoływani są przez Prezydenta, 

zaś Minister Sprawiedliwości posiada pewne kompetencje w kwestii nadzoru
48

. 

Bezstronność wymusza konieczność zachowania niezależności w stosunku do 

stron w konkretnej sprawie. Bezstronność polega również na właściwym składzie sądu 

tj. sąd nie może być on identyfikowalny z interesami wyłącznie jednej ze stron.  

Spory wywołuje natomiast relacja między pojęciem niezawisłości sędziowskiej, 

a bezstronnością sędziowską. Najczęściej uznaje się bezstronność za składnik 

niezawisłości sędziego. Niezawisłość nie oznacza gwarancji bezstronności jego 

orzekania albo też jest to warunek urealnienia bezstronności.
49

. Bezstronność (jako 

synonim obiektywizmu) ujmowana jest jako składnik zasady prawdy materialnej i nie 

zasługuje na wyodrębnienie jako samodzielna zasada procesowa
50

. Dla wielu 

bezstronność to wydawanie decyzji rozstrzygającej spór przez osobę postronną, 

podejmującą działanie bez z góry określonych i narzucanych reguł
51

. 

P. Hofmański wyróżnia dwa aspekty bezstronności: 

 bezstronność obiektywna tj. ewentualne uczestnictwo sędziego we 

wcześniejszych stadiach postępowania, tak jak na przykład orzekanie przez 

sędziego, który zasiadał w sądzie niższej instancji w tej samej sprawie;  

 bezstronność subiektywna, a więc chodzi przede wszystkim o aspekty 

konkretnej sprawy (np. wypowiedzi sędziego podczas lub poza rozprawą, 
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 J.Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, 
Zakamycze 2005, s.23. 
49

 E.L. Wędrychowska, M.P. Wędrychowski, Pojęcie...,op. cit., s.257. 
50

 Szerzej na temat kryteriów wyodrębniania zasad zobacz m.in. w pracach: A. Murzynowski, Istota..., 
op. cit., s. 96-107; M. Cieślak, Polska procedura..., op. cit., s. 194-203 oraz S.Waltoś, Proces..., op. cit., 
s. 205-211. 
51

 J. Wróblewski, Wartość a decyzja sądowa, s.181-185 za E.L. Wędrychowska, M.P. Wędrychowski, 
Pojęcie..., op. cit., s.257. 



 28 

że ,,nie wierzy on w niewinność oskarżonego”, czy też bezzasadne 

oddalanie zgłaszanych wniosków dowodowych)
52

. 

J. Wróblewski natomiast uznaje obiektywizm za synonim bezstronności 

i przeciwieństwo stronniczości, natomiast S. Waltoś sądzi, że obiektywizm to pojęcie 

szersze, gdyż zawiera w swojej treści pojęcie bezstronności, ujmowanej jako niezawisły 

i jednakowy stosunek do stron i innych uczestników postępowania a ponadto oznacza 

brak kierunkowego nastawienia do samej sprawy i nieprzesądzania jej wyniku. 

Sędziowie nie powinni rozpoznawać spraw, w których mogą powstać 

wątpliwości co do ich bezstronności. Jednakże takie wyłączenia sędziego nie powinny 

być zbyt nagminne i nie mogą następować zbyt pochopnie. Zachowania się stron 

przybierające formę przestępstwa, którego przedmiotem jest sędzia, muszą być 

załatwione w odrębnych postępowaniach, a sędzia powinien prowadzić sprawę do 

merytorycznego zakończenia
53

. 

Problematyczny stosunek między tymi pojęciami spowodował szereg 

niegasnących i bez szans na rozstrzygniecie sporów, które wywołują określone 

implikacje praktyczne. Trybunał Konstytucyjny wskazał przyjął swego rodzaju 

kompleksową definicję niezawisłości i orzekł że niezawisłość obejmuje: 

 bezstronność w stosunku do uczestników postępowania; 

 niezależność wobec organów (instytucji) pozasądowych; 

 samodzielność sędziego wobec władz i innych organów sądowych; 

 niezależność od wpływu czynników politycznych, zwłaszcza partii 

politycznych; 

 wewnętrzną niezależność sędziego
54

. 

W tym kontekście o ile niezawisłość oznacza niezależność od stron sporu jak 

i organów postępowania, o tyle bezstronność obliguje raczej sędziego do 

przeciwstawienia się nagromadzonym we świadomości doświadczeń, stereotypów 

i uprzedzeń
55

. Można powiedzieć, że bezstronność jest to orzekanie bez uprzedzeń 

i stronniczości, co pozwala na w pełni niezawisłe sądzenie, rezultatem którego będzie 

decyzja oparta na obowiązującym prawie i swobodnym wewnętrznym przekonaniu 
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sędziego. Niezawisłość sędziowska odnosi się do sędziów (kompletu sądzącego lub 

pojedynczego sędziego) w czasie całego procesu sądzenia, jako podmiotów 

niezależnych od przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej i bezstronnych 

w stosunku do konkretnej sprawy jej uczestników. Niezależność i bezstronność to 

warunki istnienia niezawisłego sądu
56

. 

1.5 Elementy wyznaczające sąd właściwy 

Prawo do sądu właściwego nie może być rozpatrywane w izolacji od innych 

kluczowych uregulowań polskiego systemu gwarantowania praw jednostki. Widać tu 

swego rodzaju system wzajemnych implikacji, gdyż tak jak szeroko rozumiane prawo 

do sądu jest jednym wyznaczników zasady uczciwego procesu, tak też z pojęciem sądu 

właściwego nierozerwalnie związana jest kwestia właściwości sądu. Przedstawienie 

kilku uwag na ten temat pozwoli lepiej zrozumieć stanowiska SN i doktryny dotyczące 

sądu nienależycie obsadzonego, bowiem już przy rozważaniu poszczególnych 

szczegółowych kwestii będziemy mogli dostrzec wzajemną sieć powiązań pomiędzy 

problematyką nienależytej obsady, a zagadnieniem właściwości.  

Sądem właściwym będzie tylko taki sąd, jaki wyznaczają właściwe przepisy 

szczególne zawarte w ustawie. Inaczej będzie ono ujmowane w przepisach 

określających postępowanie przed sądami cywilnymi inaczej przed sądami 

administracyjnymi, a jeszcze inaczej w procedurze karnej
57

. Pojęcie sądu właściwego 

stanowi więc odesłanie do przepisów zarówno prawa materialnego (przedmiot i rodzaj 

ochrony) oraz formalnego (przede wszystkim kwestie różnych rodzajów właściwości)
58

. 

Jest to tym bardziej istotne, że regulacje dotyczące tej materii stanowią gwarancje 

zasady praworządności oraz zasady uczciwego procesu, a ponadto są przez wielu 

podnoszone są do rangi ustrojowej
59

. 

Zaznaczałem już jak istotne jest przestrzeganie przez organy procesowe 

przepisów regulujących postępowanie karne (zasada legalizmu). Podkreśla się, że 

sprawy karne są szeroko komentowane w społeczeństwie wywołując rozmaite 

dyskusje, które przynoszą niekiedy wymierne efekty w  postaci wpływu na 

podejmowane rozwiązania legislacyjne. Nie zapominajmy również jak bardzo 
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istotna jest funkcja gwarancyjna tychże norm
60

. W orzecznictwie podkreśla się, że 

chodzi w tych przepisach głównie o to, aby strony z góry wiedziały, który z sądów 

będzie wykonywał czynności, który będzie orzekał i  do którego będzie można 

wnieść odwołanie
61

. 

Właściwość sądowa, to uprawnienie do orzekania w konkretnej sprawie lub 

określonego zespołu czynności. Podział zadań między sądu rejonowe, okręgowe 

i apelacyjne jest dokonywana właśnie w oparciu o właściwość. Wyróżniamy zatem 

właściwość zwykłą (rzeczowa, miejscowa, funkcjonalna) oraz właściwość o charakterze 

szczególnym (wynikającą z łączności spraw oraz z delegacji)
62

. Niektórzy definiują 

właściwość jako ustawową kompetencję
63

 (a więc zespół uprawnień i obowiązków) do 

rozpoznania sprawy ze względu na: 

 rodzaj przestępstwa (rzeczowa albo inaczej przedmiotowa) 

 położenie sądu (miejscowa albo inaczej terytorialna) 

 stadium postępowania (instancja), 

 rodzaj wykonywanych czynności (funkcjonalna albo inaczej czynnościowa)
64

. 

Właściwość sądu do orzekania w danej sprawie określona jest w akcie 

oskarżenia (art. 339 § 1 pkt 5 k.p.k.) oraz we wniosku o warunkowe umorzenie 

postępowania (art. 339 § 2 k.p.k.). We wstępnej kontroli aktu oskarżenia prezes sądu 

kieruje sprawę na posiedzenie w wypadku kiedy zachodzi potrzeba wydania 

postanowienia o stwierdzeniu, że sąd jest niewłaściwy (art. 339 § 3 pkt 3 k.p.k.). 

Właściwość rzeczową, rozumianą jako stałą kompetencję do całościowego 

rozpoznawania w poszczególnych instancjach spraw określonego rodzaju, normują 

przepisy art. 24-25 k.p.k., a modyfikują przepisy dotyczące łączności spraw 

podmiotowej
65

, przedmiotowej
66

 i mieszanej. Odstąpienie od tych zasad jest 

możliwe w wypadku, gdy normalny tryb utrudniałby łączne rozpoznanie spraw (art. 
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Komentarz., t. I, Zakamycze 2006. 
64

 S. Stachowiak, Rodzaje właściwości w ujęciu nowego kodeksu postępowania karnego, Prok. i Pr. 1999, nr 
10, s. 16; tam też autor wymienia listę przepisów odnoszących się do poszczególnych rodzajów właściwości. 
65

 33 § 1 k.p.k. Jeżeli tę samą osobę oskarżono o kilka przestępstw, a sprawy należą do właściwości różnych 
sądów tego samego rzędu, właściwy jest sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie 
przygotowawcze. § 2 Jeżeli sprawy należą do właściwości sądów różnego rzędu, sprawę rozpoznaje sąd 
wyższego rzędu. 
66

 34 § 1 k.p.k. Sąd właściwy dla sprawców przestępstw jest również właściwy dla pomocników, 
podżegaczy oraz innych osób, których przestępstwo pozostaje w ścisłym związku z przestępstwem 
sprawcy, jeżeli postępowanie przeciwko nim toczy się jednocześnie. 
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34 §3 k.p.k.). Wyjątkiem od właściwości rzeczowej jest przekazanie spraw w trybie 

25 § 2 k.p.k. a także stwierdzenie na rozprawie głównej przez sąd okręgowy, że 

właściwy jest sąd rejonowy (35 § 2 k.p.k.)
67

 – w takim bowiem wypadku 

rozpoczęcie rozprawy przez sąd niewłaściwy nie stanowi jeszcze bezwzględnej 

przyczyny odwoławczej, gdyż sąd niewłaściwy miejscowo w takim wypadku 

dokonuje swoistego zabiegu konwalidacji. Pamiętajmy jednakże, że zmiany te nie 

stanowią jednakże wyjątku od prawa do sądu właściwego, gdyż przesłanki tych 

zmian są jasno i precyzyjnie określone przez ustawę, a ich zastosowanie nie jest 

uzależnione od swobody uznania danego organu orzekającego
68

. 

Dodatkowo nowelą styczniową przywrócono także właściwość ruchomą 

sądów pierwszej instancji, tj. uregulowanie, iż sąd rejonowy może złożyć wniosek 

do sądu apelacyjnego o przekazanie sprawy sądowi okręgowemu sprawy o każde 

przestępstwo ze względu na wagę i zawiłość sprawy (25 § 2 k.p.k.). Sens tego 

rozwiązania polega na tym, że sąd okręgowy jest bardziej doświadczony 

w rozstrzyganiu spraw zawiłych pod względem faktycznym oraz prawnym. Decyzja 

sądu apelacyjnego jest niezaskarżalna
69

. Orzecznictwo sądów pozwala wyrobić 

sobie pogląd, iż należy stosować wykładnię zawężającą przy stosowaniu tego 

przepisu, gdyż prawo do sądu właściwego nie powinno być ograniczane
70

. Pewność 

prawa wymaga, by przyszli uczestnicy postępowania mieli pewność, przed jakim 

sądem, a w konsekwencji przed jakim składem będą sądzeni. 

Wyjątkiem od właściwości miejscowej (określonej w art. 31 i 32 k.p.k.) jest 

również wspomniana właściwość z łączności spraw – podmiotowej i przedmiotowej. 

Oprócz tego właściwość miejscową modyfikują ponadto postanowienia art. 36 

k.p.k., zgodnie z którym jeżeli sąd wyższego rzędu nad sądem właściwym uzna, iż 

jeżeli większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego 

sądu, a z dala od sądu właściwego, to wtedy może przekazać sprawę innemu sądowi 

równorzędnemu, a także art. 37 k.p.k. w myśl którego Sąd Najwyższy może 

z inicjatywy właściwego sądu przekazać sprawę do rozpoznania  innemu sądowi 

                                                 
67

 Art. 35 § 2 k.p.k. jeżeli sąd na rozprawie głównej stwierdza, że nie jest właściwy miejscowo lub że 
właściwy jest sąd niższego rzędu, może przekazać sprawę innemu sądowi jedynie wtedy, gdy powstaje 
konieczność odroczenia rozprawy. 
68

 D. Szumiło-Kulczycka, Prawo do sądu..., op. cit., s. 249. 
69

 A. Ważny, [w:] ,Kpk–Komentarz, op. cit., s. 89. 
70

 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 listopada 2003 r., I AKo 140/2003, KZS 2003, 
nr 11 poz. 33. 
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równorzędnemu, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości
71

. Nie 

zapominajmy ponadto o treści art. 43 k.p.k.
72

. Przekazanie sprawy przez Sąd 

Najwyższy ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości nie może zastępować 

przekazania sprawy przez sąd wyższego rzędu z powodu wyłączenia sędziów (art. 

43 k.p.k.). Są to dwie różne instytucje prawne, które uruchamiane są w  oparciu 

o różne przesłanki i które stosowane są przez różne sądy
73

. Widać jednoznacznie, że 

poza postanowieniami art. 43 k.p.k. - przekazania sprawy przez sąd wyższego rzędu 

z powodu wyłączenia sędziów, innemu sądowi równorzędnemu, pozostałe decyzje 

mają charakter fakultatywny
74

. Podkreśla się również, że nadmierne 

wykorzystywanie instytucji z art. 37 k.p.k. jest niedopuszczalne, gdyż przynosi 

szkodę wymiarowi sprawiedliwości, podważając zaufanie do niezależności sądów 

i niezawisłości sędziów
75

. Uwaga ta tym bardziej dotyczy art. 43 k.p.k. ponieważ 

przepis, będący wyjątkiem od reguły nakazującej rozpoznawanie sprawy przez sądy 

właściwe miejscowo, a więc od reguły mającej ważne znaczenie gwarancyjne, nie 

podlega wykładni rozszerzającej
76

. 

Naruszenie przepisów o właściwości sądowej stanowi uchybienie względne 

i podlega każdorazowo ocenie sądu odwoławczego w zależności od treści środka 

odwoławczego. Strona skarżąca musi wykazać, że uchybienie miało wpływ na treść 

orzeczenia. Pamiętajmy jednakże o art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k. zgodnie, z którym 

w wypadku gdy sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu 

wyższego rzędu wówczas mamy do czynienia z uchybieniem bezwzględnym. 

Kwestia właściwości musi być badana z urzędu – w razie stwierdzenia 

niewłaściwości sprawę należy przekazać sądowi właściwemu lub też innemu organowi 

(art. 35 § 1 k.p.k.). Postanowienia w tej kwestii można zaskarżyć zażaleniem (art. 35 § 3 

k.p.k.) z wyjątkiem postanowień wydanych przez: sądy wyższego rzędu nad sądem 

                                                 
71

 Pojęcie to oczywiste dla doktryny, ale wywołujące znaczne problemy w praktyce zostało przybliżone w 
wielu orzeczeniach SN. Wskażę jedynie przykładowo: Postanowienie SN z dnia 26 stycznia 2005 r., III 
KO 48/2004, OSNKW 2005/2 poz. 23; Postanowienie SN z dnia 3 listopada 2003 r., III KO 41/2003; 
OSNsK 2003 poz. 2310; Postanowienie SN z dnia 22 września 2003 r., IV KO 29/2003 OSNsK 2003 
poz. 2014. Patrz również w S. Zabłocki, Przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi równorzędnemu ze 
względu na dobro wymiaru sprawiedliwości (art. 27 k.p.k.), Przegl. Sąd 1994, z. 7-8;gdzie autor 
przedstawił efekt swoich badań (133 spraw, które rozpoznawano na podstawie tego przepisu podzielił na 
11 kategorii) nad przyczynami przekazywania spraw ze względu na dobro sprawiedliwości.  
72

 Art. 43 k.p.k. Jeżeli z powodu wyłączenia sędziów rozpoznanie sprawy w danym sądzie jest 
niemożliwe, sąd wyższego rzędu przekazuje sprawę innemu sądowi równorzędnemu. 
73

 Postanowienie SN z dnia 4 lutego 2003 r., IV KO 62/2002 OSNsK 2003 poz. 270. 
74

 Z. Świda, Właściwość sądu..., op. cit., s. 42. 
75

 Tak słusznie w: Postanowienie SN z dnia 15 października 2003 r., IV KO 43/2003 OSNsK 2003 poz. 
2151, czy Postanowienie SN z dnia 25 września 2003 r., III KO 32/2003 OSNsK 2003 poz. 2044. 
Postanowienie SN z dnia 25 sierpnia 2003 r., WO 11/2003 OSNsK 2003 poz. 1785. 
76

 Cytowane już postanowienie SN z dnia 4 lutego 2003 r., IV KO 62/2002 OSNsK 2003 poz. 270. 
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właściwym (art. 36 i art. 43 k.p.k.), przez sądy apelacyjne (art. 11a przepisów 

wprowadzających k.p.k.) oraz przez SN w przypadku określonym w art. 37 k.p.k. 

Naruszenie przepisów o właściwości sądu może być przedmiotem skargi do 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, jeżeli strona uzna, że 

naruszono wymóg aby orzekał sąd ustanowiony przez ustawę, a  także gdy 

stosowanie przepisów o właściwości wpłynęło na naruszenie nakazu rozstrzygnięcia 

sprawy w rozsądnym terminie. Oczywiście może to nastąpić dopiero po 

wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych przewidzianych prawem 

wewnętrznym i jeżeli sprawa została wniesiona w terminie 6 miesięcy od daty 

podjęcia ostatecznej decyzji w niniejszej sprawie
77

. 

Prawo do sądu właściwego doznaje ochrony przez sprecyzowanie w przepisach 

rodzaju składu rozpoznającego daną sprawę
78

. Skutki naruszenia przepisów o składzie 

zostaną omówione przeze mnie w kolejnych rozdziałach, w tym miejscu wskażę jedynie 

na charakter postanowień regulujących problematykę składu, gdyż powiązanie w tej 

kwestii z prawem do sądu właściwego jest aż nazbyt widoczne. Funkcja gwarancyjna, 

szczególnie w aspekcie zapobiegającym przed swobodnym uznaniem sądu (prezesa 

sądu, przewodniczącego wydziału w postępowaniu uproszczonym) do określenia składu 

właściwego do prowadzenia rozprawy musi być tutaj jeszcze raz wymieniona na 

pierwszym miejscu. Spojrzeć należy na zagadnienie z szerszej perspektywy, gdyż 

rozpoznanie sprawy w określonym sądzie rzutuje na przepisy o składzie orzekającym, 

to zaś w dalszej konsekwencji ma wpływ na wynik rozprawy szczególnie jeśli 

weźmiemy pod uwagę fazę wyrokowania. Jest to tym bardziej istotne w przypadku 

rozstrzygania spraw przez składy ławnicze, ponieważ możemy w tych wypadkach 

dostrzec przejaw (lub też jego brak) zasady udziału czynnika społecznego w wymiarze 

sprawiedliwości. Nie należy również bagatelizować wydźwięku jaki w społeczeństwie 

ma jasne i precyzyjne określenie składu i sądu właściwego, bowiem kształtuje to 

zarówno autorytet sądów, jak też i posłuch dla prawa. 

Personalna obsada składu, to również niezwykle istotne element zakresu prawa do 

sądu właściwego. W k.p.k. 1969 nie uregulowano kwestii powołania sędziów do 

rozpatrzenia danej sprawy, lecz stosowano § 63 pkt 2 regulaminu wewnętrznego 
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 Ibidem, s. 46; więcej na temat przesłanek wniesienia takiej skargi [w:] S. Waltos, Proces..., op. cit., s. 576-578. 
78

 Por. szczegółowe przedstawienie różnych składów sądu w pracy M. Jachimowicz, Z problematyki składu 
sądu w postępowaniu karnym, WPP 2004, nr 4, s.121-133, gdzie autor przedstawił skład w czasie rozprawy 
głównej, na posiedzeniu, po uprawomocnieniu się wyroku i skutki naruszenia przepisów o składzie. 
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urzędowania sądów powszechnych, gdzie dobór leżał w gestii przewodniczącego 

wydziału, który kierował się zasadami wyznaczonymi przez kolegium sądu
79

. 

Art. 351 § 1k.p.k. stanowi, 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. Wyjątkowo można od tej kolejności odstąpić 

wyłącznie z powodu choroby sędziego lub z innej ważnej przyczyny. Fakt ten należy 

zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu rozprawy. 

W wypadku jednak, gdy oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni 

zagrożonej karą 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, 

składu orzekającego wyznacza się na wniosek prokuratora lub obrońcy w drodze 

losowania, przy którym mają oni prawo być obecni. Prokurator może złożyć taki 

wniosek nie później niż w ciągu 7 dni po wniesieniu do sądu aktu oskarżenia, a obrońca 

w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu odpisu aktu oskarżenia (art. 351 § 2 k.p.k.) 

Spory natomiast budzi kwestia czy tryb ten należy również zastosować wobec 

ławników, czy też ławników powinno się wyznaczać na podstawie § 71 Regulaminu 

wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. Proponuje się to pierwsze 

rozwiązanie, gdyż wskazuje na to ratio legis art. 351 k.p.k., wykładnią systemowa oraz 

umiejscowienie tego przepisu w rozdziale o przygotowaniu do rozprawy. Pogląd ten 

należy podzielić, i wskazać dodatkowy argument przemawiające za tym rozwiązaniem. 

Skoro podczas fazy wyrokowania (a dokładniej podczas narady i głosowania) we 

wszystkich istotnych kwestiach dotyczących odpowiedzialności
80

, członkowie składu 

orzekającego mają takie same prawa oraz identyczną siłę głosu, to należy również do 

nich zastosować tryb z art. 351 k.p.k. W moim odczuciu wzmacnia to rozwiązanie treść 

art. 351 § 3 k.p.k., a właściwie wydanego na jego podstawie rozporządzenia
81

, gdzie 

w § 6 przewidziano analogiczne stosowanie zasad z art. 351 k.p.k. wobec ławników. 

