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Prawo oskarżyciela posiłkowego do zaskarżenia wyroku na korzyść oskarżonego – 

rozważania na tle subiektywnego kryterium oceny gravamen 
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Zakres sądowej kontroli odwoławczej nad treścią wyroku – zainicjowanej przez 

oskarżyciela posiłkowego – jest zdeterminowany przez instytucję gravamen. Jej normatywną 

treść definiuje art. 425 § 3 kodeksu postępowania karnego1, który stanowi, że odwołujący się 

może skarżyć jedynie rozstrzygnięcia lub ustalenia naruszającego jego prawa lub szkodzące 

jego interesom. Bacząc na powyższe, Sąd Najwyższy w sprawie I KZP 21/08, udzielając 

odpowiedzi na zagadnienie prawne ujęte w ramach tytułu niniejszych rozważań, wywiódł 

następujący pogląd: „Oskarżyciel posiłkowy – z braku gravamen – nie ma uprawnienia do 

zaskarżenia orzeczenia na korzyść oskarżonego”. 

W uzasadnieniu tego judykatu SN przyjął interpretację gravamen jako instytucji 

warunkującej dopuszczalność zaskarżenia rozstrzygnięcia organów procesowych, a której byt 

procesowy określa relacja między treścią tego rozstrzygnięcia a sferą praw i interesów 

skarżącego podmiotu. Gravamen jest to zatem konkretne pokrzywdzenie czy uciążliwość 

dotykająca skarżącego, a wynikająca ze skarżonego rozstrzygnięcia. Zdaniem sądu ocena owej 

uciążliwości musi być dokonana nie na podstawie subiektywnego przeświadczenia skarżącego, 

ale przez pryzmat przedmiotowego stanowiska prawa, a zatem w aspekcie obiektywnym2. 

Mając wzgląd na powyższe, SN dla słuszności swojej tezy dokonał następującego 

wywodu: primo, oskarżyciel posiłkowy odgrywa w procesie rolę samodzielną (występując 

również obok oskarżyciela publicznego) i w ramach zakreślonych aktem oskarżenia 

reprezentuje swój interes prawny, pełniąc funkcję ścigania, secundo, z samej istoty interesu 

prawnego tej strony postępowania wynika, że oskarżyciel posiłkowy może podejmować 

czynności procesowe tylko na niekorzyść oskarżonego, tertio, ocena istnienia gravamen 

powinna być dokonywana przez pryzmat praw i interesów wyznaczonych procesowym 

statusem skarżącego, a zatem oskarżyciel posiłkowy nie ma uprawnienia do zaskarżenia 

rozstrzygnięcia na korzyść oskarżonego3. 

W treści uzasadnienia swego judykatu SN zwrócił uwagę, że również oskarżyciel 

publiczny realizuje funkcję ścigania w ramach trójpodziału ról procesowych, a jednocześnie 

posiada legitymację do wniesienia środka zaskarżenia na korzyść oskarżonego. Wyjaśnieniem 

tej swoistej dychotomii w ujmowaniu jego funkcji pozostaje wszakże oczywisty fakt, że 

reprezentuje on interes publiczny (nie zaś własny, jak czyni to oskarżyciel posiłkowy), a zatem 

powinien dążyć do sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Normatywną konsekwencją powyższego 

jest art. 425 § 4 k.p.k., który zwalnia oskarżyciela publicznego od obowiązku wykazywania 

gravamen i statuuje jego prawa do wnoszenia środków zaskarżenia w obu kierunkach. 

Akcentując zasadniczą różnicę pomiędzy rolą oskarżyciela publicznego a posiłkowego, SN dał 

wyraz braku akceptacji dla ewentualnego poszukiwania możliwości zaskarżenia orzeczenia na 

                                                           
1 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.), dalej: k.p.k. 
2 Tak: M. Syta, Gravamen jako przesłanka zażalenia w postępowaniu przygotowawczym, „Prokuratura i Prawo” 

2004, nr 4, s. 38. 
3 Tak również: postanowienie SN z 6 maja 2008 r., II Kz 20/08, niepubl.; postanowienie SN z 28 listopada 2003 
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Zgryzek, KPK, tom I, Komentarz, Warszawa 2007, s. 329; T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. 
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Oskarżyciel posiłkowy w nowym kodeksie postępowania karnego, Warszawa 1997, s. 47. 