Niestety nie określono konsekwencji do jakich prowadzi niezachowanie przewidzianej 

w przepisach procedury
82

, a jest to kwestia, która niewątpliwie wymaga uregulowania. 
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 D. Szumiło-Kulczycka, Prawo do sądu..., op. cit., s. 255. 
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 Art. 110 k.p.k. Narada i głosowanie nad wyrokiem odbywają się osobno co do winy i kwalifikacji 
prawnej czynu, co do kary, co do środków karnych oraz co do pozostałych kwestii. 
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 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego, (Dz.U. Nr 107, poz. 1007). 
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 Na pewno nie jest to przypadek zasiadania w składzie osoby nieuprawnionej do orzekania, gdyż zasiada 
osoba, która jest uprawniona do wykonywania funkcji orzekania. Czy jest to przypadek 438 pkt 2, czy też 439 
§ 1 pkt 2 k.p.k. – sprawa mimo zapadłego w podobnej kwestii orzeczenia wciąż budzi kontrowersje, w 
związku z czym przy omawianiu problematyki 439 § 1 pkt 2 in principio wrócę do tego zagadnienia. 
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Wydaje mi się, że dość szeroko zarysowałem problematykę prawa do sądu 

właściwego i konsekwencji, jakie następują w wypadku niezachowania tego prawa. 

Pamiętajmy bowiem, ze właściwe uregulowanie procedury karnej wpływa na szybkość 

i sprawność całego wymiaru sprawiedliwości, a w konsekwencji zapewniony zostaje 

prestiż i powaga organów sądowych w społeczeństwie. Konkretne rozwiązania w tej 

materii muszą być ze sobą spójne i harmonijne, gdyż nieprawidłowe ukształtowanie 

właściwości sądowej spowoduje, że w poszczególnych instancjach lub też w przypadku 

konkretnych trybów postępowanie będzie przewlekłe i opieszałe. 

Jeżeli natomiast chodzi o przedstawienie skutków naruszenia właściwości 

sądowej, to problematyka ta zostanie zaprezentowana w następnych rozdziałach, 

bowiem jest ona zbyt powiązana z konkretnymi przyczynami odwoławczymi. 
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ROZDZIAŁ 2  BEZWZGLĘDNE PRZYCZYNY 
ODWOŁAWCZE 

2.1 Rozważania wstępne 

Bezwzględne przyczyny odwoławcze, to instytucja mająca na celu jak 

najszybsze eliminowanie błędów mogących doprowadzić do powstania znacznych 

szkód w sferze swobód i praw człowieka. Oczywiście, że każdy sędzia może 

powiedzieć hominis est errare, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, fakt, że następstwa 

pomyłek sędziów mogą być nie do naprawienia, to wtedy dojdziemy do wniosku 

uregulowanie to wymaga dużej dozy rozwagi i przewidywalności ze strony 

ustawodawcy, przy tworzeniu właściwych konstrukcji prawnych. Oczywiście problem 

wcale nie zamyka się w wąskich ramach szeroko rozumianej procedury karnej, bowiem 

echa tego typu rozwiązań można spotkać zarówno w prawie wykroczeń
83

, prawie 

cywilnym
84

 czy uregulowaniach procedury administracyjnej
85

. Z wiadomych powodów 

nie będę ich omawiał, natomiast wzmianka o istnieniu tych rozwiązań dodatkowo 

ilustruje problematykę bezwzględnych przyczyn odwoławczych. 

Realizacja zasady dwuinstancyjności wymaga, aby strona miała 

zagwarantowane instrumenty umożliwiające jej korektę orzeczeń, które zostały 

dotknięte różnymi wadami. Sądy pierwszej instancji najczęściej dopuszczają się błędów 

w zakresie ustaleń faktycznych, powstałych wskutek nieprawidłowej oceny dowodów, 

niezgodnego z zasadami logiki wnioskowania, wykładnia prawa materialnego 

i procesowego oraz stosowania niewłaściwej represji karnej. 

Sądy drugiej instancji nie mogą pomijać w swoich rozstrzygnięciach uchybień 

stwierdzonych w orzeczeniach i uzasadnieniach sądów niższej instancji. Jeżeli 

stwierdzone uchybienie nie miało wpływu na treść orzeczenia albo nie mogło być 

uwzględnione w rozstrzygnięciu sądu odwoławczego z przyczyn formalnych, sąd 

drugiej instancji musi w wydanym przez siebie uzasadnieniu zwrócić mimo to uwagę 

sądowi I instancji, aby w przyszłości podobne nieprawidłowości już się nie pojawiały, 

a tym samym nie pogarszał się poziom orzeczniczy naszego sądownictwa
86

. 
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 Patrz art. 104 k.p.w. regulujący bezwzględne przyczyny odwoławcze. 
84

 Porównaj konstrukcję nieważności i przesłanki wznowienia postępowania w art. 379 i 401 k.p.c. 
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 Zobacz uregulowania art. 156 k.p.a. 
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 E. Samborski, Zarys metodyki..., op. cit., s. 394. 
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W nauce polskiej funkcjonują zamiennie terminy podstawa, przyczyna, powód, 

zarzut odwoławczy, aczkolwiek poszczególni autorzy wyraźnie różnicują te pojęcia
.87

. 

Ponadto zwraca się uwagę na rozróżnienia pojęcia podstaw odwoławczych od uchybień 

sądu, bowiem w razie zaistnienia nowych przyczyn dotyczących stanu faktycznego po 

wydaniu orzeczenia w pierwszej instancji, będzie to przedmiotem rozważań sądu 

odwoławczego, natomiast nie będzie można tutaj mówić w żadnym wypadku 

o uchybieniu składu orzekającego
88

. Systemy zaskarżania orzeczeń są bardzo różne, 

tym niemniej można wyróżnić trzy główne grupy podstaw zaskarżenia: 

 System nieskrępowanego zaskarżenia orzeczenia, w którym skarżący 

składa jedynie oświadczenie o zaskarżeniu z powodu niekorzystnego dla 

niego rozstrzygnięcia, bez względu na to jakimi jest ono dotknięte wadami; 

 System częściowego skrępowania, w którym strona ma obowiązek wskazania 

uchybień, na podstawie których uważa, że orzeczenie jest wadliwe, przy czym 

wskazanie tych uchybień jest przesłanką skuteczności odwołania; 

 System ograniczonego zaskarżenia, w którym skarżący ma obowiązek 

wskazania nie jakiejkolwiek wady orzeczenia czy postępowania, ale tylko 

takiego uchybienia, które jest taksatywnie wymienione w ustawie
89

. 

2.2 Rodzaje uchybień stwierdzanych w procesie karnym 

Punktem wyjścia oczywiście musi być zdefiniowanie pojęcia przyczyna 

odwoławcza (powodu odwoławczego). Najwłaściwsze będzie określenie, iż jest to 

uchybienie, które stwierdzone przez organ odwoławczy powodujące określone 

następstwa procesowe w stosunku do zaskarżonego orzeczenia, posiadające 

w odróżnieniu od zarzutów charakter do pewnego stopnia zobiektywizowany
90

. 

Definiuje się również jako, uchybienie prawne, którym dotknięta jest zaskarżona 

decyzja i z którym ustawa wiąże obowiązek eliminacji lub zmiany tej decyzji
91

. 

Przyczyna względna – to uchybienie, które wywołuje następstwa procesowe, 

tylko wtedy, gdy było ono treścią zarzutu strony w środku odwoławczym. Jeśli strona 

nie podniosła go w swej apelacji lub zażaleniu, sąd przechodzi nad nim w zasadzie do 
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porządku dziennego
92

. Uchybienia te uwzględnia się właściwie wyłącznie w granicach 

środka odwoławczego i tylko o tyle, o ile mogły mieć wpływ na treść orzeczenia
93

. 

Przyczyna bezwzględna – to uchybienie, które wywołuje następstwa procesowe 

zawsze, bez względu na to, czy było ono treścią zarzutu strony. Organ odwoławczy 

zawsze musi je wziąć pod uwagę, w więc niezależnie od granic zaskarżenia 

i podniesionych zarzutów oraz wpływu na treść orzeczenia
94

. Są one tak istotne, że 

powodują one zawsze uchylenie zaskarżonego orzeczenia (nigdy zmianę!) bez względu 

na ich wpływ na treść orzeczenia
95

. Sąd odwoławczy musi dokonać ich kontroli, nawet 

gdy strona procesowa niezadowolona z orzeczenia nie dostrzegła tych uchybień i nie 

powołała się na nie w złożonej skardze odwoławczej
96

. 

Zarzuty odwoławcze – to z kolei zawarte w skardze odwoławczej twierdzenie 

o konkretnych wadach orzeczenia i uchybieniach postępowania, z powodu których 

orzeczenie powinno być uchylone lub zmienione.
97

 Istnieje bardzo ścisłe powiązanie 

między zarzutami odwoławczymi, a przyczynami odwoławczymi, bowiem treścią 

zarzutu odwoławczego może być tylko określona przyczyna odwoławcza
98

. 

W praktyce orzeczniczej bardzo często powstaje problem rozgraniczenia 

bezwzględnych i względnych przyczyn odwoławczych. Potrzeba jasnego i jednoznacznego 

rozróżnienia tych uchybień jest ze wszech miar istotna, bowiem w zależności od 

zaistnienia, którejkolwiek z nich, następstwa procesowe są zupełnie odmienne. 

W doktrynie postępowania karnego najważniejsze spory w tej materii 

koncentrują się wokół następujących zagadnień: 

 rodzajów uchybień zaliczanych do bezwzględnych i względnych przyczyn, 

 kryteriów według, których dane uchybienie jest zaliczane do danej grupy, 
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 sposobu rozwiązania zagadnienia koniunkcji względnych i bezwzględnych 

uchybień. 

Zdaniem Paweli najbardziej istotną i wspólna cechą dla bezwzględnych przyczyn 

odwoławczych jest to, iż powodują one skutki niezależnie od tego czy, czy mogły one mieć 

wpływ na treść orzeczenia. Jest to uchybienie takiego rzędu, że orzeczenie wydane 

w postępowaniu dotkniętym takimi wadami – lub przy istnieniu takich uchybień – nie może 

być utrzymane w mocy, nawet jeżeli określone uchybienie faktycznie nie miało wpływu na 

treść wyroku. Uchybienia bezwzględne dotyczą bowiem podstawowych zasad i gwarancji 

procesowych, dlatego też stwierdzenie przez sąd faktu, iż one rzeczywiście miały miejsce 

pozbawia konieczności badania słuszności merytorycznej danego orzeczenia
99

. 

Przyczyny pozostałe nazywane są względnymi, bowiem dane uchybienie, aby 

być rozpatrzonym musi zostać podniesione w skardze odwoławczej, a w dalszej 

konsekwencji musi wywrzeć wpływ na orzeczenie
100

. Względnymi przyczynami 

odwoławczymi są tylko takie uchybienia, które skutkują uchyleniem lub zmianą 

orzeczenia, wyłącznie wtedy, gdy oprócz faktu samego istnienia określonego 

uchybienia procesowego, błędu w ustaleniach faktycznych, niewspółmierności kary 

wywierają wpływ na jego treść
101

. 

W razie stwierdzenia zbiegu uchybień procesowych, czyli zaistnienia w danym 

stanie faktycznym zarówno przyczyn względnych przyczyn odwoławczych jak też 

i bezwzględnych konieczne będzie zastosowanie konsekwencji właściwych tym drugim, 

bowiem przyczyny bezwzględne opisane w art. 439 są uregulowaniem lex specialis 

w stosunku do tych względnych
102

. 

Powyższe rozwiązanie jest tym bardziej właściwe także ze względu na fakt, iż 

w razie zaistnienia rzeczywistego zbiegu norm procesowych powinno się zastosować 

ten przepis, który przewiduje bardziej daleko sięgające skutki. Taka sytuacja istnieje 

właśnie w tym przypadku, gdyż zaistnienie przyczyn bezwzględnych zgodnie z art. 

439 § 1 k.p.k. skutkuje uchyleniem orzeczenia niezależnie od granic zaskarżenia 

i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia, co jest skutkiem 

silniejszym niż zmiana orzeczenia i poprawienie błędnej kwalifikacji prawnej
103

. 
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Bezwzględne przyczyny odwoławcze, określone w art. 439 k.p.k. zachodzą 

tylko wtedy, gdy wymienione w tym przepisie uchybienia istniały w rzeczywistości, 

a nie pozornie w wyniku nieprawidłowego sporządzenia protokołu rozprawy
104

. Należy 

jednak uprzednio sprawdzić, czy protokół odzwierciedlał rzeczywistość procesową
105

. 

Przez uchybienia określone w obecnym 439 § 1 k.p.k. należy rozumieć przede 

wszystkim te, które dotyczą postępowania przed sądem. Uchybienia procesowe, które 

wystąpiły w postępowaniu przygotowawczym, w tych tylko wypadkach wyjątkowych 

mogą być zakwalifikowane z art. 438 k.p.k. lub art. 439 k.p.k. gdyby w postępowaniu 

sądowym nie uległy dla nich konwalidacji
106

. 

Na tym sprawa wcale się nie kończy, bowiem powstaje dylemat, czy sąd 

powinien rozważać uchybienia względne, jeżeli zaistniały uchybienia bezwzględne? 

Wydaje się, że sąd odwoławczy nie musi ich oceniać, w wypadku gdy nie zostały one 

podniesione w środku odwoławczym. Natomiast w wypadku podniesienia ich 

w postępowaniu odwoławczym, sąd powinien w uzasadnieniu wymienić również 

uchybienia względne, bowiem gdyby okazało się, że uchybienia bezwzględne nie miały 

miejsca, zaistnienie względnych przyczyn wywoła określone następstwa
107

. Jest to tym 

bardziej właściwe rozwiązanie, bowiem art. 436 k.p.k. pozwala sądowi ograniczyć 

rozpoznanie środka odwoławczego tylko do poszczególnych uchybień, podniesionych 

przez stronę lub podlegających uwzględnieniu z urzędu, jeżeli rozpoznanie w tym 

zakresie jest wystarczające do wydania orzeczenia, a rozpoznanie pozostałych uchybień 

byłoby przedwczesne lub bezprzedmiotowe dla dalszego toku postępowania. 
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2.3 Różnice między dwoma kategoriami uchybień 

Kryteria tego podziału właściwie nie zmieniają się od lat. W doktrynie 

bezwzględnym przyczynom odwoławczym w odróżnieniu od innych przyczyn 

zaskarżenia orzeczeń, przyznaje się określone cechy szczególne: 

 dotyczą one najcięższych uchybień proceduralnych i materialnoprawnych; 

 uwzględniane są one z urzędu i to niezależnie od granic środka 

odwoławczego, ale pod warunkiem, że dane orzeczenie zostało w ogóle 

zaskarżone; 

 nie musi istnieć związek przyczynowy między ich zaistnieniem, 

a merytoryczną trafnością orzeczenia, 

 sąd jest zobowiązany je uwzględnić, bez względu ich wpływ na treść 

orzeczenia; 

 każdy organ odwoławczy jest zobowiązany zbadać czy w rozpatrywanym 

wypadku orzeczenie nie jest dotknięte przyczynami bezwzględnymi, bez 

względu na fakt, czy zarzucono jeszcze inne uchybienia; 

 w ich wypadku można orzec o uchyleniu orzeczenia na posiedzeniu choćby 

dotyczyło to wyroku, bez konieczności przeprowadzenia rozprawy. W razie 

jednak wykrycia ich na rozprawie, należy wtedy uchylić wyrok, bez 

konieczności wyznaczania oddzielnego posiedzenia w tej sprawie; 

 pomimo rozpoznawania kwestii zaistnienia bezwzględnych przyczyn na 

posiedzeniu, jeżeli tylko odnosi się to do procesu zakończonego wyrokiem, 

sąd odwoławczy wydaje wyrok, a nie postanowienie; 

 regulacja zawarta w art. 439 k.p.k. w żadnym wypadku nie może podlegać 

wykładni rozszerzającej; 

 powyższe uchybienia mogą być podniesione przez każdą ze stron 

postępowania i mogą stanowić podstawę do uchylenia przeczenia także 

na korzyść współoskarżonych, którzy takiego orzeczenie nie 

zdecydowali się zaskarżyć
108

. 

Według Z. Murasa kryterium podziału między bezwzględnymi przyczynami 

odwoławczymi a względnymi, tkwi w obowiązku badania wpływu chybienia na treść 
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orzeczenia. W wypadku tych pierwszych sąd nie bada tego wpływu, ponieważ mamy tutaj 

do czynienia z tak poważnymi uchybieniami zaskarżonego orzeczenia, że pozostaje tylko 

uchylić zaskarżone orzeczenie. Natomiast w odniesieniu do drugiej grupy uchybień organ 

uchyla (albo zmienia) pod warunkiem, że mogły one mieć bezpośredni wpływ na jego 

treść. Chodzi tutaj nie tylko o wskazanie określonego naruszenia, ale dodatkowo zaistnienie 

nawet hipotetycznego związku pomiędzy tym uchybieniem, a samym orzeczeniem
109

. 

Podkreśla się także, że zarzuty bezwzględne (439 § 1 k.p.k.) mają charakter 

jednorodny, w wymiarze, jeżeli chodzi o skutki stwierdzenia uchybienia przez sąd 

odwoławczy, natomiast w katalogu uchybień względnych (438 § 1 k.p.k.) można 

wyróżnić dwie grupy. Mianowicie związek między uchybieniem a treścią orzeczenia 

występuje w przepisie tylko w wypadku obrazy przepisów postępowania (pkt 2) oraz 

przy błędzie w ustaleniach faktycznych (pkt 3). W drugiej grupie uchybień: przy 

obrazie przepisów postępowania karnego (pkt 1 ) uchybienie takie ma zawsze wpływ na 

treść orzeczenia zaś względnie rażącej niewspółmierności kary, niesłusznego 

zastosowania środka zabezpieczającego lub innego środka (pkt 4) sąd musi jedynie 

stwierdzić uchybienie i automatycznie oznacza to stwierdzenie wady wyroku, a tym 

samym badanie związku przyczynowego jest zbędne
110

. 

Zdaniem K. Marszała bezwzględne przyczyny odwoławcze posiadają dwie cechy: 

 Sąd odwoławczy nie bada związku miedzy uchybieniami a treścią 

zaskarżonego orzeczenia, gdyż widocznie ustawa zakłada, że uchybienia te 

są tak istotne, iż jakiekolwiek badanie wpływu uchybienia na treść 

zaskarżonego orzeczenia jest niepotrzebne; 

 Sąd odwoławczy jest zobowiązany zaskarżone orzeczenia uchylić 

i w następstwie uchylenia postępowanie umorzyć lub przekazać sprawę do 

ponownego postępowania
111

. 

Bezwzględne przyczyny odwoławcze obejmują wszystkie sytuacje, kiedy sąd 

odwoławczy jest uprawniony i zobowiązany do orzekania z urzędu niezależnie od 

granic środka odwoławczego, a więc do wykraczania poza zasięg wyznaczony 

zakresem zaskarżenia i podniesionymi zarzutami oraz niezależnie od wniesienia przez 

stronę środka odwoławczego
112

. 
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2.4 Pojęcie nieważności 

Nauka procesu karnego wyróżnia dwa rodzaje nieważności orzeczeń 

wydawanych przez sądy: orzeczenie względnie nieważne i orzeczenia bezwzględnie 

nieważne. Pierwsze z nich jeszcze pod rządami k.p.k. jeżeli zostały wydane 

w postępowaniu zwyczajnym mogły być zaskarżone w trybie zażalenia lub rewizji, a 

w razie niemożności zażalenia mogą uzyskać walor wykonalności, mimo iż wcześniej 

powinny zostać przecież uchylone, z powodu wybitnie rażących uchybień
113

. 

Nieważność względna (nullitas sanabilis) dotyczy przede wszystkim 

przypadków mniej istotnych uchybień procesowych, które mogły doprowadzić do 

uchylenia, ale z uwagi iż do tego nie doszło, nastąpiła konwalidacja wadliwości. Takie 

orzeczenie uzyskiwało prawomocność formalną i mogło zostać wykonane, w takim 

samym stopniu, jak pozostałe niewadliwe orzeczenia. Uchylenie orzeczenia 

wywoływało natomiast skutek ex nunc, czyli dopiero formalne uchylenie orzeczenia 

pozbawiało je wywoływanych przez nie skutków prawnych. Te uchybienia stwierdzane 

są dzisiaj w trybie art. 438 k.p.k.
114

. 

Nieważnością bezwzględną (nullitas insanabilis) było tak ciężkie naruszenie 

prawa materialnego i procesowego, w przypadku zaistnienia którego czynność musiała 

podlegać uchyleniu niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów
115

. Była 

zatem uznawana za nie istniejącą od momentu jej dokonania (ex tunc), nie wywołując 

żadnych skutków prawnych. Nie możliwe jest jego wykonywanie, bo nie ma co 

wykonywać, ani też naprawianie, bo nie ma co konwalidować
116

. 

W doktrynie jednak podkreślano, że pojęcie nieważności względnej zawiera 

w sobie wewnętrzną sprzeczność, bowiem czynność może być albo ważna, tj. 

wywoływać skutki prawne w całej rozciągłości albo nieważna, czyli pozbawiona mocy 

prawnej. Nie może być zatem mowy o istnieniu jakiejkolwiek trzeciej kategorii 

pośredniej
117

. Zdecydowanie lepiej analizować powyższy problem posługując się 

rodzajami uchybień. 

Orzeczenia dotknięte bezwzględną nieważnością są tylko pozornie prawomocne. 

Można wnosić o ich uchylenie w trybie zwyczajnych środków odwoławczych, a w razie 

ich wyłączenia może nastąpić stwierdzenie ich nieważności przed sądem wyższego 
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rzędu nad tym, który wydawał to orzeczenie. Może to nastąpić z urzędu lub też na 

wniosek. Orzeczenia dotknięte bezwzględną nieważnością nie nadają się do wykonania, 

a orzeczenie stwierdzające nieważność ma wyłącznie charakter deklaratoryjny
118

. 

Orzeczenia bezwzględnie nieważne (nieważność nieusuwalna) nie mogą podlegać 

wykonaniu, gdyż wykonuje się jedynie przeczenia prawomocne formalnie (te zaś nie 

mają ani mocy prawomocności formalnej, ani materialnej). Po upływie terminu 

zaskarżenia w trybie zwyczajnych środków odwoławczych lub też w razie ustawowego 

wyłączenia możliwości takiego zaskarżenia, nie można ich już zaskarżać w trybie 

zwyczajnym, choć można uznać stwierdzenia ich nieważności
119

. 

Podnoszone są głosy, że nieważność orzeczenia wcale nie jest fikcją, bowiem 

orzeczenie, wobec którego jeszcze nie zdążono wszcząć procedury stwierdzającej 

nieważność, jest faktem prawnym, dopóki nie dojdzie do stwierdzenia takiego 

uchybienia, nawet jeżeli nieważność oznacza skutek ex tunc, zatem, wyeliminowanie go 

z obrotu nastąpi dopiero w momencie stwierdzenia jego nieważności. Czasami jednak 

orzeczenia nie da się wykonać i dlatego wznowienie postępowania znacznie lepiej 

gwarantuje pewność prawa, szczególnie że w katalog przyczyn wznowienia 

postępowania (art. 540-540a k.p.k.) ma charakter zamknięty
120

.  

Nieważność nie została utrzymana w k.p.k. 1969 prawdopodobnie dlatego, iż 

SN nadużywał stosowania art. 377 k.p.k. 1928, jako przepisu, który pozwalał na 

stwierdzanie nieważności, gdy zachodzi inna przyczyna nieważności z mocy samego 

prawa. Oczywiście obawiano się konsekwencji likwidacji takiego stanu rzeczy, choćby 

przypadku, gdy wyrok wyda sędzia niepoczytalny (brak takiej przyczyny w art. 388 

k.p.k.), ale obawy okazały się przedwczesne
121

. 

Kodeks postępowania karnego z 1997 przywrócił znaną już w k.p.k. 1928, 

instytucję nieważności właściwie ze względu na dwa czynniki, których wagę 

podkreślono w uzasadnieniu do ustawy: 

 Jest nie do pogodzenia z powagą praktyki i wymiaru sprawiedliwości, aby 

traktowane były jako ważne i wywołujące skutki prawne te decyzje 
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procesowe, które dotknięte są tak kardynalnym naruszeniem prawa jak np. 

wyrok wydany przez osobę nie będącą sędzią, albo orzekający środek 

karny nie znany ustawie. 

 Próba uniknięcia instytucji nieważności z mocy prawa jest skazana na 

niepowodzenia, gdyż zmuszałaby do posługiwania się nieznanym ustawie 

pojęciem ,,orzeczeń nieistniejących” w razie ujawnienia się wspomnianych 

najbardziej drastycznych uchybień, które z tych czy innych powodów 

uniknęłyby kontroli odwoławczej
122

. 

Nieważność miała być więc jednym ze środków mających zastąpić konstrukcję 

sententia non existans. Chodziło o to, zlikwidować pewnego rodzaju fikcję prawną 

i wprowadzić w jej miejsce instytucję zapewniającą skuteczną reakcję prawa na 

naruszanie przy orzekaniu podstawowych zasad prawa ściśle określonych w ustawie
123

. 

Zgodnie z postanowieniami art. 101 k.p.k. orzeczenie jest nieważne z mocy 

samego prawa, w razie zaistnienia następujących przyczyn:  

 1) oskarżony nie podlegał orzecznictwu polskich sądów karnych;  

 2) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona do orzekania bądź 

podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40 § 1 pkt 1-3 lub 6 oraz § 2 i 3;  

 3) zostało wydane pomimo to, że inne postępowanie karne co do tego 

samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie ukończone;  

 4) orzeczono karę lub środek karny nie znane ustawie;  

 5) zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało 

podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu;  

 6) sąd orzekł w składzie nie znanym ustawie;  

 7) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego 

wykonanie;  

 8) zachodzi inna, co najmniej równie poważna obraza prawa.  

Zwróćmy uwagę, na powiązanie między przyczynami nieważności, 

a przyczynami uchylenia orzeczenia, bowiem przyczyny nieważności wymienione 

w art. 101 § 1 pkt 5 i 7-8 k.p.k. to właściwie względne przyczyny odwoławcze z art. 
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387 k.p.k. 1969, natomiast przyczyny z art. 101 § 1 k.p.k. pkt 1-4 i 6 k.p.k. to przykłady 

bezwzględnych powodów odwoławczych wymienione w art. 388 k.p.k. 1969. 

Nowelą w 2000
124

 r. dokonano skreślenia art. 101 § 1 pkt 8 wywołując szereg 

następstw o których będę jeszcze miał okazję wspomnieć. Ponadto dokonano zmian 

zakresu przedmiotowego orzeczeń, które mogły zostać uznane za nieważne. 

,,Orzeczenie” zamieniono na wyrok, nakaz karny, a także postanowienie zamykające 

drogę do wydania wyroku, w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania albo 

środka zabezpieczającego, oddalające wniosek o wznowienie postępowania oraz 

wydane na podstawie art. 420 § 1k.p.k., rozwinięto szereg postanowień proceduralnych, 

ale właściwie poza zmianą otwartego charakteru wyliczenia skutek pozostał taki sam. 

Oczywiście powrót tej instytucji wywołał szereg rozmaitych następstw 

i wielokrotnie wymagało to zajęcia stanowiska w orzecznictwie różnych sądów. 

Czy jednak nieważność powinna być odnoszona do orzeczeń sądowych, czy 

również do pozostałych decyzji karnoprocesowych organów pozasądowych. 

Zagadnienie jest kontrowersyjne, ale więcej autorów opowiada się mimo wszystko za 

pierwszym rozwiązaniem
125

. 

Spory budzi nie tyle nawet charakter prawny tej instytucji, co raczej charakter 

orzeczenia stwierdzającego nieważność, szczególnie w kwestii, czy orzeczenie to ma 

charakter konstytutywny, czy też deklaratywny, przede wszystkim dlatego, że 

w wypadku kiedy uznamy, że orzeczenie ma charakter konstytutywny, to wówczas 

orzeczenie dotknięte wadą straci ważność dopiero z chwilą prawomocnego stwierdzenia 

przez sąd, jeżeli zaś przyjmiemy deklaratywny charakter takiego orzeczenia, to 

oczywiście musi to oznaczać, że będzie ono nieważne od chwili jego wydania
126

. 

Wydaje się, że należy podzielić pogląd o deklaratywnym charakterze takiego 

orzeczenia, przede wszystkim z uwagi na treść uchylonego już art. 102 § 2, gdzie 

wyraźnie mowa o „stwierdzaniu nieważności orzeczenia z mocy samego prawa”, a nie 

o „unieważnianiu”, w związku z czym jest ono nieważne od chwili jego wydania. 

Sprawa wcale nie jest taka prosta, bowiem od momentu wydania orzeczenia dotkniętego 
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nieważnością do momentu stwierdzenia tego faktu, to nieważne orzeczenie wywołuje 

skutki prawne, a co więcej jeżeli nie doszło do stwierdzenia tego faktu, podlega ono 

wykonaniu chociaż tak naprawdę jest nieważne. Receptą na tę przypadłość wcale nie jest 

przyjęcie rozwiązania, że orzeczenie takie jest nieważne z chwilą wydania, bo wówczas 

doprowadzilibyśmy do tego, ze dla jednych orzeczenie byłoby nieważne, a dla innych nie 

miałoby takiego charakteru. Również otwarty charakter wyliczenia przyczyn nieważności 

w derogowanym art. 101 k.p.k. w żadnym wypadku nie osłabia tej koncepcji. 

Drugim dylematem – niemniejszej skądinąd wagi, był niesamowicie trudny 

problem temporalnych zagadnień orzekania o przyczynie nieważności, tzn. m.in. czy 

dopuszczalne jest orzekanie o stwierdzaniu nieważności orzeczeń wydanych przed datą 

wejścia w życie kodeksu postępowania karnego
127

. SN orzekł, że wykładnia systemowa, 

celowościowa przemawia za rozwiązaniem, że stwierdzanie nieważności może 

następować jedynie wobec orzeczeń wydanych po dniu 31 sierpnia 1998, gdyż jedno 

orzeczenie nie może być w jednej i tej samej dacie zarówno nieważne z mocy samego 

prawa, jak i obciążone wadą procesową
128

. Dla orzeczeń zapadłych przed dniem 

1 września 1998 r. właściwe będzie wznowienie postępowania lub też kontrola 

kasacyjna. Sporne jest zagadnienie, czy możliwe jest podnoszenia uchybień jako 

bezwzględnych przyczyn odwoławczych, jeżeli orzeczenie się nie uprawomocniło, 

natomiast jeżeli orzeczenie nabrało mocy prawnej, a jest obarczone wyżej 

wymienionymi wadami, czy należy albo wszcząć postępowanie kasacyjne (art. 523 § 1 

k.p.k.) albo też wznowienie postępowania z urzędu (art. 542 § 3 k.p.k.)
129

. Pewne 

natomiast jest jedno – wraz z wejściem w życie noweli styczniowej, takie orzeczenia 

z wadami z art. 101 k.p.k. w żadnym wypadku nie mogły zostać konwalidowane, tylko 

przez fakt wejścia w życie nowej ustawy. Sąd Najwyższy
130

 w swoim orzeczeniu 

rozstrzygnął ostatecznie, że orzekanie po 30 czerwca 2003 r. w przedmiocie 
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stwierdzenia nieważności orzeczeń wydanych między datą wejścia w życie k.p.k., 

a datą wejścia w życie noweli styczniowej jest niedopuszczalne. Problemem już nie jest, 

czy należy stwierdzać nieważność, ale raczej w jakim to miałoby nastąpić trybie
131

. 

Przyjmuje się powszechnie, że wniosek o stwierdzenie nieważności złożony przed 

1 lipca 2003, musi być po tej dacie pozostawiony bez rozpoznania, a jeżeli 

postępowanie zostało wcześniej wszczęte, to powinno ono zostać umorzone
132

. 

Niektórzy krytykują pogląd SN, w którym uznał on iż z uwagi na brak 

stosownej procedury w stwierdzaniu nieważności dla orzeczeń zapadłych 

w omawianym trybie nie stosuje się przepisów o charakterze materialnym
133

. SN 

stwierdził, że orzeczenie nieważności należy traktować jako dotknięte bezwzględną 

przyczyną odwoławczą, zaś metodą usuwania tych orzeczeń z obrotu prawnego 

powinno być wznowienie postępowania z urzędu (542 § 3 k.p.k.) Przedstawiciele 

doktryny zauważają, że takiego stanowisko nie zasługuje na aprobatę z uwagi na 

szereg argumentów przemawiających przeciwko temu poglądowi: 

 takie podejście byłoby konwalidowaniem nieważnego orzeczenia, 

a przecież jest to sprzeczne z istotą nieważnego orzeczenia; 

 poza tym ograniczenia dopuszczalności wznowienia postępowania w art. 

542 § 3-5 k.p.k. mogą być tak istotne, że nie zapewni to odpowiednich 

gwarancji dla uczestnika postępowania; 

 orzeczenie wydane między 1 IX 1998 r. a 1 IX 2000 r. obarczone 

poważną obrazą prawa nie będą mogły być usunięte bowiem uchybienia 

zawarte w uchylonym art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k. nie zawiera się 

w aktualnym art. 439 k.p.k.; 

 postępowanie o stwierdzenie nieważności nie powinno być umarzane na 

podstawie art. 17 § 1 pkt. 11 k.p.k.
134

. 

Spory również budzi, czy sędzia biorący udział w wydaniu orzeczenia, które jest 

nieważne powinien być wyłączony, tak jak iudex inhabilis? Wydaje się, że można 

analogicznie zastosować unormowanie z art. 40 § 1 pkt 6 k.p.k. 
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W doktrynie zarysowuje się również problem, który dotychczas nie został 

poddany weryfikacji w praktyce, a mianowicie, czy jest dopuszczalne na gruncie k.p.k. 

stwierdzenie nieważności orzeczenia wydanego w czasie obowiązywania przepisów 

k.p.k. 1928, gdy zawiera ono wadę, którą wtedy uznawano za przyczynę nieważności. 

Proponuje się udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, ale 

z zastrzeżeniem, że należałoby dokonać takiej oceny przez pryzmat przepisów 

obowiązujących w chwili wydania tego orzeczenia
135

. 

Wskazuje się również na dylemat: czy dopuszczalne jest stwierdzanie nieważności 

orzeczeń o charakterze incydentalnych (postanowienia w kwestii właściwości sądu, 

oddalenia wniosku dowodowego, postanowień w kwestii środków zapobiegawczych, czy 

o odroczeniu rozprawy). Sąd Najwyższy przyjął
136

, że w takich przypadkach nie jest 

dopuszczalne stwierdzanie nieważności, mimo iż są to przypadki uchybień o znacznie 

poważniejszym ciężarze gatunkowym, niż te wymienione w art. 439 k.p.k. 

Nieważność może dotyczyć całości lub części orzeczenia. Nie stanowi 

natomiast przyczyny nieważności obraza przepisów postępowania karnego, jeżeli nie 

nastąpiło rażące pogwałcenie przez sąd podstawowych zasad postępowania karnego, 

nawet gdyby sąd musiał takie uchybienia uwzględnić z urzędu – jak choćby 

w wypadku (art. 378 § 1 lit. a-d)
137

. Stwierdzając nieważność orzeczenia ipso iure sąd 

mógł: poprzestać na tym rozstrzygnięciu, przekazać sprawę odpowiedniemu organowi 

lub podjąć inne rozstrzygnięcie
138

. 

Na tak wiele trudności związanych z instytucją nieważności ustawodawca 

postanowił znaleźć lekarstwo uchylając nowelą styczniową przepisy art. 101-104 k.p.k., 

a tym samym znosząc instytucję nieważności. Wcale nie rozwiązało to rozmaitych 

problemów. Wskażę ponadto, że pojawia się ponownie instytucja sententia non 

existens, tzn. wyroku, który nie jest czynnością procesową, zdolną do wywołania 

skutków procesowych (np. wydany przez osobę, która nigdy nie była lub nie przestał 

być sędzią). Wydaje się, że godzi to w autorytet Rzeczypospolitej, w imieniu której 

został przecież wydany
139

. 

Widać jednoznacznie, iż ustawodawca popełnił poważny błąd pomijając 

w noweli styczniowej regulację procedury stwierdzania nieważności, chociaż 
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 R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny..., op. cit., s. 65. 
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w projekcie k.p.k. przewidziano w oparciu o tryb przewidziany w art. 102-104 k.p.k. 

Orzeczenie wywołało również spór o tym, jaki sąd powinien to rozpoznawać – jedni 

wskazują na sąd, który wydał orzeczenie, inni mówią o sądzie wyższego rzędu nad tym, 

który wydał orzeczenie. SN musiał tak naprawdę uprościć zagmatwaną sytuację 

spowodowaną brakiem uregulowanie intertemporalnego
140

. 

 

2.5 Ewolucja bezwzględnych przyczyn odwoławczych w procesie karnym 

Przyczyny odwoławcze w okresie obowiązywania dotychczasowych kodeksów 

postępowania karnego ulegały rozmaitym zmianom, ale zawsze znajdując swoje 

miejsce w bogatym w zmiany modelu procesu karnego w Polsce. Można jednakże 

wyznaczyć pewną linię zmian, chociaż momentami była ona bardzo zakręcona i wracała 

niekiedy do punktu wyjścia. Klasyfikacje różnych uchybień cechowały się większą 

różnorodnością niż obrazy w kalejdoskopie. 

2.5.1 Kodeks Postępowania karnego z 1928 r. 

Kodeks ten wyróżniał w kategorii uchybień zarówno bezwzględne przyczyny 

odwoławcze, jak też i uchybienia względne. Wyrok można było uchylić jedynie 

wówczas, gdy został on zaskarżony – tym niemniej skarga kasacyjna musiała być 

złożona. Względne przyczyny odwoławcze były bowiem przyczyną apelacji. 

W postępowaniu w drugiej instancji zgodnie z art. 485 sąd odwoławczy z urzędu, 

niezależnie od granic apelacji: 

 uniewinnia oskarżonego, jeżeli w jego czynie nie ma znamion 

przestępstwa; 

 poprawia przyjętą w wyroku pierwszej instancji błędną kwalifikację czynu; 

 uznaje zaskarżony wyrok za nieważny i przekazuje sprawę komu należy, 

jeżeli wyrok zapadł z obrazą art. 12 lub 13, jeżeli w składzie sądu 

uczestniczyła osoba nieuprawniona do wydawania wyroków, albo jeżeli 

orzekał sędzia, który z mocy art. 39 ulegał wyłączeniu; 

                                                 
140

 Por. propozycję przedstawioną przez P. Hofmańskiego w cyt. już artykule: Ciszej nad trumną..., op. 
cit., s. 125. 
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 uchyla wyrok na korzyść współoskarżonych, choćby nie apelowali, jeżeli uchylił 

go na rzecz współoskarżonego, na którego korzyść apelacja była założona, a te 

same względy przemawiają za uchyleniem wyroku na rzecz tamtych; 

 umarza postępowanie, jeżeli sprawę rozpoznano bez skargi albo bez wniosku 

pokrzywdzonego w wypadkach, gdy ustawa takiego wniosku wymaga. 

Wówczas sąd powinien uniewinnić oskarżonego lub umorzyć postępowanie. 

Jeżeli natomiast chodzi o postępowanie w trzeciej instancji to, zgodnie z art. 497 

k.p.k. 1928 Sąd Najwyższy uchyla wyrok, jeżeli kasacja słusznie zarzuca, że: 

 sąd wydał wyrok uniewinniający pomimo istnienia w czynie oskarżonego 

znamion przestępstwa; 

 sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był 

obecny na całej rozprawie; 

 rozprawa odbyła się zaocznie w sprawie, w której ustawa wymaga 

obecności oskarżonego; 

 oskarżony nie miał obrońcy w wypadkach, wskazanych w art. 88 k.p.k. 1928; 

 nie sporządzono protokołu rozprawy; 

 wyrok nie zawiera ustalenia czynu, przypisanego oskarżonemu; 

 sąd w wypadkach, wskazanych w art. 484 k.p.k. 1928lit. a) i 589 k.p.k. 

1928 lit. a) zwiększył wymierzoną oskarżonemu karę. 

Ponadto Sąd Najwyższy w myśl art. 499 k.p.k. 1928 , niezależnie od zarzutów 

przytoczonych w kasacji, uchylał wyrok w przypadku: 

 jeżeli w czynie oskarżonego nie ma znamion przestępstwa; 

 jeżeli sprawę rozpoznano bez skargi albo bez wniosku pokrzywdzonego 

w wypadkach, gdy ustawa takiego wniosku wymaga; 

 jeżeli zachodzą przyczyny powodujące umorzenie postępowania w myśl art. 3; 

 jeżeli sąd na niekorzyść oskarżonego zastosował doń karę nieprzepisaną 

w ustawie za dane przestępstwo. 

Dwie pierwsze z nich są tożsame z przyczynami uchylenia przez sąd z urzędu 

podczas postępowania apelacyjnego. Zgodnie z art. 12, 13, 485 pkt c oraz 503 k.p.k. 

1928 Sąd Najwyższy uznaje zaskarżony wyrok za nieważny i przekazuje sprawę 

komu należy, jeżeli: 
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 w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona do wydawania 

wyroków; 

 orzekał sędzia lub przysięgły, który z mocy art. 39 ulegał wyłączeniu; 

 oskarżony nie podlegał w danej sprawie orzecznictwu sądów powszechnych; 

 orzeczenie, wydane przez sąd niższego rzędu z obrazą przepisów 

o właściwości rzeczowej, jest z mocy prawa nieważne; nie dotyczy to 

jednak orzeczeń w sprawach, dla których sąd wyższego rzędu stał się 

właściwym z mocy art. 28 § 2 k.p.k. 1928 r.; 

Znaczna cześć autorów uznawała za bezwzględne zarzuty odwoławcze tylko 

takie, które strona powinna wyrokowi zarzucić i je udowodnić, ale odnoszono je 

wyłącznie do skargi kasacyjnej
141

: 

 sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był 

obecny na całej rozprawie; 

 wbrew ustawie prowadzono rozprawę przy drzwiach zamkniętych; 

 rozprawa odbyła się zaocznie w sprawie, w której ustawa wymaga 

obecności oskarżonego; 

 oskarżony nie miał obrońcy w wypadkach wskazanych w art. 88
142

; 

 przesłuchano świadka wbrew zakazowi dowodowemu z art. 101 k.p.k. 

1928
143

; 

 po wydaleniu oskarżonego z sali nie zawiadomiono go o tym, co się 

wydarzyło podczas jego nieobecności; 

 nie sporządzono protokołu rozprawy; 

                                                 
141

 Zdecydowanie bardziej szczegółowe omówienie w pracy Z. Muras, Bezwzględne przyczyny..., op. cit., 
s. 48-52. 
142

 Zgodnie z tym przepisem obrona była obligatoryjna gdy oskarżony: nie ukończył 17 lat (a nie stawał 
przed sądem dla nieletnich – a po 1933 dodatkowo przed sądem grodzkim był głuchy, niewidomy, 
zachodziła uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności. 
143

 W myśl tego przepisu nie wolno było przesłuchiwać duchownego co do faktów, o których dowiedział 
się na spowiedzi, a ponadto obrońcy oskarżonego co do faktów, o których się od niego dowiedział przy 
udzielaniu porady prawnej lub prowadzeniu sprawy. 
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 sentencja wyroku skazującego nie odpowiadała wymaganiom 

art. 367 k.p.k. 1928 
144

; 

 sąd w wypadkach wskazanych w art. 484 lit. a, 520 i 589 lit a k.p.k. 1928
145

. 

Nowelizacja
146

 k.p.k. 1928 r zlikwidowała trzy przypadki będące w poprzednim 

stanie prawnym bezwzględnymi przyczynami odwoławczymi: prowadzenie wbrew 

przepisom ustawy rozprawy przy drzwiach zamkniętych, przesłuchanie wbrew 

zakazowi określonemu w art. 101 oraz brak powiadomienia wydalonego z sali rozpraw 

oskarżonego o tym, co się działo podczas jego nieobecności. Wprowadzono również 

dodatkową bezwzględną przyczynę odwoławczą, a mianowicie sytuację, w której 

wyrok należało uchylić, gdy kasacja słusznie zarzucała, że sąd wydał wyrok 

uniewinniający, pomimo istnienia w czynie oskarżonego znamion przestępstwa 

(art. 514. znowelizowanego k.p.k. 1928). Zmieniono także przepis dotyczący 

niezbędnej treści sentencji wyroku (dawny 497 pkt. h), tzn. nie musiał już zawierać 

wszystkich szczegółów działania oskarżonego(znowelizowany art. 514 pkt h) 

Zmodyfikowano także jeszcze jedną przyczynę: zrezygnowano z zakazu zwiększania 

oskarżonemu kary, w sytuacji gdy wyrok uchylono nie na żądanie oskarżonego, 

ponieważ znowelizowany art. 537 zlikwidował stosowanie zakazu reformationis in 

peius. Warto dodać, że wyliczenie przyczyn odwoławczych miało charakter 

enumeratywny, zatem nie istniała możliwość rozszerzenia tego zakresu
147

. 