 

korzyść oskarżonego przez pokrzywdzonego poprzez zastosowanie analogii – przecież 

pokrzywdzony także pełni funkcję oskarżyciela. Istotne pozostaje jednak, że w części rozważań 

poświęconej właśnie relacji pomiędzy funkcją ścigania (którą wykonuje także oskarżyciel 

posiłkowy) a brakiem wykazywania gravamen przez oskarżyciela publicznego SN odwołał się 

do trafnego stanowiska T. Grzegorczyka, który wskazuje, iż zaskarżenie orzeczenia na korzyść 

oskarżonego nie jest realizacją funkcji obrony; ta bowiem ma na celu uzyskanie jak 

najkorzystniejszego rozstrzygnięcia, podczas gdy oskarżyciel, skarżąc orzeczenie na korzyść 

oskarżonego, domaga się orzeczenia sprawiedliwego4. 

 

2 

Z przedstawioną tezą SN nie można się zgodzić i to z kilku zasadniczych powodów, 

których źródłem należy uczynić fundamentalne zasady procesu karnego oraz funkcjonujące 

rozwiązania normatywne w zakresie ochrony zarówno pokrzywdzonego, jak i oskarżonego – 

których prawidłowe wykorzystanie dla zachowania standardu rzetelnego procesu karnego – 

pozwala przyznać oskarżycielowi posiłkowemu prawo do zaskarżenia wyroku na korzyść 

oskarżonego. 

Zasadniczym kontrargumentem należy uczynić myśl, że zaskarżenie wyroku na korzyść 

oskarżonego przez oskarżyciela posiłkowego nie musi być sprzeczne z gravamen, gdy zważy 

się na całokształt sytuacji prawnej i faktycznej pokrzywdzonego, przez pryzmat jego 

samodzielnej oceny w tym zakresie. Innymi słowy, nietrafne jest stanowisko SN w kontekście 

postulowanego „obiektywnego” kryterium oceny gravamen. Kwestia ta pozostaje jednak 

zagadnieniem wciąż spornym w doktrynie procesu, a pogląd o kryterium obiektywnym oceny 

gravamen nie znajduje pełnej aprobaty w piśmiennictwie5. Jest on natomiast ugruntowany w 

orzecznictwie6, co więcej, nawiązuje do poglądów wyrażanych na tle poprzednio obwiązującej 

ustawy procesowej z 1969 r., wśród których dominowało stanowisko obiektywistyczne, 

zakładające posługiwaniem się niezależnymi od zapatrywań samego skarżącego i wymiernymi 

kryteriami7. Trzeba jednak zauważyć, że również w wypowiedziach ówczesnych 

przedstawicieli nauki formułowano poglądy dotyczące zachowania ostrożności w ocenie 

gravamen, albowiem stanowi ono „materię delikatną i relatywną, a każde rozstrzygnięcie w 

tym zakresie zależy od okoliczności konkretnej sprawy”8. 

Jak wskazuje W. Grzeszczyk, uciążliwość rozstrzygnięcia lub ustalenia występuje 

wówczas, gdy decyzja wprost i bezpośrednio wywołuje niekorzystne dla niego następstwa w 

sferze uprawnień i obowiązków, co oznacza, że do przyjęcia gravamen nie wystarcza 

zagrożenie praw skarżącego. „Szkodzenie interesom” w rozumieniu art. 425§ 3 k.p.k. dotyczy 

niekorzystnego wpływu decyzji na interesy skarżącego, które zasługują na ochronę prawną, 

przy czym mogą to być interesy ściśle prawne (materialne, procesowe), a także majątkowe oraz 

dotyczące pewnych aspektów życiowej i społecznej sytuacji skarżącego9. 