System odwoławczy i katalog przyczyn nie uległ zmianie aż do momentu wyjścia 

w życie kolejnej noweli
148

 do kodeksu postępowania karnego. Nastąpiło to 1 lipca 1949 r. 

Zmieniono system środków zaskarżania – w miejsce apelacji wprowadzono rewizję 

(znaczne ograniczenie możliwości przeprowadzania postępowania dowodowego), a 

w miejsce kasacji rewizję nadzwyczajną (przysługiwała jedynie od prawomocnych 

orzeczeń i wnoszoną przez uprawnione podmioty)
149

. Przyczyny odwoławcze nie uległy 
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 Sentencja wyroku skazującego powinna ponadto zawierać: ustalenie czynu przypisanego 
oskarżonemu, wskazanie przepisu zastosowanej ustawy karnej oraz karę, na jaką oskarżonego skazano. 
145

 tj. wymierzonej przez sąd pierwszej instancji, jeżeli założono apelację tylko na korzyść oskarżonego (art. 
484 lit. a k.p.k. 1928), przy ponownym rozpoznawaniu sprawy orzeczoną w uchylonym wyroku bez 
względu na to, czy wyrok uchylono na żądanie oskarżyciela czy oskarżonego (art. 520 k.p.k. 1928), jeżeli 
sprawę wznowiono na korzyść oskarżonego, sąd przy ponownem rozpoznaniu sprawy nie może orzec kary 
surowszej niż ta, na którą oskarżonego poprzednio prawomocnie skazano (589 lit. a k.p.k. 1928). 
146

 Jednolity tekst ogłoszony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1932 r (Dz.U. 
RP Nr 83, poz. 725 uwzględniających zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 stycznia 1932 r., (Dz.U. RP 
Nr 10, poz. 60) oraz Rozporządzenia Prezydenta z dnia 23 sierpnia 1932 r., (Dz.U. RP Nr 73, poz. 662) 
147

 Z. Muras, Bezwzględne przyczyny..., op. cit., s. 53-54. 
148

 Ustawa z dnia 17 kwietnia 1949 r. – o zm. przepisów Kodeksu postępowania karnego (Dz.U. RP 
Nr 32, poz. 238). 
149

 Szerzej na ten temat w pracy S. Kalinowski, Rewizja nadzwyczajna..., op. cit., gdzie omówiono 
podmioty uprawnione do wniesienia kasacji (s. 33-35) jak też i przesłanki jej dopuszczalności (s. 36-65) 
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większym zmianom, albowiem w dalszym ciągu oprócz bezwzględnych przyczyn 

istniała również nieważność. Zgodnie z art. 398 k.p.k. z 1928 w brzmieniu po tej noweli 

bezwzględnymi przyczynami, które skutkowały uchyleniem orzeczenia były: 

 w czynie nie było znamion przestępstwa; 

 sprawę rozpoznano bez skargi lub bez wniosku pokrzywdzonego 

w wypadkach, gdy ustawa takiego wniosku wymagała albo zachodziły 

przyczyny powodujące umorzenie postępowania w myśl art. 3; 

 sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był 

obecny na całej rozprawie; 

 rozprawa odbyła się podczas nieobecności oskarżonego, chociaż jego 

obecność była obowiązkowa; 

 oskarżony nie miał obrońcy w wypadkach wskazanych w art. 86; 

 sentencja wyroku nie zawierała ustalenia czynu przypisanego 

oskarżonemu. 

Następne nowelizacje k.p.k. 1928 również nie oszczędziły katalogu uchybień 

bezwzględnych, gdyż najpierw brak w czynie oskarżonego znamion przestępstwa zaliczono 

do katalogu przyczyn skutkujących umorzeniem postępowania, a w 1950 r. uznano za 

bezwzględne przyczyny odwoławcze (387 § 1 pkt a k.p.k. 1928). Dokonano jeszcze 

niewielkich korekt w kwestii obrony obligatoryjnej i obowiązkowych elementów sentencji. 

Mimo, iż katalog nie uległ znaczącej zmianie, to zmienił się tryb orzekania – gdyż 

w odróżnieniu od uregulowania międzywojennego sąd rewizyjny uchylał wyrok na 

posiedzeniu bez udziału stron, gdy tymczasem wcześniej następowało to w trybie 

właściwym dla zwykłego postępowania. Ponadto sąd musiał uchylić wyrok niezależnie od 

zarzutów zgłoszonych przez stronę, jeżeli stwierdził powyższe uchybienia
150

.Widać 

jednoznacznie, że model coraz bardziej zbliżał się do tego jaki aktualnie obowiązuje. 

2.5.2 Kodeks Postępowania karnego z 1969 r. 

Pierwszą z różnic cechujących nowy Kodeks postępowania karnego było przede 

wszystkim zniesienie nieważności orzeczenia skutkiem czego dotychczasowe 

przyczyny nieważności zostały zaliczone do bezwzględnych przyczyn odwoławczych. 

Niestety zaczęło funkcjonować pojęcie sententia non existens, oznaczające decyzję, 

która faktycznie orzeczeniem nie była, a zatem nie było konieczne jej uchylenie. 
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 Z. Muras, Bezwzględne przyczyny..., op. cit., 56-57. 
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Zachowano jeszcze przez pewien czas model dwuinstancyjnego postępowania z rewizją 

jako środkiem odwoławczym, albowiem w 1995 dokonano gruntownej noweli kodeksu 

postępowania karnego, zamieniając rewizję na apelację, a rewizję nadzwyczajną 

w kasację
151

. Katalog bezwzględnych uchybień został enumeratywnie określony w (art. 

388 k.p.k. 1969) i wymieniał następujące uchybienia, nie podlegające także w obecnym 

stanie prawnym wykładni rozszerzającej
152

 ani nie zezwalające na stosowanie analogii: 

 1) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona do orzekania 

lub podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 30
153

; 

 2) sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie 

był obecny na całej rozprawie; 

 3) orzeczono o karze lub środku zabezpieczającym nie znanym ustawie;  

 4) zachodziła jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, 

wymienionych w art. 11 pkt 3-7
154

; 

 5) orzeczenie nie zostało podpisane przez wszystkich członków składu;  

 6) oskarżony nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 70 § 1
155

 

i art. 71
156

 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego 

udział był obowiązkowy; 

 7) sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu 

szczególnego lub sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do 

właściwości sądu powszechnego; 

 8) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu 

wyższego rzędu;  

 9) sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność 

była obowiązkowa, przez co został on pozbawiony możliwości obrony. 

                                                 
151

 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 443 i 444) – o zmianie Kodeksu postępowania 
karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o 
postępowaniu w sprawach nieletnich) oraz Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu 
postępowania karnego. (Dz.U. Nr 89, poz. 444). 
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 S. Zabłocki, Postępowanie odwoławcze..., op. cit., s. 185. 
153

 Tzw. iudex inhabilis. Są to wyliczenia właściwie analogiczne jakie obowiązują w aktualnym kodeksie 
154

art. 11 k.p.k. 1969 punkty: 3) sprawca nie podlega orzecznictwu sadów karnych; 4) brak skargi uprawnionego 

oskarżyciela albo zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej;  
5) oskarżony zmarł; 6) nastąpiło przedawnienie, 7) postępowanie karne co do tego samego czynu tej 
samej osoby zostało prawomocnie ukończone lub wcześniej wszczęte toczy się. 
155

 1) jest głuchy, niemy lub niewidomy, 2) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności 
156

 Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem wojewódzkim jako sądem pierwszej 
instancji. Udział obrońcy na rozprawie głównej jest obowiązkowy, a na rozprawie odwoławczej przed 
sądem apelacyjnym, jeżeli prezes Sądu lub Sąd uzna to za konieczne. 
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Niezależnie od granic środka odwoławczego i wpływu uchybienia na treść 

orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchylał takie orzeczenie, jeżeli 

oczywiście orzeczenie nie stało się jeszcze prawomocne. W przeciwnym razie 

uchybienia wymienione w tym artykule były podstawą do wznowienia postępowania 

na wniosek lub z urzędu (art. 476 k.p.k. 1969 w zw. z 474 § 2) lub też rewizji 

nadzwyczajnej (art. 462 i n) k.p.k. 1969 (potem kasacji). Sąd odwoławczy nie mógł 

zmienić orzeczenia, a jedynie mógł na posiedzeniu uchylić wyrok i przekazać do 

ponownego rozpoznania albo uchylić i umorzyć postępowanie
157

. 

 Pamiętajmy, że uchybienia te wraz z art. Art. 389. k.p.k. 1969
158

 oraz z art. 404. k.p.k. 

1969
159

 tworzyły katalog bezwzględnych przyczyn odwoławczych. 

 

2.5.3 Kodeks Postępowania karnego z 1997 r. 

Kodeks, który wszedł w życie 1 września 1998 r. dokonał niewielu zmian jeżeli 

chodzi o względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze, natomiast przywrócił 

z powrotem do istnienia instytucję nieważności. Oczywiście wprowadzono 

odpowiednie przepisy proceduralne, które miały umożliwić stwierdzanie nieważności 

orzeczeń sądowych, aby cały system prawny funkcjonował bez żadnych przeszkód. 

Niektóre z poprzednio obowiązujących uchybień, zostały uznane za przyczyny 

nieważności, niektóre zostały ponownie zaliczone do katalogu bezwzględnych przyczyn 

odwoławczych, ale już w nieznacznie zmienionym kształcie. Ponadto w wypadku część 

z nich może doprowadzić do uchylenia jedynie na korzyść oskarżonego. Wzmocniono 

również pewnego rodzaju kontrolę stron nad procedurą uchylenia takiego orzeczenia
160

. 

Bezwzględne przyczyny nieważności uregulowano w art. 439 k.p.k. W myśl 

tego przepisu sąd odwoławczy niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych 

zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia, sąd odwoławczy na posiedzeniu 

uchylał zaskarżone orzeczenie, jeżeli: 

 1) w wydaniu orzeczenia brał udział sędzia podlegający wyłączeniu 

z przyczyn określonych w art. 40 § 1 pkt 4, 5 oraz 7-9;  
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 Z. Muras, Bezwzględne przyczyny..., op. cit., s. 58. 
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 Art. 389 k.p.k. 1969 Orzeczenie podlega zmianie na korzyść oskarżonego lub uchyleniu niezależnie 
od granic środka odwoławczego, jeżeli jest ono oczywiście niesprawiedliwe. 
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 Art. 404 k.p.k. 1969 sąd odwoławczy poprawia błędną kwalifikację prawną czynu niezależnie od 
granic środka odwoławczego, jeżeli nawet nie może poza tym wyroku zmienić. 
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 P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks..., t. II, op. cit., s. 616; S. Zabłocki, [w:] Kodeks..., 
t. III, op. cit., s. 140-141. 
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 2) sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie 

był obecny na całej rozprawie; 

 3) sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu 

szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do 

właściwości sądu powszechnego; 

 4) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu 

wyższego rzędu; 

 5) zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, 

określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6, 9, 10 lub 11; 

 6) oskarżony nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 

oraz art. 80 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego 

udział był obowiązkowy; 

 7) sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego 

obecność była obowiązkowa; 

Uregulowanie w takim kształcie właściwie bez większych zmian dotrwało do 

następnej nowelizacji w postaci noweli styczniowej
161

. 

Niewielkim, aczkolwiek istotnym modyfikacjom uległy dwie pozostałe 

bezwzględne przyczyny odwoławcze tj. art. 440 k.p.k. zgodnie z którym w wypadku 

gdy utrzymanie orzeczenia w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe, podlega ono 

zmianie na korzyść oskarżonego albo uchyleniu niezależnie od granic zaskarżenia 

i podniesionych zarzutów. i art. 455 k.p.k. gdy sąd odwoławczy, nie zmieniając ustaleń 

faktycznych, poprawia błędną kwalifikację prawną niezależnie od granic zaskarżenia 

i podniesionych zarzutów, ale w odróżnieniu od poprzedniego stanu prawnego, 

poprawienie kwalifikacji prawnej na niekorzyść oskarżonego może nastąpić tylko 

wtedy, gdy wniesiono środek odwoławczy na jego niekorzyść. 

2.5.4 Nowela styczniowa 2003 r. 

Noweli dokonano w atmosferze silnego wzburzenia w środowiskach 

prawniczych, spotęgowanego alarmem podnoszonym przez środki masowego przekazu 

oraz przez polityków, którzy krzyczeli, że zaistniał głęboki kryzys wymiaru 
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 Właściwie jest tutaj odpowiednim słowem, ponieważ wspomniana już nowela z dnia 20 lipca 2000 r. 
(Dz.U. Nr 62, poz. 717) zmieniła na mocy art. 12 przepis 439 § 3 zamieniając wyraz „451 § 1” na ,,451”  
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sprawiedliwości
162

. Ustawa ta przede wszystkim dokonała niesamowitych spustoszeń 

dawnych przepisów regulujących postępowanie przygotowawcze, a ponadto zgodnie 

z jej art. 177 skreślono przepisy dotyczące nieważności (art. 101-104 k.p.k.). 

W uzasadnieniu wskazywano, iż nieważność była źródłem rozlicznych trudności 

interpretacyjnych i przyczyniała się do komplikowania procedury karnej, a ponadto 

uczestnicy postępowania traktują ją jako dodatkowy środek zaskarżenia i paraliżując 

postępowanie karne, a tym samym czyniąc niespójnym system środków zaskarżenia, 

bezzasadnie różnicując wagę uchybień przepisów prawa. Skoro zatem poprzedni 

kodeks radził sobie bez niej, to nie ma powodów do jej utrzymywania
163

. 

Ustawodawca likwidując instytucję nieważności orzeczeń w kodeksie 

postępowania karnego, jednocześnie dokonał zmiany w art. 439 § 1 k.p.k. włączając do 

niego wszystkie powody nieważności orzeczeń wymienione w derogowanym art. 101 § 

1 k.p.k. Od wejścia w życie noweli styczniowej ujawnienie się tym samym przyczyny 

nieważności orzeczenia może być może być kwalifikowane wyłącznie jako 

bezwzględna przyczyna odwoławcza
164

. 

Nowy art. 439 k.p.k. po wszystkich korektach aktualnie przybrał następującą 

treść: sąd odwoławczy uchyla orzeczenie niezależnie od granic zaskarżenia 

i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść jeżeli: 

 1) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna 

do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40; 

 2) sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie 

był obecny na całej rozprawie; 

 3) sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu 

szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do 

właściwości sądu powszechnego; 

 4) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu 

wyższego rzędu; 

 5) orzeczono karę, środek karny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie; 
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 Por. S. Waltoś, Pragmatyczne wątki wielkiej nowelizacji procesu karnego, s. 415 i n. oraz J. Tylman, 
Uwagi o nowelizacji procedury karnej, s. 393 i n., [w:] Współczesne problemy procesu karnego i jego 
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 S. Zabłocki, Pożegnanie ..., s. 90-91 za: Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie kodeksu postępowania 
karnego i niektórych innych ustaw, Warszawa 2001, druk sejmowy nr 182, s.55. 
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 Postanowienie SN z dnia 24 listopada 2003 r., IV KZ 33/2003 OSNsK 2003 poz. 2491. 
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 6) zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało 

podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu; 

 7) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie; 

 8) zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego 

czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone; 

 9) zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, 

określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8-11; 

 10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach 

określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 lub obrońca nie brał udziału 

w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy; 

 11) sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego 

obecność była obowiązkowa. 

Warto zauważyć, że w art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. zawiera nową przyczynę tj. 

,,niezdolność sędziego do orzekania” czyli sytuację, w której sędzia lub ławnik jest na 

przykład niepoczytalny lub znajduje się pod wpływem alkoholu albo środka 

odurzającego – co dotychczas kwalifikowano jako przypadek art. 101 § 1 pkt 8. Reszta 

dodatkowych postanowień to jak już wspomniałem efekt zniesienia nieważności. 

Decyzja o zniesieniu nieważności z mocy samego prawa nie jest i oczywiście 

nie może być oceniana jednoznacznie. Podnosiło się różnorakie argumenty za jej 

istnieniem, jak i za koniecznością jej zlikwidowania. Zastanawiano się nawet, czy nie 

lepiej byłoby ją znowelizować w celu uchronienia przed likwidacją
165

. 

2.6 Tryb orzekania w wypadku stwierdzenia bezwzględnej przyczyny 
odwoławczej 

Wspominałem już, że wystąpienie bezwzględnych przyczyn odwoławczych 

powoduje uchylenie orzeczenia nigdy natomiast nie będzie jego zmiany. Jest tak 

dlatego, że ustawodawca wychodzi z założenia, że nie można dłużej tolerować 

w obrocie prawnym orzeczeń dotkniętych uchybieniami o tak kardynalnej randze. 
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 B. Dudzik, Zniesienie instytucji nieważności orzeczeń z mocy samego prawa – zagadnienia wybrane, 
s. 412-413, [w:] Z. Sobolewski (red.), G. Artymiak (red.), C.P. Kłak (red.), Problemy znowelizowanej 
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Uchybienia wymienione w art. 439 § 1 k.p.k. są uchybieniami w większości 

o charakterze formalnym – oprócz 439 § 1 pkt. 5 k.p.k. Jest to zatem instytucja, która 

wywiera szczególny wpływ na postępowanie karne
166

. 

Uchylenie jest obowiązkiem sądu, tzn. sąd jest obowiązkowy badać każdą sprawę, 

w której wniesiono środek odwoławczy przez pryzmat, czy aby nie zawiera uchybień z art. 

439 § 1k.p.k. Organ orzekający w wyniku ich uchylenia może alternatywnie: 

 zgodnie z art. 439 § 1 pkt 9 w związku z art. 17 k.p.k. umorzyć 

postępowanie; 

 przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. 

Orzekanie niezależnie od granic zaskarżenia, nie oznacza jednakże orzekania 

w stosunku do tych podmiotowych części orzeczenia, które w wyniku braku 

zaskarżenia stały się prawomocne. Sąd ma obowiązek uchylenia orzeczenia tylko 

w stosunku do tych oskarżonych, którzy wnieśli środek odwoławczy
167

. Jeżeli sąd 

postanowi uchylić orzeczenie, także wobec tych oskarżonych, którzy nie zaskarżyli 

orzeczenia, to zgodnie z art. 435 k.p.k. może to uczynić jedynie na ich korzyść
168

. 

Pamiętajmy jednakże cały czas o tym, że sąd stwierdzi takie uchybienie, nie może 

uchylić wadliwego orzeczenia, jeżeli nie rozpoznaje środka odwoławczego 

wniesionego przeciwko takiemu orzeczeniu. Taka sytuacja może się zdarzyć 

w wyniku cofnięcia środka odwoławczego
169

. 

Uchylenie orzeczenia może nastąpić na posiedzeniu także wtedy gdy 

podejmowane jest w trybie postępowania apelacyjnego
170

. Jest to wyjątkowe 

rozwiązanie, gdyż z uwagi na dyspozycję art. 449 i 456 k.p.k. sąd rozpoznaje przecież 

apelację na rozprawie. 

W posiedzeniu tym mają prawo wziąć udział strony, obrońcy i pełnomocnicy, 

a także oskarżony pozbawiony wolności. Postuluje się, aby ze względu na prawo do 

obrony, że gdy środek odwoławczy był złożony na niekorzyść, a zarzucono powody 

mogące spowodować uchylenie na niekorzyść (art. 439 § 1 pkt 1-8 k.p.k.) i nie zostały 

one zgłoszone przez skarżącego lub podniesione przez odwołującego się, na którym nie 

ciąży obowiązek przekazania odpisów, który rzeczywiście ich nie dołączył, a zatem 
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w sytuacji gdy oskarżony pozbawiony wolności nie jest świadomy możliwego 

rozstrzygnięcia sądu, niezbędne jest zarządzenie sprowadzenia go na posiedzenie
171

. 

Ponadto w wypadkach zaskarżenia orzeczenia wydanego przed 1 lipca 2003 r. 

z uchybieniem nie będącym wtedy bezwzględną przyczyną odwoławczą, nie powinno 

się dochodzić wydania takiego orzeczenia, gdyż w aktualnym stanie prawnym nie 

naruszałoby żadnego przepisu postępowania
172

. 

Uchylenie orzeczenia jedynie z powodów wymienionych w art. 439 § 1 pkt 9-11 

k.p.k. może nastąpić wyłącznie na korzyść oskarżonego. Wynika z tego szereg różnych 

i często spornych w doktrynie implikacji. 

W wypadku ponownego rozpoznania sprawy powstaje obowiązek przestrzegania 

reguły o zakazie reformationis in peius, a orzekanie na niekorzyść jest możliwe wtedy, 

gdyż zgodnie z art. 443 k.p.k. zostało wcześniej zaskarżone na niekorzyść oskarżonego. 

Jednakże w myśl art. 439 § 2 k.p.k. uchylenie orzeczenia jedynie z powodów 439 § 1 

pkt 9-11 k.p.k. może nastąpić wyłącznie na korzyść oskarżonego. Jeżeli natomiast 

stwierdzono uchybienie określone w art. 439 § 1 pkt 1-8 k.p.k. i uchylono orzeczenie, to 

w ponownym rozpatrzeniu sprawy można orzekać na niekorzyść. Sprawa wcale się nie 

komplikuje w przypadku zarzucenia uchybienia orzeczeniu art. 439 § 1 pkt 1-8 k.p.k., 

a równocześnie stwierdzenia uchybienia art. 439 § 1 pkt 9-11 k.p.k., to w takim 

przypadku można orzekać na niekorzyść, ponieważ te drugie uchybienia nie są 

uchybieniami jedynymi, a zatem działanie 439 § 2 k.p.k. zostaje wyłączone. W sytuacji 

natomiast gdy przy środku odwoławczym na niekorzyść oskarżonego stwierdzono 

wyłącznie naruszenia o których mowa w art. 439 § 1 pkt 1-8 k.p.k. i jedynie z tego 

powodu uchylono orzeczenie, w ponownym postępowaniu nie wolno orzekać na 

niekorzyść oskarżonego (439 § 2 k.p.k.) pomimo tego, iż środek odwoławczy złożony był 

na jego niekorzyść. W wypadku gdyby uchybienia art. 439 § 1 pkt 1-8 k.p.k. stwierdzono 

rozpoznając środek odwoławczy na korzyść, to ze względu na art. 443 k.p.k., 

w postępowaniu po uchyleniu orzeczenia nie wolno orzekać na jego niekorzyść
173

. 

Podkreślenia wymaga również to, że uchybienia wymienione w art. 439 § 1 

k.p.k. jest tak istotne, że ustawodawca zdecydował się również zamieścić je w wykazie 

przyczyn kasacji obok innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny 

wpływ na treść orzeczenia (art. 523 § 1 k.p.k.). 
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W związku z nowelizacją k.p.k., obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują 

możliwości prowadzenia w dalszym ciągu rozprawy przerwanej, jeżeli skład sądu uległ 

zmianie. Oznacza to, że w każdym wypadku kontynuowania rozprawy przez sąd, 

którego skład uległ zmianie po rozpoczęciu przewodu sądowego, wydane przez ten sąd 

orzeczenie powinno podlegać niezwłocznemu uchyleniu
174

. 

Pamiętajmy, że uchybienia określone w art. 439 k.p.k. mogą zostać powoływane 

nie tylko w postępowaniu wobec orzeczeń nieprawomocnych, ale również 

w postępowaniu kasacyjnym czy przy wznowieniu postępowania. Zgodnie z art. 523 

k.p.k. kasacja może być wniesiona tylko z powodu bezwzględnych przyczyn 

odwoławczych lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć wpływ na 

treść orzeczenia, zaś art. 542 k.p.k. stanowi, że postępowanie wznawia się z urzędu  

tylko w razie uchybień zawartych w art. 439 k.p.k. Świadczy to nie tylko o dużym 

znaczeniu  całej instytucji, ale również o konieczności jednolitego i precyzyjnego 

rozumienia wszystkich bezwzględnych uchybień
175

.   

Podsumowując chciałbym stwierdzić, że w ciągu niespełna wieku model 

procesu karnego, szczególnie jeżeli chodzi o stadium postępowania odwoławczego, 

mimo ciągłych zmian wydaje się że osiągnął już ostateczny kształt. Momentami można 

odnieść wrażenie, iż ustawodawca eksperymentował na przebogatym materiale 

normatywnym powracając ponownie do poprzednio odrzuconych koncepcji. Duże 

znaczenie w staraniach o zapewnienia sprawności postępowania i eliminowaniu 

niedoskonałości ustawodawcy należy przypisać roli orzecznictwa. Tym bardziej, że 

wobec braku jasnej strategii poprawy ustawodawstwa, ciężar porządkowania stanu 

prawnego w dużej części przejęły sądy, starając się w drodze twórczej wykładni 

przepisów prawa. Są oczywiście pewne niedoskonałości aktualnych uregulowań, które 

postaram się wskazać w dalszej części pracy, aczkolwiek wydaje się, że forma coraz 

bardziej zbliża się do harmonijnego i spójnego modelu postępowania. 
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ROZDZIAŁ 3  POJĘCIE SĄDU NIENALEŻYCIE 
OBSADZONEGO 

3.1 Rozważania ogólne 

Specjalistyczne znaczenie terminów jest zazwyczaj zupełnie niezrozumiałe dla 

przeciętnego obywatela, a przecież bardzo często zmuszony jest on stanąć przed 

obliczem wymiaru sprawiedliwości i wtedy zazwyczaj nie pojmuje znaczenia 

wszystkich terminów, choć od tego zależy jego sytuacja prawna. Ustawodawca, 

w tworzonych przez siebie regulacjach musi zatem odwoływać się do znaczenia języka 

potocznego, aby prawo mogło wywierać właściwy wpływ na kształtowanie stosunków 

społecznych. Pojęcia języka potocznego są przeważnie dalekie od precyzji, ponieważ 

określają jednocześnie bardzo wiele różnych kategorii desygnatów. Nie inaczej jest 

w wypadku wieloznaczności pojęcia ,,sąd”, bowiem jest to: 

 instytucja państwowa powołana do sądzenia, organ wymiaru 

sprawiedliwości (sąd rejonowy, cywilny, dla nieletnich); 

 zespół sądzący, skład orzekający, skład sądzący, sędziowie; 

 przeprowadzenie rozprawy sądowej, sądzenie, proces, a także sama rozprawa; 

 siedziba organu wymiaru sprawiedliwości;  

 zdanie, opinia o czymś, ocena czegoś, pogląd, przekonanie; 

 znaczenie zdania oznajmującego lub samo zdanie (sąd twierdzący – sąd, 

w którym nie występuje negacja)
176

. 

Skład sądu w procesie karnym zależy od wielu czynników, a mianowicie takich jak: 

 rodzaj postępowania karnego (zwyczajne, uproszczone, prywatnoskargowe); 

 charakter rozpatrywanej sprawy (kwestia zagrożenia karą); 

 tryb orzekania (rozprawa lub posiedzenie)
177

. 

Skład będzie pojęciem bardzo znaczącym i często używanym w dalszych 

rozważaniach, ale mimo to nie poświęcę tej problematyce zbyt wiele miejsca z dwóch 

powodów. Po pierwsze nie jest to głównym tematem mojej pracy, a po drugie, 

zagadnienie składu zostało wyjaśnione w szeregu różnych opracowań karnoprocesowych. 
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W tym rozdziale omówię problematykę sądu nienależycie obsadzonego sensu 

stricto ujmowanego zgodnie w doktrynie jako bezwzględna przyczyna odwoławcza z art. 

439 § 1 pkt 2 in principio. Zaznaczyłem wyraźnie we wstępie do niniejszej pracy, że dla 

mnie nienależytą obsadą będą stanowić zarówno uchybienia określone w art. 439 § 1 pkt 1 

k.p.k. jak i w art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k., bowiem w obu przypadkach do orzekania zostaje 

wyznaczony sąd, w skład którego wchodzą osoby, które nie posiadają właściwości 

gwarantujących prawidłowy przebieg postępowania. W moim odczuciu rozróżnienie przez 

ustawodawcę wszystkich tych przypadków niepotrzebnie tylko komplikuje sytuację i poza 

historycznymi tradycjami nie znajduje absolutnie żadnego uzasadnienia. 

Wypada również wskazać jak rozumie się potocznie termin nienależyty, gdyż 

może pomóc nam to w naszych dalszych rozważaniach. Termin "nienależyta(y)" 

oznacza bowiem to samo co „nie taki jak ma być”, „nie taki jaki być powinien”, 

„nieodpowiedni”, „niestosowny” „niewłaściwy”
178

 zawiera więc w sobie element 

wartościowania. Mimo, to interpretacja dokonywana w orzecznictwie nie odbiega od 

rezultatów osiąganych przy wykorzystaniu wykładni literalnej, odnoszącej się przecież 

do języka potocznego, choć oczywiście jest, i musi być, bardziej precyzyjna.  

3.2 Definicja nienależytej obsady 

Prawidłowa obsada sądu powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez 

ustawodawcę, który przyporządkował określone rodzaje spraw sądom danego szczebla, 

a tym samym określił również właściwe składy orzekające. Nie stworzył takich 

wymagań w oderwaniu od rzeczywistości, a tym bardziej nie pozostawił tak istotnych 

spraw uznaniu osób wyznaczających składy orzekające do konkretnych posiedzeń, lecz 

zamieścił w przepisach przesłanki, które należało spełnić, aby dany skład orzekający 

mógł zostać uznany za właściwy.  

K.p.k. nie precyzuje, jak należy rozumieć to pojęcie, w związku z czym 

ustalenie definicji należy do orzecznictwa i doktryny, a takie postawienie sprawy 

nieuchronnie grozi sporami i kontrowersjami. Nie inaczej było także w tej kwestii.  

Nienależytą obsadą będzie najogólniej mówiąc skład sądu nieprawidłowy, czyli 

niezgodny z przepisami ustawy skład sądu orzekającego w danym rodzaju sprawy
179

. 
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Nienależyta obsada sądu jest tak ważnym uchybieniem, iż została zaliczona 

przez ustawodawcę do grupy tzw. bezwzględnych powodów odwoławczych (art. 439 § 

1 pkt 2 k.p.k.), których stwierdzenie zobowiązuje sąd (zarówno sąd odwoławczy, jak 

i sąd kasacyjny) do uchylenia zaskarżonego orzeczenia bez badania wpływu tego 

uchybienia na treść zaskarżonego orzeczenia
180

. 

Kwestia należytej obsady sądu, ze względu na ważne następstwa procesowe 

ewentualnego nieprzestrzegania takiej obsady, należy do tych zagadnień, które powinny 

być bardzo jednoznacznie i precyzyjnie rozumiane w praktyce. Doktryna i orzecznictwo 

uznaje, że nienależytą obsadę sądu będą stanowić generalnie uchybienia polegające na 

odstępstwie od przewidzianej przez ustawę liczby członków składu orzekającego 

w danym rodzaju spraw lub też niezachowaniu ustalonych przez ustawę proporcji 

pomiędzy liczbą osób składu sądzącego o różnym statusie, a także gdy w składzie 

uczestniczyła osoba nieuprawniona do orzekania w danym sądzie np. sędzia sądu 

rejonowego nie posiadający delegacji do sądu okręgowego
181

. 

Uchybieniem w postaci nienależytej obsady jest skład znany ustawie, ale nie 

taki, jaki powinien rozpoznawać sprawę zgodnie z przepisami procesowymi np. 

orzekanie w postępowaniu zwyczajnym w składzie jednego sędziego, mimo iż taki 

skład jest znany w postępowaniu uproszczonym
182

. 

W przypadku gdy określony skład zależny jest od rodzaju sprawy kluczowe 

znaczenie dla oceny, czy sąd był nienależycie obsadzony ma czyn przestępny, który 

zarzucono w akcie oskarżenia, ale zarówno opis czynu, jak i kwalifikacja prawna 

zaproponowana w akcie oskarżenia – podobnie jak przy orzekaniu o niewłaściwości nie 

są dla sądu wiążącymi
183

. Jeżeli w związku z tym wyznaczony przez prezesa sądu skład 

sądu przystąpi do rozpoznania sprawy, a zostanie popełnione uchybienie, to wówczas 

nie dojdzie do naruszenia art. 439 § 1 pkt 2 lecz co najwyżej art. 438 pkt 2, oczywiście 

po spełnieniu przesłanek zawartych w tym drugim przepisie.  

Mimo, iż można powiedzieć krótko, że nienależyta obsada to każdy skład 

niezgodny z przepisami ustawy, to jednak przedstawienie szczegółowych aspektów 

sprawi, że odpowiedź na to pytanie będzie pełniejsza i o wiele bardziej poprawna
184
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3.3 Składy wyżej i niżej kwalifikowane  

W doktrynie nie udało się rozstrzygnąć zagadnienia, czy każde odstępstwo od 

wymagań określonych w ustawie stanowi wymienioną w art. 439 § 1 k.p.k. nienależytą 

obsadą sądu. Orzecznictwo SN przyjmuje, ze nie ma składów lepszych i gorszych
185

 – 

nienależyta obsada zachodzi wówczas, gdy skład sądu orzekającego w konkretnej 

sprawie jest różny od tego, który przewidziany jest w ustawie jako wyłączny do 

rozpoznawania określonej kategorii spraw, w sądzie danego szczebla i w określonym 

z góry trybie
186

. Taka sytuacją będzie miała miejsce np. trzech sędziów uczestniczy 

w sprawie o czyn zagrożony karą pozbawienia wolności, albo gdy jeden sędzia na 

rozprawie w trybie zwykłym albo gdy w danym składzie uczestniczy więcej niż 

dopuszczalna liczba sędziów innego sądu
187

. 

Ze składem zmniejszonym mamy do czynienia nie tylko wtedy, gdy orzekano 

jednoosobowo (np. w postępowaniu zwyczajnym w pierwszej instancji), ale również 

wtedy, gdy orzekano przez dwóch sędziów zawodowych czy przez jednego sędziego 

i jednego ławnika. W przypadku składów zmniejszonych (gorzej kwalifikowanych) 

przyjmowanie takiej sytuacji za nienależytą obsadę nie budzi w doktrynie wątpliwości.  

Również jako uchybienie nienależytej obsady należy kwalifikować sytuacje, 

wydania wyroku przez sąd w składzie zmniejszonym od tego, który został przewidziany 

przez ustawę np. rozpatrzenie apelacji od wyroku orzekającego karę dożywotniego 

pozbawienia wolności w składzie jednego sędziego i dwóch ławników lub jednego 

sędziego zamiast jednego sędziego i dwóch ławników
188

. 

Nienależyta obsada będzie miała również miejsce, jeżeli sąd orzeknie w składzie 

zwiększonym tj. wyda wyrok w składzie jednego sędziego i dwóch ławników zamiast 

jednego sędziego albo też w wypadku, gdy orzekł w składzie trzech sędziów 

zawodowych zamiast jednego. Sąd Najwyższy zauważył, że nie ma podstaw do 

wszelkich rozważań co do tego, czy chodzi o skład rozszerzony zamiast zwykłego, czy też 

odwrotnie, pomijając wątpliwą słuszność argumentu, iż w tym pierwszym wypadku 

„prawa oskarżonych... do odpowiedniego składu sądzącego... uzyskały dodatkową 

gwarancję
189

. Takie ostrożne stanowisko zaprzecza w pewnym stopniu zasadzie 

praworządności i pewności prawa. Skoro zostały przewidziane różne rodzaje składów 
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orzekających, dostosowane w odpowiedni sposób do rozpatrywania spraw 

wymagających różnego doświadczenia ze strony osób w nich zasiadających, należy 

przypuszczać, że ustawodawca celowo ukształtował w przepisach postępowania różne 

składy, aby jak w najlepszym stopniu chronić zarówno prawa pokrzywdzonego jak też 

i oskarżonego. Jest to tym słuszniejszy pogląd, że skład ławniczy (w miejsce sądu 

orzekającego jednoosobowo), czy skład trzech sędziów zawodowych (w miejsce składu 

ławniczego) nie w każdym przypadku lepiej zabezpiecza interesy stron i umożliwia 

wszechstronną ocenę przedstawionego w toku rozprawy materiału dowodowego. 

Ławnicy stanowią formę udziału społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości, nie są 

w związku z tym obciążeni rutynowym podejściem cechującym niekiedy sędziów. Mają 

pomóc osobie niejako zawodowo zajmującej się wymiarem sprawiedliwości w trzeźwej 

i wyważonej ocenie każdego przypadku, zatem w czasie narady sądzie pod ich 

impulsem mógłby przecież zmienić swój punkt widzenia, skutkiem czego wydane 

orzeczenie mogłoby mieć zupełnie inny kształt niż wyrok wydany w składzie trzech 

sędziów zawodowych. Kwestii tej w żadnym wypadku nie można bagatelizować. 

Orzeczenie nie powinno funkcjonować w obrocie, abstrahując od faktu, czy 

obsada była gorsza czy lepsza. Wydanie wyroku w każdym przypadku, kiedy ustawa 

przewiduje określony skład sądu przez skład inny powoduje, iż mamy do czynienia 

z obrazą przepisów postępowania. 

Nie ma sensu zatem zastanawiać się nawet, czy skład rozszerzony powinien być 

traktowany, jako skład właściwy
190

. Nienależyta obsada sądu, jest przykładem przepisu, 

który służyć ochronie gwarancji procesowych stron, w taki sposób, aby każdy obywatel 

stający przed sądem w charakterze oskarżonego mógł skorzystać z prawa, aby sądził go 

sąd w takim składzie, jaki jest przewidziany w ustawie i nie jest dopuszczalnym 

odejście od tego, gdyż naruszałoby to zasadę praworządności, godząc w tę gwarancję 

tak naprawdę dla każdej ze stron, a nie tylko dla oskarżonego. 

3.4 Skład nieznany ustawie 

Po likwidacji nowelą styczniową nieważności w pojęciu sądu nienależytego 

mieści się również skład nieznany ustawie
191

. 

                                                 
190

 Z. Muras, Bezwzględne przyczyny..., op. cit., s. 83-84; A. Hordyńska, Skutki naruszenia..., op. cit. 53-55. 
191

 W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego-komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 
Warszawa 2003, s. 393. 



 68 

 Skład nieznany ustawie, to jedynie skład w ogóle nieprzewidziany przez 

przepisy postępowania, nie zaś skład nieprzewidziany w ustawie, na podstawie której 

sąd orzeka w danym postępowaniu
192

. Skład nieznany ustawie, to choćby wydanie 

wyroku w składzie trzech sędziów i dwóch ławników czy też skład trzech ławników, 

Przykładowo, jeżeli w danym trybie orzekał skład jednoosobowy ławniczy, a powinien 

orzekać skład ławniczy, to wówczas nie będziemy mieli do czynienia z omawianym 

przypadkiem, bo takie składy mogą być powołane w innych przypadkach. 

Tym niemniej pojawia się również inne rozumienie ,,składu nieznanego 

ustawie”, a mianowicie należy badać, czy jest on znany nie tylko w całym systemie 

prawa, ale także w tej konkretnej ustawie na podstawie której stosujemy dane przepisy. 

Jeżeli zatem orzekamy na podstawie k.p.w. i orzeknie w tej sprawie skład dwóch 

sędziów zawodowych i trzech ławników, to wówczas będziemy mieli do czynienia ze 

składem nieznanym ustawie mimo, iż jest on znany w polskim systemie prawa na 

przykład w k.p.k., jako właściwy przy rozpatrywaniu odwołań od wyroku orzekającego 

karę dożywotniego pozbawienia wolności. Skład nieznany ustawie, chodzi tu nie tyle 

o sytuację w której orzekał sąd lepszy lub gorszy (439 § 1 pkt 2), ale skład w ogóle nie 

znany ustawie (np. 6 sędziów)
193

. 

Pierwsza koncepcja zasługuje na aprobatę, ze względu na analogię do 

rozumienia pojęcia z art. 101 pkt 4 k.p.k. (tj. orzeczono karę lub środek karny nie znane 

ustawie) przede wszystkim dlatego, że instytucja nieważności ma charakter wyjątkowy, 

a zatem nie powinno się dokonywać jej wykładni zbyt ekstensywnie
194

. 

Widać jednoznacznie, że dawne uregulowanie składu nieznanego ustawie jest 

obecnie sądem nienależycie obsadzonym, i tak też je należy aktualnie kwalifikować. 

3.5 Uchybienia proceduralne przy powoływaniu składów 

Nie można mówić o nienależytej obsadzie sądu w wypadku gdy w jego składzie 

uczestniczył ławnik inny niż imiennie wskazany w zarządzeniu prezesa sądu, albowiem 

jest to kwestia natury organizacyjnej, a. nie procesowej
195

. Jednakże uchybienia takie 

w znacznym stopniu rzutują na ocenę sądownictwa i osłabiają zaufanie do sądów
196

. 
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Jeżeli ustawa przewiduje dwie możliwości rozpoznania sprawy w  różnych 

składach sądu i zależy to od zarządzenia prezesa, to rozpoznanie sprawy w  składzie, 

wymagającym takiego zarządzenia, lecz w sytuacji, gdy do wydania takiego 

zarządzenia nie doszło, nie stanowi nienależytej obsady sądu. Rozpoznanie sprawy 

w postępowaniu uproszczonym w składzie jeden sędzia i dwóch ławników nie 

stanowi więc bezwzględnej przyczyny odwoławczej mimo, że w  sprawie nie zostało 

wydane stosowne zarządzenie prezesa sądu o rozpoznaniu jej w takim właśnie 

składzie
197

. Wydanie przez prezesa sądu orzekającego stosownego zarządzenia, ma 

przede wszystkim znaczenie organizacyjno porządkowe i nie stanowi samoistnej 

podstawy do wykreowania składu orzekającego
198

. Jest to słuszne stanowisko, gdyż 

skoro w danym trybie została przewidziana możliwość alternatywnego składu, 

a właśnie jeden z tych składów orzekał, to brak jest powodów, aby uznać to za 

nienależytą obsadę
199

. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ze odstąpiono tutaj od 

wymagań określonych przez ustawodawcę, ale pamiętajmy, że ostatecznie mimo 

wszystko w takiej sytuacji procesowej cały czas orzekał skład przewidziany w 

sprawach rozpoznawanych w trybie uproszczonym – jeden sędzia i dwóch ławników!  

Nie jest również nienależytą obsadą niedopełnienie przez prezesa sądu wymogu 

wskazania w zarządzeniu o wyznaczeniu rozprawy głównej (art. 350 § 1 k.p.k.) „ważnej 

przyczyny”, o jakiej mowa w art. 170 § 1
200

 u.s.p., gdyż niespełnienie wymagania 

podyktowanego względami natury organizacyjno-administracyjnej może być uznane za 

naruszenie podstawowych zasad procesu
201

. 

Słusznie akcentowano w doktrynie, że nienależyta obsada sądu w rozumieniu 

art. 388 pkt 2 k.p.k. 1969 nie obejmuje desygnatów formalno-porządkowych i dlatego 

pojęcia tego nie można utożsamiać z niewykonaniem bądź brakiem zarządzenia prezesa 

sądu. Wszelkie uchybienia w zakresie nieprawidłowości co do powierzenia rozpoznania 

sprawy przez sąd w składzie innym niż podstawowy, ale dopuszczalnym ustawowo, 

należy rozpatrywać jako względną przyczynę odwoławczą określoną w art. 387 pkt 2 

k.p.k. 1969, jeżeli mogła mieć wpływ na treść orzeczenia
202

. 

                                                 
197

 Uchwała SN z dnia 20 listopada 1997 r., I KZP 30/97, OSNKW 1997/11-12 poz. 92; Wyrok SN z dnia 
7 kwietnia 2005, IV KK 38/05, Prok. i Pr., 2006/1/13. 
198

 Z. Muras, Bezwzględne przyczyny..., op. cit., s. 86. 
199

 A. Hordyńska, Skutki naruszenia..., op. cit., s. 56. 
200

 Art. 170. § 1. Ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku; 
liczba tych dni może być zwiększona przez prezesa sądu tylko z ważnych przyczyn, a zwłaszcza w 
przypadku konieczności zakończenia rozprawy z udziałem tego ławnika. 
201

 Postanowienie SN z dnia 21 kwietnia 2004 r., IV KK 417/03, OSNKW 2004/5 poz. 54. 
202

 W. Grzeszczyk, Glosa do uchwały SN z dnia 20 listopada 1997 r.,  I KZP 30/97, OSP z 1998 r., nr 4, poz. 71. 



 70 

Przy omawianiu zagadnienia bezstronności wspomniałem o kontrowersjach 

dotyczącego przepisu art. 351 § 2 k.p.k., który w sprawach o szczególnym ciężarze 

gatunkowym zezwala na dokonanie wyboru składu w drodze losowania. Warto 

zauważyć, że przepisy art. 350 § 1 pkt 1 k.p.k. podobnie jak art. 351 k.p.k. nie miały 

swych odpowiedników w k.p.k. 1969. Ustawodawca wskazywał, że przepisy 

określające sztywne reguły wyznaczania obsady sądu orzekającego mają doniosłe 

znaczenie gwarancyjne. Powinny zapobiegać podejrzeniom o manipulacje składem sądu 

i sprzyjać zaufaniu do sądu.. 

Art. 351 ma z jednej strony stwarzać dla sędziów równomierność przydziału 

spraw, a z drugiej dla stron dodatkową gwarancję obiektywizmu członków składu, gdyż 

są oni losowani. Skoro jednak mimo naruszenia reguł skład ten jest właściwy 

i uczestniczyły w nim osoby uprawnione do orzekania w tym sądzie, to sąd ten był 

prawidłowo obsadzony, a co najwyżej może to być powodem zarzucenia w apelacji 

obrazy art. 438 pkt 2
203

. 