Zdaniem Z. Dody to właśnie subiektywne przeświadczenie skarżącego stanowi rację 

uruchomienia kontroli odwoławczej10. Tożsamy pogląd podziela S. Waltoś, który za istotę 

gravamen uznaje domniemanie, że zaskarżona decyzja jest niekorzystna dla skarżącego, przy 

czym punkt ciężkości spoczywa na subiektywnym, choć uzasadnionym przekonaniu 

skarżącego11. Wskazani autorzy nie uzasadniają szerzej swojego stanowiska w tym zakresie, 

                                                           
4 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania…, s. 900. 
5 Szerzej W. Cieślak, K. Woźniewski (red.), Leksykon prawa karnego procesowego 100 podstawowych pojęć, 

Warszawa 2012, s. 74–79. 
6 Zob. postanowienie SN z 26 sierpnia 2010 r., I KZP 13/10, OSNKW 2010, nr 9, poz. 79. 
7 M. Płachta, Gravamen w procesie karnym, „Nowe Prawo” 1979, nr 2, s. 97–98. 
8 M. Płachta, Gravamen…, s. 98. 
9 W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 488–489. 
10 Z. Doda, Zażalenie w procesie karnym, Warszawa 1985, s. 137. 
11 Tak S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s. 545. 



 

można jednak założyć, że afirmacja dla „subiektywnego przeświadczenia” wynika z istoty 

sytuacji ofiary w całokształcie procesu karnego, odczuwającej naturalny dyskomfort z racji 

popełnionego wobec niej czynu zabronionego. 

Uzasadnieniem aprobaty dla stanowiska opowiadającego się za koniecznością 

respektowania prawa pokrzywdzonego do decydowania o uciążliwości orzeczenia (jako 

przesłanki gravamen) i skorelowanego z nim obowiązku honorowania tej oceny przez organy 

procesowe należy uczynić w pierwszej kolejności cel procesu karnego, zakodowany w treści 

art. 2 § 1 pkt. 3 k.p.k. Zgodnie z jego przeznaczeniem karnoprawne instytucje procesu karnego 

oraz działania organów procesowych powinny „uwzględniać prawnie chronione interesy 

pokrzywdzonego”, wśród których zasadnicze znaczenie ma współkształtowanie orzeczenia w 

sprawie (i możliwość zainicjowania jego kontroli). Zbyt daleko idące jest uproszczenie, jakim 

posługuje się SN, a które przybiera postać fałszywego założenia, że zaskarżenie orzeczenia na 

korzyść oskarżonego pozostaje w sprzeczności z interesem pokrzywdzonego, albowiem – jak 

uzasadniają zresztą niektórzy przedstawiciele nauki procesu karnego – skoro oskarżyciel 

posiłkowy realizuje funkcję ścigania, to narusza jego prawa lub szkodzi jego interesom każde 

rozstrzygnięcie sprzeczne z interesem ścigania12. Ponadto, podkreśla się w literaturze, że np. 

rozstrzygnięcie dotyczące jednego z podejrzanych (oskarżonych) nie może być uznane za 

naruszające prawa innego uczestnika13. 

Rozważając słuszność tych zapatrywań, należy zatem wziąć pod uwagę sytuację, w 

której oskarżyciel posiłkowy oponuje wobec bezwzględnemu wymiarowi kary pozbawienia 

wolności, mając w perspektywie wizję bezrobotnego skazanego osadzonego w zakładzie 

karnym, niezdolnego do wywiązania się z zobowiązań pieniężnych orzeczonych w ramach 

środków kompensacyjnych. Sposób oceny gravamen prezentowany przez SN również wobec 

takiej sytuacji procesowej jest kategoryczny – zaskarżenie orzeczenia o karze na korzyść 

oskarżonego stanowi, z perspektywy funkcji procesowych, czynność zastrzeżoną jedynie dla 

funkcji obrony oraz dla oskarżyciela publicznego, podczas gdy możliwe są i takie sytuacje, że 

właśnie oskarżony może godzić się na osadzenie z uwagi na brak pracy, miejsca zamieszkania 

i środków do życia, a oskarżyciel posiłkowy (powód cywilny) będzie zabiegał o dobrodziejstwo 

zawieszenia wykonania kary14. 

Wartą rozważenia jest zatem kwestia, czy ratio legis gravamen jako warunku 

dopuszczalności apelacji uzasadnia ograniczenie jednego z zasadniczych celów postępowania, 

czy może wpisując się w teorię „kradzieży konfliktu”15, jawi się jako nadmierna ingerencja w 

prawa ofiary przestępstwa do współuczestniczenia w wymiarze sprawiedliwości. 