W doktrynie rozważa się problem, czy aby nie jest to zbyt łagodne rozwiązanie, 

bowiem niektórzy podnoszą, ze nie jest to jedynie przepis organizacyjno-porządkowy, 

ale ze względu na wyjątkowy charakter wyłaniania składu w drodze losowania, jest to 

w pewnym stopniu przepis o charakterze gwarancyjnym, tym bardziej iż w wypadku 

351 § 2 k.p.k. trudno byłoby się doszukać związku między treścią orzeczenia, 

a ewentualną obrazą przepisów postępowania
204

. 

Wydaje się, ze nie należy tak do końca podzielić poglądu SN w tej materii 

i biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter tego przepisu należałoby przyjąć, iż 

wyznaczenie składu sędziowskiego, ale po zgłoszeniu wniosków o zastosowanie tego 

trybu przez prokuratora lub obrońcę, jest bezwzględnym powodem uchybienia 

orzeczenia w postaci nienależytej obsady sądu. 

W orzecznictwie wyłonił się na tle tych przepisów również podobny problem, a 

mianowicie: czy sformułowanie „sąd nienależycie obsadzony” zawarte w art. 439 § 1 

pkt 2 k.p.k., dotyczy również sytuacji, gdy w składzie sądu orzekał sędzia 

„przydzielony” do rozpoznania sprawy przez podmiot inny, niż uprawniony do tego 

ustawą prezes sądu (przewodniczący wydziału) wskazujący sędziego – art. 350 § 1 pkt 
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1 k.p.k.
205

 – w sposób określony w art. 351 § 1 k.p.k.
206

. Tak naprawdę chodzi również 

o odpowiedź na pytanie, czy przepisy art. 350 mają charakter proceduralno-

organizacyjny, czy też raczej gwarancyjny. Przy rozważaniu, czy mamy tutaj do 

czynienia z nienależytą obsadą zwróćmy uwagę, że w art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. 

ustawodawca użył sformułowania „był nienależycie obsadzony”, nie zaś „został 

nienależycie obsadzony”, co zgodnie z wykładnią semantyczną oznacza, że punktem 

odniesienia przy analizowaniu uchybienia, o którym mowa w tym przepisie jest stan 

wynikający z obsadzenia sądu, nie zaś samo jego obsadzanie. 

Udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na powyższe pytania jest tym 

trudniejsze, że analiza art. 350 k.p.k. nie była przedmiotem zbyt licznych wypowiedzi 

doktryny, czy też orzecznictwa. W ocenie Sądu Najwyższego takie samoistne 

naruszenie wskazanych wyżej przepisów może być potraktowane jako względna 

przyczyna odwoławcza, a ewentualnie także jako podstawa domagania się wyłączenia 

sędziego na podstawie art. 41 k.p.k. Nie jest trafny jedyny podnoszony na korzyść tezy 

przeciwnej argument, opierający się na referowanej powyżej tezie, iż rozstrzygające 

znaczenie ma tu charakter prawny art. 351 § 1 k.p.k.
207

. 

Moim zdaniem SN zajął słuszne stanowisko w powyższej kwestii, albowiem 

warto podkreślić, że jeżeli nawet dojdziemy do wniosku, że zarówno art. 350 jak i 351 

k.p.k. są przepisami o charakterze gwarancyjnym lub stwierdzimy że jeżeli określone w 

nich uchybienie proceduralne stanowi pogwałcenie prawa do rzetelnego procesu w 

rozumieniu art. 45 ust. Konstytucji lub art. 6 EKPC, to z tego faktu nie możemy 

automatycznie wnioskować, że ich naruszenie zawsze prowadzi do uchylenia 

orzeczenia na podstawie art. 439 § 1 k.p.k. Ponadto za przyjęciem powyższego 

stanowiska, przemawia wyjątkowy charakter instytucji bezwzględnych przyczyn 

odwoławczych, ponieważ jak SN wielokrotnie wcześniej zaznaczał stwierdzenia tak 

poważnego błędu w postępowaniu wywołuje bardzo dalekosiężne konsekwencje, jakim 

jest uchylenie orzeczenia. Jeżeli natomiast uchybieniom tym przyznamy charakter 
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względny, to wówczas po dokonaniu dogłębnej oceny może nastąpić uchylenie 

orzeczenia, a więc po uwzględnieniu szeregu innych czynników. Uchwała ta porusza 

bardzo wiele istotnych aspektów dotyczących nienależytej obsady, nie tylko umacniając 

poglądy zaprezentowane w dotychczasowym orzecznictwie, ale równocześnie stanowiąc 

pewnego rodzaju krok naprzód w interpretacji dla ewentualnych późniejszych orzeczeń. 

Nie da się jednak ukryć, że takie złamanie przepisów regulujących kwestie 

porządkowe jest oczywiście naruszeniem procedury karnej i w pewnej mierze narusza 

uprzednio wspomnianą zasadę praworządności, tym niemniej nieprawidłowości o takiej 

wadze, w żadnej mierze nie są bezwzględnym uchybieniem, a co najwyżej stanowią 

przyczynę uchylenia wyroku na podstawie art. 438 pkt 2, po wykazaniu, że miała ona 

wpływ na treść wyroku. 

3.6 Postanowienia incydentalne 

Proces karny, jako ciąg wzajemnie przeplatających się czynności procesowych, 

wymaga podejmowania szeregu decyzji, często w bardzo małej mierze dotyczących 

stricte oskarżonego. W przypadku wydania przez sąd nienależycie obsadzony 

incydentalnego postanowień w toku postępowania sądowego takich jak: postanowienie 

o odroczeniu rozprawy, o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, o ukaraniu 

świadka grzywną, lecz gdy pozostałe czynności procesowe, które doprowadziły do 

wydania orzeczenia kończącego postępowanie, zostałyby wydane przez sąd poprawnie 

powołany, to wówczas postanowienia incydentalne nie stanowią uchybienia w postaci 

nienależytej obsady sądu z art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k., jeżeli wszystkie czynności łącznie 

z wydaniem wyroku odbyły się z udziałem sądu obsadzonego należycie
208

. 

Przepis art. 439 § 1 k.p.k. (art. 388 k.p.k. 1969) dotyczy bowiem uchylenia 

jedynie zaskarżonego orzeczenia, a orzeczeniem zaskarżonym jest w danym wypadku 

wyrok, a nie postanowienie o wyznaczeniu sędziów do przeprowadzenia oględzin, które 

nie jest zaskarżalne
 209

. 

Warto jednak wskazać, że w piśmiennictwie wskazuje się jednak, że gdyby 

uchybienia w kwestiach incydentalnych nastąpiły w trakcie rozprawy, to w takim 

wypadku byłaby to bezwzględna przyczyna odwoławcza
210

. Stanowisko to jest zbyt 
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rygorystyczne, jeżeli weźmie się pod uwagę, że uchylenie orzeczenia powinno mieć 

miejsce wyłącznie w przypadku naruszenia najważniejszych zasad procesowych – a nie 

w przypadku, w którym nie zaskarżono w toku procesu takiej decyzji. Jeżeli natomiast 

taka decyzja nie mogła być w ogóle zaskarżona, to pozostaje w apelacji zarzucić obrazę 

art. 438 pkt 2 k.p.k. 

3.7 Zmiana kwalifikacji prawnej 

Jeżeli na rozprawie głównej okaże się, że ze względu na zmianę kwalifikacji 

prawnej czynu właściwy byłby skład pomniejszony (jeden sędzia lub też trzech sędziów 

zawodowych), to dokończenie rozpoznania sprawy w składzie wyznaczonym nie 

stanowi uchybienia nienależytej obsady
211

. 

Jeżeli sąd okręgowy oprócz sprawy o przestępstwo, za które ustawa przewiduje 

karę dożywotniego pozbawienia wolności, zobowiązany był rozpoznać sprawy 

o przestępstwa innych oskarżonych, choć ich czyny nie stanowiły przestępstw, za które 

ustawa przewiduje taką karę, to rozpoznanie sprawy w stosunku do tych wszystkich 

oskarżonych w składzie dwóch sędziów i trzech ławników nie stanowi uchybienia 

polegającego na nienależytej obsadzie sądu, przewidzianego w art. 439 pkt 2 k.p.k. Nie 

można by również mówić o uchybieniu przewidzianym w art. 439 pkt 2 k.p.k. także 

w wypadku, gdyby sąd okręgowy w składzie dwóch sędziów i trzech ławników dopiero 

w wydanym w takim składzie wyroku zakwalifikował czyn oskarżonego na podstawie 

przepisu nie przewidującego w ogóle zagrożenia ustawowego w postaci kary 

dożywotniego pozbawienia wolności
212

. 

Nie jest również przypadkiem nienależytej obsady sądu orzekanie w składzie 

dwóch sędziów i trzech ławników w sprawie, w której oskarżonemu zarzucono 

popełnienie zabójstwa w postaci silnego wzburzenia usprawiedliwionego 

okolicznościami, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, sąd nie jest związany 

kwalifikacją prawną czynu wymienioną w akcie oskarżenia
213

. 
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Natomiast jeżeli wiadomo, że choć czyn jest zagrożony karą dożywotniego 

pozbawienia wolności, lecz kara ta z uwagi na wiek oskarżonego
214

, nie może zostać 

orzeczona, albo na przeszkodzie do wymierzenia takiej kary stoi zakaz reformationis in 

peius, lub też konieczne jest stosowanie ustawy dawnej – względniejszej, nie 

przewidującej takiej kary, to wówczas nie może być mowy o uznaniu sądu w składzie 

dwóch sędziów i trzech ławników za nienależycie obsadzony
215

. Jest jednakże 

nienależytą obsadą sądu orzekanie w zmniejszonym składzie liczebnym tzn. w sprawie 

o przestępstwo zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności lub też dożywotniego 

pozbawienia wolności w składzie jednego sędziego i dwóch ławników, albo w składzie 

trzech sędziów i dwóch ławników w wypadku, gdy powinien orzekać w składzie dwóch 

sędziów i trzech ławników
216

. 

Nienależyta obsada sądu, zachodzi również wtedy, gdy sąd pierwszej instancji 

rozpozna w składzie jednego sędziego i dwóch ławników sprawę przekazaną mu do 

ponownego rozpoznania przez sąd odwoławczy ze wskazaniem na potrzebę rozważenia 

przyjęcia kwalifikacji prawnej czynu, za który ustawa przewiduje karę 25 lat 

pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności
217

. 

Art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. nie zostaje naruszony w sytuacji, kiedy co prawda 

doszło do sprzecznego z przepisami k.p.k. wyznaczenia składu powiększonego, który 

jednakże stał się właściwy do rozpoznania sprawy ze względu na możliwość 

zakwalifikowania czynu z przepisu uzasadniającego taki właśnie skład i taki skład 

uprzedził o tym obecne strony, ponieważ o prawidłowości kwalifikacji tak naprawdę 

decyduje sentencja wyroku
218

. 

Wynikające z art. 574 k.p.k. stwierdzenie, że do postępowania o wydanie 

wyroku łącznego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu zwyczajnym przed 

sądem pierwszej instancji oznacza, że właściwym składem sądu do wydania wyroku 

łącznego jest skład przewidziany w art. 28 § 1 k.p.k., to jest z reguły jeden sędzia 

i dwóch ławników (a wyjątkowo także skład trzech sędziów), nawet wtedy, gdy choćby 
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jeden z wyroków podlegających połączeniu, został wydany w pierwszej instancji przez 

sąd wojewódzki w składzie dwóch sędziów i trzech ławników. Wydanie wyroku 

łącznego w takiej sytuacji przez jakikolwiek inny skład, w tym także przez skład dwóch 

sędziów i trzech ławników, oznacza, że sąd był nienależycie obsadzony.
219

 Taki pogląd 

zasługuje na aprobatę, ponieważ rolą składu orzekającego w kwestii wydania wyroku 

łącznego jest zastosowanie ściśle określonych norm odnoszących się do połączenia tych 

dwu wyroków, a nie orzekanie co do odpowiedzialności karnej, tym niemniej spotykane 

są również zdania odmienne w tej materii
220

. 

Nie ma nienależytej obsady sądu w przypadku gdy sąd okręgowy rozpoznający 

na rozprawie wniosek prokuratora o umorzenie postępowania z  powodu 

niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środków zabezpieczających (art. 354 pkt 2 

in principio w zw. z art. 324 k.p.k.) orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech 

ławników, (28 § 1 k.p.k.) to także wówczas, gdy ustawa za czyn objęty wnioskiem 

przewiduje karę 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności 

i rozstrzyga w przedmiocie tego wniosku
221

. Uzasadnienie jest podobne, jak 

w przypadku orzekania co do wyroku łącznego, albowiem sąd nie rozstrzyga tak 

naprawdę kwestii odpowiedzialności sprawcy mogąc jedynie albo przychylić się do 

stanowiska prokuratora i orzec środki zabezpieczające, albo też umorzyć 

postępowanie karne
222

. 

3.8 Kwestia delegacji sędziego 

W sytuacji, gdy w składzie orzeka sędzia co prawda uprawniony do orzekania, 

ale nie w danym sądzie, to wówczas mamy również do czynienia z bezwzględną 

przyczyną uchybienia określoną w art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.
223

. Niektórzy jednak 

przypadek ten kwalifikują jako art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k., przyjmując, że chodzi tutaj 
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raczej o osobę nieuprawnioną do orzekania – będę miał okazję zagadnienie to poruszyć 

w następnym rozdziale niniejszej pracy. 

Podkreśla się, że instytucja delegacji spełnia w przede wszystkim trzy główne 

funkcje, które mają niebagatelne znaczenie dla zapewnienia prawidłowego przebiegu 

postępowania przed poszczególnymi sądami, a mianowicie: 

 porządkową – gwarantująca, że sędziowie nie będą samowolnie 

wyznaczani do składów w innych sądach niż macierzyste; 

 gwarancyjną wobec sędziów, gdyż mogą oni być delegowani do innego 

sądu tylko zgodnie z regułami ustalonymi przez ustawę; 

 gwarancyjną wobec stron poprzez eliminację "manipulacji" składem 

orzekającym; a także 

 funkcję uprawniającą – legitymującą, tego sędziego do orzekania w sądzie 

innym, niż jego obecny macierzysty sąd. Przykładowo poprzez powołanie na 

stanowisko sędziego w sądzie wyższym sędzia przestaje być sędzią sądu 

niższego (traci więc upoważnienie do sądzenia w tym sądzie), natomiast 

nabywa uprawnienie do sądzenia w sądzie, do którego nastąpiła delegacja
224

. 

W wypadku gdy sędzia nie jest nieuprawniony do wydania wyroków w danym 

trybie, natomiast jest uprawniony do wyrokowania w danym sądzie, to wyrok nie jest 

z tego powodu nieważny, ale zachodzi jedynie powód kasacyjny nienależytej obsady 

sądu (art. 514 lit. b)
225

. 

Istnieje możliwość delegowania decyzją Ministra Sprawiedliwości bez zgody 

sędziego na okres do 3 miesięcy, a za zgodą sędziego na okres dłuższy (art. 77 u.s.p.). 

Ponadto decyzją prezesa sądu okręgowego lub apelacyjnego można sędziego delegować 

do innego sądu do 30 dni w ciągu roku. SN początkowo przyjmował, iż w decyzji 

o delegacji musi być wyraźnie zaznaczony okres na jaki ona następuje i taka delegacja 

nie może dotyczyć pojedynczych dni
226

. W późniejszym wyroku sąd zmienił 

zaopatrywanie na tę kwestię i przyjął, że przypadku delegowania sędziego przez prezesa 

sądu do pełnienia obowiązków w innym sądzie danego obszaru, taka delegacja może 

nastąpić od określonej daty na nieprzerwany okres miesiąca lub krótszy, albo też na 
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 Postanowienie SN z dnia 26 lutego 1993 r., I KZP 42/92, OSNKW 1993/5-6 poz. 37. 
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oznaczone - także pojedynczo - dni, których suma, w wypadku wielokrotnego w ciągu 

danego roku delegowania, nie może przekroczyć trzydziestu
227

. 

Zdarza się również, iż sędzia delegowany do instancji wyższej pełni tam rolę 

przewodniczącego, do czego nie ma uprawnień, albowiem zgodnie z przyjętym 

orzecznictwem sędzia sądu rejonowego, mający delegację do sądu okręgowego nie może 

przewodniczyć składowi trzech sędziów zawodowych
228

. Jest to tak naprawdę przypadek 

orzekania w sądzie niewłaściwym. Art. 46 § 1 u.s.p. stwierdza, że składzie sądu może 

brać udział tylko jeden sędzia innego sądu, a ponadto sędzia sądu niższego nie może być 

przewodniczącym składu tego sądu, choć Minister Sprawiedliwości może przyznać 

sędziemu sądu rejonowego, delegowanemu do sądu okręgowego, prawo przewodniczenia 

w sprawach rozpoznawanych przez ten sąd w I instancji w składzie jednego sędziego i 

dwóch ławników, albo w składzie jednego sędziego. Takiego uprawnienia nie ma już 

Prezes Sądu Okręgowego delegującego sędziego Sądu Rejonowego do Sądu Okręgowego 

stosownie do przepisu art. 77 § 8 u.s.p
 229

. Sędzia, którego mianowano na stanowisko 

sędziego w sądzie wyższym, staje się przez to sędzią innego sądu, przeto do orzekania 

w sądzie niższym powinien dysponować delegacją od podmiotów wskazanych w art. 77 

u.s.p. ponieważ tylko ona legitymuje go wówczas do uczestnictwa w składzie 

orzekającym sądu niższego. Jeżeli sędzia takiej legitymacji nie posiada, a ponadto jeśli 

w składzie sądu niższego rzędu orzeka dwóch aż sędziów sądu wyższego rzędu, dochodzi 

do obrazy art. 46 § 1 u.s.p. co należy kwalifikować jako uchybienie w postaci nienależytej 

obsady sądu 439 § 1 pkt 2 k.p.k.
230

. Oczywiście delegowanie w trybie określonym w art. 

77 § 8 u.s.p. uprawnia do pełnienia wszystkich obowiązków sędziego we wskazanym 

sądzie w czasie określonym zarządzeniem o delegowaniu
231

. 

Jeżeli natomiast do rozpoznania sprawy przydzielono jednego sędziego 

i jednego lub dwu ławników dodatkowych w okolicznościach w przepisach prawa 

o ustroju sądów powszechnych przewidzianych
232

 (należy wskazać, którzy z sędziów 

lub ławników należą do składu podstawowego, a którzy są dodatkowymi, gdyż tylko 
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sędziowie ze składu podstawowego mogą uczestniczyć w naradzie i głosowaniu, sędzia 

zaś lub ławnik dodatkowy tylko wtedy, gdy jeden z sędziów lub ławników nie może 

uczestniczyć w składzie sądzącym
233

. Niezachowanie tych wymogów również oznacza 

nienależytą obsadę sądu. W piśmiennictwie, na gruncie obowiązujących poprzednio 

przepisów, podnoszone były zdania, że nawet jeśli w toku rozprawy występowało 

trzech ławników i nie wskazano, który z nich jest ławnikiem dodatkowym, to nie był to 

bezwzględny powód uchylenia orzeczenia, bowiem ławnik dodatkowy, jako 

potencjalny członek składu orzekającego nie bierze udziału w rozprawie, do momentu, 

w którym jeden z członków składu właściwego przestanie w nim zasiadać
234

. 

Bezwzględna przyczyna odwoławcza przewidziana w art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. 

ma miejsce także w przypadku, gdy sędzia wojskowego sądu garnizonowego, 

delegowany do pełnienia obowiązków sędziowskich w wojskowym sądzie okręgowym, 

przewodniczył składowi tego sądu wyższego rzędu bez posiadania wymaganego ku 

temu odrębnego uprawnienia przyznawanego przez Ministra Sprawiedliwości 

w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
235

. 

Nienależytą obsadą będzie również orzekanie w udziałem sędziego, którego 

delegacja do danego sądu już się skończyła i nie nastąpiło jej przedłużenie
236

. Podobnie 

rozpoznanie sprawy w Sądzie Okręgowym jednoosobowo przez sędziego Sądu 

Rejonowego delegowanego do pełnienia obowiązków w Sądzie Okręgowym bez prawa 

przewodniczenia, jest bez wątpienia, przypadkiem nienależytej obsady sądu
237

. 

Wydaje się, ze brak wskazania w zarządzeniu prezesa (lub na wokandzie), który 

z sędziów (ławników) jest sędzią (ławnikiem) dodatkowym powinien być mimo wszystko 

traktowany, jako uchybienie proceduralno-organizacyjne nie mające charakteru 

bezwzględnej przyczyny odwoławczej, lecz ewentualnie  jak powód względny. 

Podsumowując przedstawioną przeze mnie kwestię nienależytej obsady sądu 

w przyjętym przeze mnie wąskim znaczeniu chciałbym podkreślić, iż zagadnienie to 

wywoływało, wywołuje i będzie wywoływać w dziedzinie postępowania karnego 

rozmaite problemy zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. O dziwo nie 

stanowi raczej większych trudności zaaprobowanie dorobku orzecznictwa powstałego 

pod rządami poprzednich uregulowań, to jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę, 

                                                 
233

 Wyrok SN z dnia 22 czerwca 1989 r., II KR 88/89, OSNKW 1990/1-3 poz. 9. 
234

 F. Prusak, Podstawy rewizji..., op. cit., s. 62. 
235

 Wyrok SN z dnia 3 lutego 2005 r., WA 31/2004, OSNKW 2005/4, poz. 34. 
236

 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego – komentarz, Zakamycze 2005, s. 150. 
237

 Wyrok SN z dnia 3 lipca 2002 r., III KKN 489/99, KZS 2003/2 poz. 18. 



 79 

pojedyncze sprawy sprawa przybiera zupełnie inny obrót. Pamiętajmy, że 

dotychczasowe orzecznictwo generalnie jest spójne i jednolite w przypadku tego 

właśnie problemu, w związku z czym może ono stanowić pomoc, której przydatności 

wcale nie można bagatelizować. W wypadku mogących powstać niejasności, należy 

w oparciu o przepisy starać się odszukać w orzeczeniach sądów te idee, które 

naprowadzą nas na właściwe rozwiązanie. W związku z tym przy ustalaniu, czy w 

problematycznej sytuacji miała miejsce "nienależyta obsada sądu" trzeba uwzględniać 

nie tylko to, czy obsada ta była sprzeczna z przepisami, ale także jakiej natury przepisy 

ona narusza i czy przez to godzi w kardynalne reguły procesowe w składzie właściwym 

dla danej sprawy, gdyż zasadą jest, że obywatel postawiony przed sądem odpowiadać 

ma przed składem orzekającym, który jest możliwy i właściwy dla orzekania o dane 

przestępstwo, a nie przed składem niedopuszczalnym ustawowo, nieprzewidzianym 

przez przepisy prawa procesowego. 
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ROZDZIAŁ 4  SZCZEGÓLNE RODZAJE 
NIENALEŻYTEJ OBSADY SĄDU  

4.1 Rozważania ogólne 

Szerokie rozumienie przyjętego przeze mnie pojęcia nienależytej obsady 

wymagałoby zamieszczenia wszystkich uwag w jednym rozdziale, tym niemniej 

zdecydowałem się, podzielić powyższą materię z dwóch powodów. Po pierwsze 

poprzedni rozdział ujmował nienależytą obsadę sensu stricto to znaczy konstrukcję 

prawną zamieszczoną art. 439 § 1 pkt 2, czyli uregulowanie de lege lata. Czytelność 

i przejrzystość pracy magisterskiej, a ponadto kształt aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa wymagały rozdziału tych dwu kwestii. Po drugie o ile poprzedni 

rozdział szczegółowo prezentuje zagadnienie nienależytej obsady (sensu stricto), o tyle 

w tej części pracy przedstawię jedynie wybrane uregulowania odnoszące się do kwestii 

wynikających z art. 439 § 1 pkt 1, a ponadto uczynię niewielkich rozmiarów wzmiankę 

na temat pojęcia związanego z nieobecnością na rozprawie, gdyż jest to również jeden 

z elementów składowych szeroko rozumianej nienależytej obsady sądu. 

4.2 Osoba nieuprawniona do orzekania 

W k.p.k. 1928 była to przyczyna nieważności (art. 377 pkt b). Pod rządami 

k.p.k. była to bezwzględna przyczyna odwoławcza wymieniona w art. 388 k.p.k. § 1 pkt 

1 k.p.k. 1969, natomiast wraz z wejściem w życie nowego k.p.k. uchybienie w postaci 

orzekania przez osobę do tego nieuprawnioną było ujmowane jako przyczyna 

nieważności z art. 101 § 1 pkt 2 k.p.k., zaś po wejściu w życie noweli styczniowej 

ponownie zaliczono w poczet bezwzględnych przyczyn uchybienia orzeczenia. 

Pobieżne spojrzenie na art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. pozwala dostrzec, ze ustawodawca 

w analizowanym przepisie zamieścił aż trzy przyczyny uchylenia orzeczenia: 

 orzeczenie wydała osoba nieuprawniona do orzekania; 

 orzekał sędzia niezdolny do orzekania; 

 orzekła sędzia wyłączony od orzekania. 

Uprawnienie do orzekania może być z kolei uprawnieniem do orzekania 

w ogóle, uprawnieniem do orzekania w określonej kategorii spraw (dany sąd, wydział, 

tryb procesowy) oraz uprawnieniem do orzekania w konkretnej sprawie. W przypadku 
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osoby nieuprawnionej do orzekania chodzi o uprawnienie do orzekania w ogóle – tj. 

przypadek gdy w wydaniu orzeczenia bierze udział osoba bez uprawnień jurydycznych 

a więc osoba, która działa bez powołania na stanowisko lub której okres takiego 

powołania upłynął – pozostałe przypadki będą dotyczyć bezwzględnego powodu 

uchybienia opisanego w art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.
238

. 

W orzecznictwie jednakże zaliczano na gruncie k.p.k. 1969 do omawianego 

uchybienia nie tylko brak w ogóle uprawnień do orzekania (niesędzia), ale także brak 

uprawnień do orzekania w danym sądzie), że taka sytuacja ma miejsce w wypadku: 

 udziału sędziego bez właściwej delegacji w sądzie wyższego rzędu
239

; 

 udziału sędziego sądu powszechnego w rozprawie, a następnie 

wyrokowanie w czasie powołania go do czasowej służby wojskowej
240

; 

 udziału ławnika sądu rejonowego w składzie sądu wyższego rzędu
241

 

i analogicznie udział ławnika sądu wojskowego w niewłaściwym sądzie 

wojskowym
242

. 

Najprościej można powiedzieć, że są to przepadki gdy w wydaniu orzeczenia 

brała udział osoba taka która nie posiadała uprawnień do orzekania (nie mamy do 

czynienia z takim uchybieniem w przypadku, gdy sędzia sądu rejonowego, nie mający 

delegacji orzeka w sądzie okręgowym). Oznacza to, że dawniej nieważność miała 

pochłonąć instytucję sententia nulla, czyli wydania wyroku przez osobę w ogóle nie 

uprawnionych do orzekania zarówno sędziów, jak też i ławników
243

. 

Pojęcie osoby nieuprawnionej do orzekania obejmuje przypadki całkowitego 

braku uprawnień jurysdykcyjnych stosownych osób. Zaliczyć można tutaj tak 

kardynalne uchybienia jak wydanie wyroku przez studenta odbywającego praktykę, 

sprzątaczkę, sekretarkę, protokolanta, czy też woźnego sądowego
244

. W gruncie rzeczy 
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chodzi o orzekanie przez osobę bez powołania, przed powołaniem lub też po 

wygaśnięciu powołania
245

. 

Chodzi również o osoby nie mające prawa do sądzenia, jaką jest asesor sądowy nie 

mający wotum sędziowskiego. Należy zauważyć, iż każdy przypadek wydania orzeczenia, 

przez osobę, nie powołaną na określone stanowisko w drodze aktu o charakterze 

administracyjnym albo aktu procesowego (zarządzenie prezesa sądu o wyznaczeniu do 

rozpoznania danej sprawy) uzasadnia kwalifikację z omawianego przepisu. 

Podobnie należy kwalifikować sytuację, gdy w składzie zasiada ławnik, który 

nie został prawidłowo powołany (np. nie złożył przyrzeczenia) lub też upłynął termin 

jego kadencji. Decydujący jest jednak moment wydania takiego orzeczenia, zatem jeżeli 

w toku procesu okres kadencji takiego ławnika upłynął, a czasie trwania postępowania 

został powołany na drugą kadencję (czyli przez pewien czas nie posiadał właściwych 

uprawnień) to wówczas nie będziemy mieli do czynienia z nienależytą obsadą
246

. 

Ciekawy pogląd zaprezentowano w orzecznictwie w odniesieniu do asesora 

delegowanego do orzekania w sądzie okręgowym jako sądzie pierwszej instancji. SN 

uznał
247

, że jest on „osobą nieuprawnioną do orzekania” w odniesieniu do sprawy, 

w której wydano orzeczenie będące przedmiotem postępowania o stwierdzenie 

nieważności. Nieuprawniona do orzekania jest zatem osoba, której udział w wydaniu tego 

orzeczenia nastąpił z przekroczeniem ustawowych granic jej uprawnienia do orzekania. 

Wydaje mi się, że taki pogląd nie do końca zasługuje na akceptację, bowiem 

moim zdaniem zachodzi tu przypadek ,,sądu nienależycie obsadzonego” tak jak we 

wszystkich przypadkach delegowania członka do innego składu. Pogląd ten jest dość 

sporny w doktrynie, bowiem oprócz T. Grzegorczyka traktuje sędziego 

delegowanego jako osobę nieuprawnioną do orzekania, wychodząc z  założenia, ze 

pojęcie osoby nieuprawnionej należy rozumieć bardzo szeroko włączając w  to 

pojęcie osobę nieuprawnioną do orzekania w danej sprawie
248

. 

Koncepcja T. Grzegorczyka zbyt dosłownie odwołuje się do szerokiego 

rozumienia pojęcia osoby nieuprawnionej (właściwego uregulowaniu k.p.k.1969). 

Podzielam pogląd większości doktryny, ponieważ w jakimś stopniu wzmacnia on 

szeroką definicję sądu nienależycie obsadzonego sprawiając, ze aktualny 439 § 1 

pkt 2 staje się znacznie pojemniejszy w desygnaty. Nie inaczej jest w przypadku 
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powołania przez Prezydenta danego sędziego na stanowisko w sądzie wyższym. Sprawa 

nie jest wbrew pozorom tak bardzo skomplikowana, jeżeli zauważy się kilka kwestii, 

a mianowicie to, że wskutek takiego powołania przez osoba ta staje się sędzią, czyli 

osobą uprawnioną do orzekania. Tym samym, bez względu na to w jakim sądzie by 

orzekała, nie można mówić o orzekaniu przez osobę nieuprawnioną. Osoba powołana 

na stanowisko sędziego, jako uprawniona do orzekania z mocy tego powołania, orzekać 

może jednak tylko w sądzie macierzystym. Możliwość orzekania w innym sądzie 

uzyskuje albo przez delegację, która dotyczy tak poziomego jak i pionowego układu 

sądów powszechnych, mając przy tym charakter czasowy, albo poprzez powołanie jej 

przez Prezydenta na stanowisko sędziego w sądzie wyższego rzędu, przez które 

w sposób trwały uzyskuje upoważnienie do sądzenia w sądzie wyższym niż do tej pory, 

stając się tym samym sędzią tego, sądu innego niż dotychczasowy. Oznacza to tym 

samym, że poprzez powołanie na stanowisko sędziego w sądzie wyższym sędzia 

przestaje być sędzią sądu niższego rzędu, w którym dotychczas orzekał. Delegowany 

sędzia zostaje pozbawiony kompetencji dalszego sądzenia w tym sądzie, tj. przestaje 

być legitymowany prawnie do takiego orzekania, choć cały czas pozostaje osobą 

uprawnioną w ogóle do orzekania
249

. 

Pamiętajmy jednakże, iż cały czas chodzi o udział osoby w wydaniu orzeczenia, 

a nie udział w postępowaniu, zatem ławnik lub sędzia dodatkowy, który ostatecznie nie 

wejdzie do składu orzekającego, nie jest osobą nieuprawnioną do orzekania. 

Niewątpliwie, mimo iż w aktualnym stanie normatywnym pojecie ,,nienależytej 

obsady ma odmienne znaczenie niż pojęcie ,,osoby nieuprawnionej do orzekania”, to 

w odczuciu niektórych autorów
250

 możliwy jest także zbieg tych dwu podstaw. 

W wypadku gdy w sądzie zasiada aż dwóch innych sędziów, którzy nie mają stosownych 

delegacji, to przypadek taki wyczerpuje zarówno (art. 439 § 1 pkt 2) jak i szerokie 

rozumienie pojęcia osoby nieuprawnionej do orzekania (439 § 1 pkt 1). Jest to kolejny 

powód do zlikwidowania art. 439 § 1 pkt 1, bowiem w moim odczuciu zachodzi tutaj 

przypadek konsumpcji zawierania się dwóch zakresów, a nie krzyżowania. 
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4.3 Iudex inhabilis 

W wypadku orzekania przez sędziego wyłączonego na mocy art. 40 k.p.k. mamy 

również do czynienia z zaistnieniem bezwzględnej przyczyny odwoławczej, choć 

poprzednio była to w głównej części podstawa do stwierdzenia nieważności orzeczenia. 

Art. 40 k.p.k. ma wzmacniać zasadę obiektywizmu poprzez zapobieganie 

orzekaniu przez sądy, nie spełniające wymagań określonych w wymienionych już 

uprzednio uregulowaniach międzynarodowych (przede wszystkim w EKPC) 

i krajowych (Konstytucja). 

Dodam, że w przypadku orzekania przez sędziego, podlegającego wyłączeniu na 

wniosek, nie będziemy mieli do czynienia z uchybieniem bezwzględnym, lecz będzie to 

ewentualnie naruszenie art. 438 pkt 2
251

. Za tym rozwiązaniem przemawiają zarówno 

postulat wykładni ścieśniającej dla bezwzględnych przyczyn odwoławczych, jak też 

fakt, że nawet sędzia, któremu zarzuca się brak bezstronności, jest mimo wszystko 

uprawniony do orzekania. Jednakże jest to jedna z możliwych propozycji, bowiem 

w doktrynie wskazuje się, że można traktować to nie tylko jako uchybienie względne, 

ale również bezwzględną przyczynę odwoławczą (439 § 1 pkt 2 k.p.k.)
252

. 

,,Udział w sprawie” jest pojęciem szerszym niż udział w prowadzeniu rozprawy 

– zatem należy je odnosić nie tylko do prowadzenia rozprawy czy też do orzekania 

w sprawie, ale także do wydawania wszelkich postanowień i zarządzeń związanych 

z tokiem rozprawy w danej instancji
253

. 

Zgodnie z postanowieniami k.p.k. przepisy dotyczące wyłączenia sędziego 

stosujemy odpowiednio do ławników (art. 44 k.p.k.), prokuratora, oskarżycieli 

publicznych i osób prowadzących postępowanie przygotowawcze (art. 47 k.p.k.) 

4.4 Orzekanie przez osobę niezdolną do orzekania 

Pojęcie osoby niezdolnej do orzekania zostało wprowadzone do katalogu 

bezwzględnych przyczyn odwoławczych w 2000 r. w wyniku noweli
254

 k.p.k. 

Najłatwiej zdefiniować to pojęcie od strony negatywnej, tzn. wymienić takie 

przypadki, które absolutnie nie możemy zaliczyć do tej kategorii. 
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Nie będzie to przypadek osoby nieuprawnionej do orzekania w ogóle, ani 

wyłączonej od orzekania na mocy przepisów szczególnych. 

Wydaje się, że pojęcie osoby niezdolnej do orzekania obejmuje takie przypadki 

orzekania przez osobę, która co prawda posiada uprawnienia do orzekania w sądzie danego 

rodzaju i szczebla, ale z pewnych powodów jest niezdolna do orzekania. Niezdolny – czyli – 

„nie mogący podołać czemuś”, „niezdolny do czegoś”, „nie mogący podołać czemuś”. 

Chodzi o brak sprawności, możności wykonywania czegoś, sprostania powierzonemu 

zadaniu
255

. ustawodawca nie określił katalogu takich właściwości, ale wydaje się że przede 

wszystkim jest to psychiczna lub fizyczna niezdolność do orzekania w takich wypadkach jak: 

wydanie orzeczenia przez sędziego niepoczytalnego lub którego zdolność do orzekania była 

ograniczona z powodu choroby psychicznej czy innego naruszenia czynności psychicznych.  

Osobą niezdolną do orzekania będzie sędzia znajdujący się pod wpływem 

alkoholu, środków odurzających lub innego podobnie działającego środka. Spory 

wywoływała kwestia, orzekania przez sędziego, który miał ograniczoną poczytalność 

w znaczeniu art. 31 § 2 k.k. – czyli gdy nie mógł w należyty sposób rozpoznać 

znaczenia czynu lub pokierować swoim postępowaniem. Można powiedzieć, że 

orzekanie przez osobę niezdolną do orzekania jest pewnego rodzaju kategorią 

zbiorczą obejmującą wszystkie te przypadki, gdy sędzia znajduje się w  stanie 

psychicznym lub fizycznym, który uniemożliwia mu prawidłowe, normalne 

funkcjonowanie, czyli orzekanie w danej sprawie. 

4.5 Nieobecność członka składu orzekającego na rozprawie 

Przepisy proceduralne nakazują, aby sąd przed którym sprawa jest rozstrzygana 

podejmując ostateczną decyzję zapoznał się z całokształtem zgromadzonego w sprawie 

materiału dowodowego, bowiem tylko w tym wypadku można wydać sprawiedliwe 

orzeczenie. Wymaga to ciągłej koncentracji członków składu orzekającego, gdyż nawet 

chwilowa nieuwaga może mieć wpływ na końcowy rezultat całej sprawy
256

. Orzekanie 

w sytuacji, gdy którykolwiek z członków składu orzekającego nie był obecny na całej 

                                                 
255

 S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik..., t. II, op. cit., s. 993. 
256

 W moim odczuciu taki nakaz można zarówno wyprowadzić z zasady uczciwego procesu, ale również 
z konkretnych postanowień k.p.k. takich jak: art. 7 k.p.k. (Organy postępowania kształtują swe 
przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów...), Art. 92 k.p.k. (Podstawę 
orzeczenia może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu, mających 
znaczenie dla rozstrzygnięcia), art. 410 k.p.k. (Podstawę wyroku może stanowić tylko całokształt 
okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej). 



 86 

rozprawie stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą opisaną w art. 439 § 1 pkt 2 in 

fine. Pojawiają się w związku z tym dwa powiązane ze sobą problemy: 

 jakie mają być granice czasowe tej nieobecności, 

 jak należy rozumieć pojęcie „nieobecności na rozprawie”
257

. 

4.5.1 Ramy czasowe nieobecności 

Zgodnie z dosłownym brzmieniem przepisu niewątpliwie można wnosić, że 

w chodzi o nawet chwilową nieobecność w toku rozprawy. Jest to jedna z niewielu 

okoliczności, które nie wywołują wątpliwości zarówno w orzecznictwie, jak 

i w literaturze przedmiotu. Oczywiste jest przecież, że nieobecność na całej rozprawie, 

to faktycznie przypadek określony w art. 439 § 1 pkt 2 in principio k.p.k.
258

. 

Nie istnieje już możliwość prowadzenia rozprawy odroczonej lub przerwanej 

w dalszym ciągu, jeżeli skład sądu uległ zmianie, a strony wyraziły na to zgodę. 

Obecnie każdorazowa zmiana składu wymaga prowadzenia rozprawy od początku. 

Nieobecność członka składu na całej rozprawie może dotyczyć tylko fragmentu 

rozprawy albo też większej części. Członkowie składu orzekającego mają obowiązek 

uczestniczenia w rozprawie przez cały czas jej trwania, aż do ogłoszenia wyroku
259

.  

Przepis art. 439 § 1 pkt 2 in fine k.p.k. wymaga obecności każdego członka 

składu orzekającego na całej rozprawie, która rozpoczyna się z chwilą wywołania 

sprawy (art. 381 k.p.k.), a kończy ogłoszeniem wyroku (art. 418 k.p.k.), nie można 

zatem przyjąć, że wprowadza on obowiązek uczestniczenia wszystkich członków 

składu sądzącego jedynie podczas przeprowadzania dowodów
260

. 

Ustawa właściwie nie dopuszcza w tej mierze do jakichkolwiek wyjątków
261

. 

Sąd Najwyższy uznał, że nieobecność na rozprawie należy odnosić do każdej jej części, 

tzn. dla zaistnienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej wystarczy chwilowa 

nieobecność członka składu orzekającego w toku rozprawy. Ostatecznie nawet 

nieobecność jednego z członków składu dopiero na rozprawie, w trakcie której dochodzi 

do ogłoszenia wyroku, mimo że brał on udział w toku całej dotychczasowej rozprawy, 

w tym w naradzie i podpisaniu wyroku, stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą, 
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określoną w art. 439 § 1 pkt 2 in fine k.p.k.
262

. Choroba ławnika, czy sędziego w czasie 

publikacji wyroku, chociażby brał on udział w całym toku rozprawy i wyrokowaniu nie 

usprawiedliwia takiego stanu rzeczy i wyrok jest obarczony bezwzględną przyczyną 

uchylenia orzeczenia. Można zadać sobie pytanie, dlaczego SN tak rygorystycznie 

i literalnie interpretuje przedmiotowy przepis? Odpowiedź zapewne kryje się w tym, iż do 

momentu ogłoszenia wyroku sąd może zgodnie z art. 409 k.p.k. wznowić postępowanie, 

nawet po podpisaniu i sporządzeniu orzeczenia w formie pisemnej. Do wskazania są 

przecież sytuacje, w których do ostatecznego ogłoszenia może nie dojść. Nie mniej 

istotny jest również drugi argument, a mianowicie przepis art.. 45 ust. 2 Konstytucji 

zgodnie z którym wyrok ogłaszany jest publicznie”, w związku z tym jest to czynność 

zamykająca proces wyrokowania. Trudno z tymi uwagami się nie zgodzić
263

. 

Jeżeli część rozprawy przeprowadzonej pod nieobecność członka składu 

orzekającego została powtórzona, to brak jest podstaw do uznania, że zachodzi 

nieobecność członka składu orzekającego na całej rozprawie
264

. Powtórzeniu podlegają 

wyłącznie te czynności dowodowe, wydane pod nieobecność członka składu 

orzekającego, natomiast nie mogą zostać wydane żadne decyzje procesowe 

w kwestiach, które zostały rozstrzygnięte na tej wcześniejszej rozprawie. Nie może 

zostać rozstrzygnięty wniosek dowodowy, jeżeli został on już rozstrzygnięty wcześniej 

bowiem brak jest przedmiotu ponownego rozstrzygania. Brak jest podstaw, aby jeszcze 

raz rozpatrywać postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec 

oskarżonego, jeżeli poprzednie postanowienie jest już wykonywane, a okres na który 

przedłużono tymczasowe aresztowanie jeszcze nie minął. Jeżeli jednak dojdzie do 

powtórzenia części rozprawy, wówczas czynności dowodowe prowadzone podczas 

nieobecności jednego z członków składu orzekającego nie są one uwzględniane przy 

wyrokowaniu. Zatem rozprawa ta w pewnym stopniu wypada z ciągu rozpraw 

prowadzonych w danej rozprawie. Zarzut nieobecności jednego z członków składu 

orzekającego może być podnoszony tylko w razie zaskarżenia orzeczenia wydanego 

dopiero po przeprowadzeniu tej rozprawy i kończącego postępowanie
265

. 
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Wydaje się, że sąd kierował się przede wszystkimi dyrektywami wypływającymi 

z zasady bezpośredniości, a mianowicie usiłował konwalidować uchybienie, które 

w normalnych warunkach doprowadziłoby do uchylenia orzeczenia. Kwestia jest dość 

dyskusyjna, przede wszystkim dlatego, że sąd odszedł od literalnego brzmienia 

komentowanego przepisu. 

 Ponadto w powyższej uchwale Sąd Najwyższy orzekł, że nakaz prowadzenia 

rozprawy „od początku” oznacza obowiązek prowadzenia rozprawy jeszcze raz od 

nowa, ilekroć on zatem wchodzi w rachubę, tylekroć konieczne jest ponowne 

przeprowadzenie rozprawy od samego początku, w szczególności zaś nieodzowne jest 

powtórzenie wszystkich dokonanych uprzednio czynności dowodowych
266

. 

Chodzi w gruncie o to, iż dla każdego jest oczywiste, że gdyby tych czynności nie 

powtórzono w obecności nowego członka składu orzekającego, to w pełni uzasadnione 

byłoby ustalenie, iż nie był on obecny na całej rozprawie. Jednakże jeżeli czynności zostały 

powtórzone w jego obecności, wymaga rozstrzygnięcia kwestia, czy można nad tym przejść 

do porządku i oceniać tę sytuację tak samo, jak należałoby traktować wypadek, w którym 

nie doszłoby w ogóle do ponownego przeprowadzenia tych czynności. 

SN zauważył, że funkcjonalnie rzecz biorąc, jednego i tego samego zespołu 

czynności procesowych, tj. czynności przeprowadzonych najpierw w nieobecności 

sędziego, następnie zaś powtórzonych w jego obecności, niepodobna uważać za dwie 

odrębne i mające identyczne znaczenie prawne części składowe „rozprawy”. W sferze 

prawnoprocesowej istotne jest to, że dzięki ponownemu przeprowadzeniu tych 

czynności nowy członek składu orzekającego był obecny podczas przeprowadzania 

wszystkich dowodów w sprawie, w związku z czym należy stwierdzić, iż wszystkie 

okoliczności stanowiące podstawę wyrokowania zostały ujawnione w jego obecności
267

. 

Pamiętajmy jednak, że każde powtórzenie czynności nie jest tą samą czynnością, gdyż 

szczególnie w wypadku dowodów osobowych może zaistnieć szereg okoliczności 

w wyniku, których te dwie czynności będą się od siebie różnić, a zatem nieobecny 

członek składu orzekającego miał więc kontakt z inną czynnością niż pozostali 

członkowie składu wydającego orzeczenie. Wydaje się, że najwłaściwszy jest mimo 

wszystko pogląd, wyrażony w uchwale SN, bowiem pamiętajmy, że uchybienia z art. 

439 k.p.k. muszą być interpretowane bardzo restrykcyjnie, gdyż ich zaistnienie 

prowadzi do bardzo doniosłej konsekwencji, jaką jest uchylenie orzeczenia. Jeżeli 
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zatem mimo wszystko doszło do powtórzenia czynności, to nieobecność członka składu 

orzekającego powinna być rozpatrywana co najwyżej przez pryzmat art. 438 k.p.k. 

4.5.2 Nieobecność fizyczna czy psychiczna? 

Nieobecność fizyczna, to faktyczne przebywanie przez członka składu 

orzekającego poza miejscem odbywania czynności postępowania sądowego
268

. Czy 

jednak takie postawienie sprawy jest wystarczająco precyzyjne. Zgodnie z art. 395 § 1 

k.p.k. jeżeli zapoznanie się z dowodem rzeczowym lub przeprowadzenie oględzin przez 

pełny skład sądu napotyka znaczne trudności albo jeżeli strony wyrażają na to zgodę, 

sąd wyznacza do tej czynności sędziego ze swego składu albo sąd wezwany. Taki 

sędzia uczestniczy w postępowaniu sądowym, ale przecież w tej fazie nie uczestniczy 

w rozprawie. W związku z czym poszczególni członkowie składu orzekającego mogą 

mieć odmienny kontakt ze źródłem dowodowym. Przykładowo sporządzenie protokołu, 

a następnie odczytanie go już w czasie rozprawy tak naprawdę oznacza, że sędziowie, 

którzy nie brali udziału w przesłuchaniu świadka, w pewnym stopniu zostają 

pozbawieni bezpośredniej styczności z dowodem, gdyż dysponują jedynie protokołem 

przesłuchania. Wydaje się, że w kontekście art. 396 k.p.k. chodzi raczej, o nieobecność 

podczas orzekania w czasie odczytywania protokołów z przeprowadzonych czynności 

przez sędziego wyznaczonego lub przez sąd wezwany. 

Pojawia się niemniej ważne pytanie: czy sformułowanie w art. 439 § 1 pkt 2 

k.p.k. in fine „nieobecny” dotyczy również nieobecności psychicznej? Sprawa nie 

jest wcale taka oczywista, gdyż już samo pojęcie nieobecności psychicznej 

rozumiane jest niejednoznacznie. Bywa bowiem odnoszone do sytuacji, gdy członek 

składu orzekającego spał w czasie rozprawy
269

, był ciężko chory, był pod wpływem 

alkoholu, substancji odurzającej lub innego podobnie działającego środka, a  nawet 

orzekała osoba chora psychicznie
270

.  

SN uznał, że nieobecność członka składu orzekającego obejmuje sytuacje, kiedy 

członek znajdował się w takim stanie psychicznym, który był zrównany 

z nieobecnością
271

. Wydaje się, że niesprawność psychiczna i intelektualna członka 

składu orzekającego może być traktowana jako nieobecność na rozprawie, gdyż taki 

sędzia prawdopodobnie nie jest w stanie w sposób uważny śledzić przebieg czynności 
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na rozprawie. Taki stan może być nawet do tego stopnia ułomny, że członek składu 

orzekającego, może zupełnie nie wiedzieć co się wokół niego dzieje. Z uwagi na fakt, 

ze podczas rozprawy częstokroć podejmuje się ważkie decyzje dotyczące sfery praw 

człowieka, słusznym jest zrównanie tego faktu z nieobecnością fizyczną. Nie da się 

jednak ukryć, iż stronie podnoszącej zarzut nieobecności psychicznej, będzie z różnych 

powodów trudno wykazać, ze taki fakt rzeczywiście miał miejsce. 

Zdaniem A. Kaftala, nieobecność na rozprawie ujmuje jedynie nieobecność 

fizyczną, zaś wg M. Cieślaka powinno się również zaliczać nieobecność psychiczną.. 

T. Grzegorczyk i S. Zabłocki uważają za SN, iż przy ocenie, czy orzeczenie dotknięte 

jest taką wadą powinno się kierować głębokością stanu nieobecności psychicznej. 

Pojawia się kolejny problem: jak kwalifikować orzekanie przez sędziego 

chorego psychicznie. W okresie istnienia nieważności można byłoby zaliczyć taką 

sytuację, jako przypadek poważnej obrazy prawa, natomiast po wejściu w życie noweli 

styczniowej wydaje się, że najwłaściwsze będzie uznanie takiego faktu za orzekanie 

przez osobę niezdolną do orzekania. W tej sprawie nie padło jeszcze ostateczne słowo, 

chociaż wydaje się, że powyższe stanowisko jest ze wszech miar słuszne. 
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ROZDZIAŁ 5  WNIOSKI PODSUMOWUJĄCE PRACĘ 

Feci, quod potui, faciant meliora potentes 

,,Nienależyta obsada sądu” jest zagadnieniem niesamowicie trudnym, 

obszernym i bardzo skomplikowanym, w związku z czym z całą pewnością wiele 

wątków głównego tematu zostało pominiętych lub też omówionych zbyt pobieżnie. 

Wiem, że treść mojej pracy dla wielu może zdawać się zbyt płytka i schematyczna, 

aczkolwiek starałem się jak tylko to było możliwe, głęboko wniknąć przedmiot moich 

rozważań. Tym niemniej wykonana przeze mnie praca pozwoliła mi znacznie zgłębić 

szereg zagadnień, o których wcześniej albo miałem zupełnie marginalne pojęcie, albo 

też nie zdawałem sobie kompletnie sprawy. 

Zgromadzony i wielokrotnie przeanalizowany materiał naukowy pomógł nie tylko 

zapoznać się z przedmiotem moich badań, ale przede wszystkim dostarczył mi cennych 

spostrzeżeń i wielu uwag. Przy omawianiu kolejnych orzeczeń, zarówno sądów 

apelacyjnych jak i Sądu Najwyższego, usiłowałem zrozumieć powody rozbieżności 

w stosowaniu prawa przez polskie sądy, a jednocześnie starałem się przedstawić swoje 

własne stanowisko w powyższych kwestiach.  

W niniejszym fragmencie podsumowania zdecydowałem zawrzeć najważniejsze 

wnioski wypływające z mojej pracy. Nie są to oczywiście jedyne spostrzeżenia, bowiem 

przy komentowaniu poszczególnych orzeczeń wielokrotnie zajmowałem stanowisko, co 

też stanowiło w dużej części punkt wyjścia do końcowych rozważań. Przejdźmy teraz 

do konkretnych wniosków, których omówienie jest konieczne, nie tylko ze względu na 

ogólną poprawność struktury całej pracy, ale przede wszystkim dlatego, iż konkluzje 

niejako dopełniają przeprowadzoną wcześniej analizę. 

Po pierwsze wyróżnianie w literaturze przedmiotu zasady fair trial nie jest 

absolutnie niezbędne, bowiem nie spełnia ona wszystkich kryteriów zakwalifikowania 

do grona naczelnych zasad postępowania. Tym niemniej zaliczenie uczciwości procesu 

w poczet zasad prawnych na pewno nie jest błędem, o czym świadczy fakt, iż znacząca 

większość autorów w swoich opracowaniach wyodrębnia tę zasadę. Dzieje się tak, 

mimo że najczęściej przedstawiciele doktryny zdają sobie doskonale sprawę, iż 

elementy składowe tej kompleksowej zasady od dawna są obecne nie tylko w polskiej 

procedurze karnej, ale również od niedawna w polskiej Konstytucji, mimo wszystko 

decydują się ją omawiać. Nie przeszkadza im nawet fakt, że zasada uczciwego procesu 
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nie ma (i nie może mieć!) swojego antonimicznego odpowiednika. Zwróćmy uwagę, że 

akty prawa międzynarodowego, którego zobowiązaliśmy się przestrzegać, zawierają 

zasadę prawa do uczciwego procesu, w związku z czym, nie tylko przy ocenie 

zgodności naszego prawa z normami międzynarodowymi, ale także przy korzystaniu 

z dorobku orzeczniczego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, istnienie 

w polskiej procedurze omawianej zasady, może zdecydowanie ułatwiać kontrolę 

przestrzegania norm międzynarodowych. Problemem może być natomiast stworzenie 

zupełnego, choć nie kazuistycznego katalogu wyznaczników danej zasady, aczkolwiek 

w moim odczuciu jest to raczej sprawa drugorzędna, chociaż mogąca mieć niemałe 

znaczenie podczas dokonywania wykładni przepisów postępowania w spornych 

kwestiach. Podstawowym zadaniem, jakie obecnie stoi przed wymiarem 

sprawiedliwości jest przede wszystkim dostosowanie orzecznictwa sądów do wymogów 

związanych z zasadą rzetelnego procesu określoną we wspomnianych wyżej przyjętych 

przez Polskę aktach prawa międzynarodowego. Podkreślmy, że przepis art. 6 EKPC 

gwarantuje prawo do rzetelnego procesu – jednak nie reguluje procedury zapewniającej 

taki proces, a jedynie określa pewien minimalny standard, który musi zostać osiągnięty. 

Moim zdaniem uregulowania krajowe w tej kwestii generalnie spełniają standardy 

określone w wymienionych przeze mnie międzynarodowych uregulowaniach, 

jakkolwiek nie da się nie zauważyć problemu przewlekłości postępowania w polskich 

sądach. Pamiętajmy niemniej jednak, że prawo do uczciwego procesu może zostać 

naruszone nie tylko wtedy, gdy nie złamano żadnego z praw określonych w EKPC, ale 

także wówczas, gdy naruszono zasady prawidłowego przebiegu całego postępowania. 

Kolejna sprawa – nie jest trudno krytykować stan danego uregulowania, 

szczególnie wtedy, gdy istnieją problemy w stosowaniu danych przepisów. Nie inaczej 

jest z nieważnością, wokół której narosło tak wiele kontrowersji i niejasności, że nawet, 

po jej likwidacji nie milkną w tej kwestii głosy wśród wielu przedstawicieli nauki. 

W doktrynie zauważa się, że instytucja nieważności może być uzasadniona w takim 

systemie procesowym, który nie zna żadnych innych środków zaskarżenia poza 

zwyczajnymi lub nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia; kiedy organ sądowy jest 

bezsilny wobec zaistniałych skutków procesowych. Tymczasem mamy przecież w k.p.k. 

obszerny wachlarz takich możliwości zarówno wobec orzeczeń jeszcze zaskarżalnych, 

jak i tych prawomocnych, wobec tego jeszcze jedno stopniowanie uchybień jest 

propozycją zupełnie chybioną. W związku z czym, przynajmniej wg mnie, nie ma 

potrzeby ponownego przywrócenia tej instytucji do polskiej procedury karnej. 
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Skasowanie nieważności z mocy samego prawa jest niewątpliwie krokiem w kierunku 

wzmocnienia stabilności orzeczeń sądowych i zasady praworządności. Generalnie 

wszyscy zgadzają się, że sama konstrukcja prawna tej instytucji jest stosunkowo prosta, 

natomiast przy jej stosowaniu w konkretnych przypadkach może dochodzić do niemałych 

procesowych komplikacji. Tym samym w razie kolejnego nowelizacyjnego 

eksperymentu, nieważność niewątpliwie spowoduje ogromne zamieszanie, którego nie da 

się wyeliminować poprzez uchwalenie przemyślanego prawa intertemporalnego. Zresztą 

nawet gdyby przepisy przejściowe uregulowały tę kwestię wyśmienicie, to poprawność 

tych konstrukcji wcale nie gwarantuje sprawnego stosowania wprowadzanych przepisów 

w praktyce. Nie podzielam obaw niektórych przedstawicieli doktryny, że nieważność 

była skutecznym środkiem prawnym do likwidacji fundamentalnych wad orzeczenia 

z mocy samego prawa przecież trzeba było i tak wszcząć postępowanie, aby uzyskać 

deklaratywne orzeczenie o stwierdzeniu nieważności. W związku z czym sprawność 

i szybkość procesu wcale nie jest mniejsza, niż przy funkcjonującej instytucji 

nieważności. Mamy przecież jeszcze w pamięci problemy z ukształtowaniem 

szczegółowego wyliczenia przyczyn nieważności, zharmonizowaniem przepisów 

dotyczących postępowania odwoławczego, a nawet nie wiadomo tak do końca, czy 

katalog takie powinno mieć charakter enumeratywny, czy też otwarty, ponieważ ta druga 

opcja zapewne będzie powodować nadużywanie instytucji nieważności. Być może 

stworzenie poprawnie funkcjonującej konstrukcji nieważności stanowiłoby nie lada 

wyzwanie dla wielu prawników, ale nie możemy przecież ciągle tworzyć uregulowań 

metodą prób i błędów, co będzie jeszcze w poważniejszym stopniu  osłabiało stan 

stabilności prawa. Przypomnę jeszcze kolejny z argumentów za likwidacją nieważności, 

a mianowicie w uzasadnienie go ustawy z dnia 20 lipca 2000 - zmieniającej k.p.k. pisano, 

że jak dowiodła praktyka na tle kodeksu z 1969 r. możliwe było sprawne funkcjonowanie 

postępowania karnego bez instytucji nieważności orzeczeń, po warunkiem odpowiedniego 

ukształtowania katalogu bezwzględnych przyczyn odwoławczych oraz trybu i podstaw 

wznowienia postępowania karnego. Uważam, że w obecnym k.p.k. takie właśnie środki 

istnieją. Na szczęście z moich informacji wynika, że nie planuje się w najbliższym czasie 

przywrócić tej instytucji. I oby tak pozostało! 

Ponieważ skrytykowałem aktualnie obowiązujące uregulowanie dotyczące 

bezwzględnych przyczyn odwoławczych wymienionych w art. 439 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k., 

przyzwoitość nakazuje, aby zaproponować poprawne rozwiązanie niełatwego dylematu. 

Uważna lektura pracy pozwoliła dostrzec, ze dla mnie pojęcie nienależytej obsady jest 
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niezwykle pojemne, bowiem należy do jego desygnatów zaliczyć wszystkie przypadki 

orzekania przez osoby, które z różnych powodów nie powinny tego robić! Według mnie 

w przyszłości nowy odpowiednik art. 439 k.p.k., w kwestii nienależytej obsady 

powinien przybrać następującą treść:  

sąd odwoławczy uchyla orzeczenie niezależnie od granic zaskarżenia 

i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść jeżeli: 

1) w toku postępowania sądowego sąd był lub został nienależycie obsadzony 

2) [...] 

Po takiej nowelizacji nienależytą obsadą będą przypadku orzekania 

 przez osoby nieuprawnione; 

 przez osoby niezdolne do tego; 

 podlegające wyłączeniu jako iudex inhabilis; 

 przez sąd nienależycie obsadzony w omówionym przeze mnie kształcie; 

 przez osoby, które chociażby na chwilę nie było obecne w czasie rozprawy. 

Propozycja ta niektórym może się wydać nieco bezsensowna, ale po dłuższym 

zastanowieniu się zapewne dojdziemy do wniosku, że można ją zaakceptować. Unikamy 

w ten sposób rozważań, czy miało naruszenie art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. czy naruszenie art. 

439 § 1 pkt 2 k.p.k. Nieuzasadnione będzie krytykowanie jej z uwagi na to, iż w jednym 

pojęciu zawarłem tak wiele różnych przypadków, a poza tym zerwaniem z tradycyjnym 

uregulowaniem w dotychczasowych kodeksach. Wg mnie nie istnieje obawa, że 

w pojęcie nienależytej obsady zostanie zaliczone zbyt wiele nie zasługujących na to 

uchybień, ponieważ do uchylenia orzeczenia dojdzie dopiero wtedy, gdy bezstronny, 

niezawisły i niezależny sąd odwoławczy stwierdzi, że rzeczywiście takie uchybienie 

miało miejsce, zatem obawy o naruszenie tak gwarancji procesowych uczestniku 

postępowania, jak i postulatu szybkości i rzetelności procesu są zupełnie bezzasadne. To 

prawda, że takie sformułowanie nie było używane w dotychczasowych regulacjach, ale 

jeżeli weźmiemy pod uwagę problemy, jakie miały miejsce na tle dotychczasowych 

rozwiązań, rozwiązanie to powinno zostać zaakceptowane. Zgadzam się, że w tej 

propozycji zawarto wiele (z pozoru różnych) desygnatów, ale mają one wspólny 

mianownik. Jest nim fakt orzekania przez osoby, które nie gwarantują obiektywnego 

rozstrzygnięcia, przez osoby, które ze względu na różne okoliczności nie powinny 

zasiadać w danym składzie, przez osoby, które powołano wbrew elementarnym zasadom 

procedury albo które powołano prawidłowo, lecz w toku postępowania, osoby takie 
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zaczęły łamać odpowiednie uregulowania, których celem, było zapewnienie 

prawidłowego toku postępowania i gwarantowanie praw i swobód jego uczestników. 

Po czwarte konieczne jest zawężająca wykładnia przypadków zaliczanych do 

bezwzględnych podstaw uchylenia orzeczenia. Sąd Najwyższy w swoich wielu 

orzeczeniach podkreślał, że jest to instytucja wyjątkowa i sięganie do tego katalogu w razie 

niejasności może być podyktowane jedynie drastycznym naruszeniem przepisów 

postępowania karnego, godzącego w najważniejsze swobody i prawa obywatelskie. Krąg 

bezwzględnych podstaw odwoławczych jest przy tym ściśle określony przez ustawę, 

aktualnie w art. 439 § 1 k.p.k.. Nie oznacza to jednak, że ustalenie zakresu poszczególnych 

podstaw odwoławczych, wskazanych w tym przepisie, nie wymaga niekiedy w stosowaniu 

prawa odpowiednich interpretacji, gdyż nie każdą z nich ujęto w sposób jednoznaczny. 

Przy interpretacji takiej należy jednak wówczas mieć na uwadze, że chodzić ma o taką 

obrazę prawa, poprzez którą uchybia się podstawowym regułom procesowym w sprawach 

karnych, naruszając minimalne standardy postępowania karnego. Tylko bowiem wówczas 

można mówić o bezwzględnej przyczynie odwoławczej. W aktualnie obowiązującym 

stanie prawnym przypadki zaliczane do bezwzględnych przyczyn uchylenia orzeczenia nie 

stanowią jedynego mechanizmu mającego za zadanie jak najszybsze eliminowanie 

kardynalnych błędów zaistniałych w procesie karnym, gdyż istnieje jeszcze konkurencyjne 

względem nich – względne przyczyny odwoławcze. W moim odczuciu 

w skomplikowanych sytuacjach interpretacyjnych należy pierwszeństwo dać instytucji 

z art. 438 k.p.k. i zastosować tryb wymieniony w tym przepisie. Tym samym należy, 

oczywiście zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, dążyć do utrzymania w mocy orzeczenia, 

które wydano nie przestrzegając wymogów proceduralnych. Nie powinno się tej sytuacji 

mylić z jednoczesnym występowaniem w zaskarżanym orzeczeniu względnych 

i bezwzględnych uchybień, bowiem wtedy należy, zgodnie z przytaczanym wyżej 

orzeczeniem SN, w takim układzie należałoby zastosować konsekwencje bardziej daleko 

idące i uchylić orzeczenie nie badając wpływu tych uchybień na jego treść. 

Ostatni wniosek, który w moim odczuciu wymaga omówienia, jest ocena różnych 

uchybień proceduralnych przy podejmowaniu decyzji, czy uznać ją za przyczynę 

bezwzględną, względną, czy też stwierdzić, ze nie istniały żadne uchybienia 

w postępowaniu karnym? Uporządkujmy – otóż, jeżeli naruszono określone wymagania 

proceduralne, to zawsze mamy do czynienia z uchybieniem. Nieważne czy ma to miejsce 

w postępowaniu przygotowawczym, czy postępowaniu przed sądem. Oczywistym jest, że 

w każdej sprawie pojawiają się drobne odstępstwa od reguł stworzonych w k.p.k., 
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głównie z powodu określonej praktyki sądowej, z biegiem czasu przechodzącej 

w zwyczaj, ale pamiętajmy, że jeśli uznamy, że uchybienie było istotne i mogły mieć 

wpływ na treść orzeczenia (niestety nieostrości pojęć nie jesteśmy w stanie w rozsądny 

sposób wyeliminować), wówczas możemy je uznać za uchybienie względne, które 

w późniejszym etapie mogą doprowadzić do uchylenia orzeczenia. W tej sytuacji z uwagi 

na to, że uchybienia procesowe, które godzą w podstawowe reguły prawidłowego 

minimalne standardy procedury demokratycznego państwa prawnego względu skutkują 

zawsze uchyleniem zaskarżonego orzeczenia bez względu na wpływ tego uchybienia na 

treść tegoż orzeczenia i to choćby dostrzeżono je poza granicami zaskarżenia oraz 

niezależnie od tego, czy podniesiono je w środku odwoławczym, powinno się bardzo 

ostrożnie przyznawać uchybieniom status przyczyn bezwzględnych. Oceniając 

w konkretnym przypadku rangę uchybień, starajmy się przewidzieć, do jakich 

konsekwencji one ostatecznie doprowadzą, w związku z czym nasza ocena w żadnym 

wypadku nie może być zbyt pochopna. Jeżeli zatem mamy wątpliwości, których nie 

rozwiały wszystkie dostępne metody wykładni, czy dane uchybienie stanowi przyczynę 

względną lub bezwzględną, zaliczmy jej do tej pierwszej kategorii. 

W moim odczuciu niniejsza praca magisterska nie jest może zbyt oryginalna 

i przełomowa, ale na pewno stanowi opracowanie samodzielne i świadczy o dużym 

wysiłku, który autor włożył w jej napisanie. Jaka jest faktyczna wartość tej pracy będzie 

na pewno wiadomo po wydaniu werdyktu przez komisję egzaminacyjną, której na 

pewno będą znane standardy uczciwego procesu i z całą pewnością w jej przypadku nie 

będzie miała miejsca nienależyta obsada. Uffff... 
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