Wizja procesu karnego, nakreślona przez ustawę nowelizującą16, również stoi w 

opozycji do traktowania gravamen jako instytucji limitującej dostęp oskarżyciela posiłkowego 

do zaskarżenia orzeczenia, które w jego przekonaniu powinno zostać zmienione na korzyść 

oskarżonego. W założeniu model kontradyktoryjny ma stanowić swoiste remedium wobec 

nadmiernej ingerencji sądu w tok postępowania karnego, kształtując proces jako spór dwóch 

niezależnych, lecz równych sobie stron, które wykorzystując różnorakie instrumenty 

                                                           
12 Tak też: M. Syta, Gravamen jako przesłanka zażalenia w postępowaniu przygotowawczym, „Prokuratura i 

Prawo” 2004, nr 4, s.46, W. Grzeszczyk, Praktyczne aspekty gravamen w procesie karnym, „Prokuratura i Prawo” 

2008, nr 11, s. 17. 
13 M. Syta, Gravamen…, s.46. 
14 Na możliwość zaskarżenia przez pokrzywdzonego orzeczenia w zakresie kary na korzyść oskarżonego wskazuje 

C. Kulesza, Rola pokrzywdzonego w procesie karnym w świetle zasady legalizmu ścigania, w: P. Kruszyński (red.), 

Węzłowe zagadnienia procedury karnej. Księga ku czci prof. A. Murzynowskiego, Warszawa 1997, s. 135. 
15 N. Christie, Conflicts as Property, w: M. Fajst, M. Płatek (red.), W kręgu kryminologii radykalnej, Warszawa 

2004, s. 167–185. 
16 Ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1247). 



 

karnoprocesowe, dążą do rozstrzygnięcia sprawy karnej przed bezstronnym i sprawiedliwym 

sądem. 

Z tej perspektywy należy zważyć na dwa zasadnicze warunki kontradyktoryjnego 

modelu procesu, pierwszy – zakładający respektowanie w całokształcie przepisów dotyczących 

sytuacji procesowej stron zasady równości broni (equality of arms), która jest zachowana 

wówczas, gdy prawa stron są równe17, oraz drugi – polegający na zapewnieniu niezbędnej 

dyspozycyjności stron, opartej na procesowo określonym prawie do wpływania na jego 

przebieg i wynik18. Nie ulega wątpliwości, że urzeczywistnienie tych założeń powinno polegać 

m.in. na zrównaniu szans obu stron procesu do weryfikacji kończącego proces wyroku, 

albowiem sens gwarancji równości broni polega bowiem na tym, że żadna ze stron nie może 

być w sytuacji wyraźnie gorszej niż strona przeciwna, gdy chodzi o możliwość przedstawienia 

swych argumentów19. Kontrola odwoławcza jest niczym innym, jak merytorycznym 

rozpoznaniem argumentów skarżącego skierowanego wobec wadliwości kwestionowanego 

orzeczenia. Jeśli zważyć ponadto, że SN stoi na stanowisku, iż oskarżony może mieć gravamen 

w zaskarżeniu wyroku uniewinniającego20, a oskarżyciel publiczny nie podlega reżimowi tej 

instytucji, to należy dojść do przekonania, że gravamen jest instytucją procesową adresowaną 

wyłącznie do oskarżyciela posiłkowego, godząc tym samym w pożądany przez kontradyktoryjny 

model wymóg „równości broni” stron procesu. 

Pozostając w kręgu fundamentalnych zasad procesu, ponad wspomnianą 

kontradyktoryjność, należy argumentem przemawiającym za uznaniem subiektywnego 

kryterium gravamen uczynić również zasadę prawdy materialnej. Jak podkreśla P. Kardas, 

zasada ta jest postrzegana w piśmiennictwie procesowym jako priorytetowa, której doniosłość 

nie jest w zasadzie przez nikogo kwestionowana, zaś jej naczelne znaczenie znajduje 

zakorzenienie i oparcie w standardzie konstytucyjnym21. Nie wdając się w dyskusję, czy 

możliwe jest pogodzenie tej zasady z modelem kontradyktoryjnym procesu22, należy rozważyć 

i taką sytuację, w której oskarżyciel posiłkowy celowo poprzez swoją aktywność dowodową 

zmierza do wykazania nieprawdziwych okoliczności zdarzenia, będącego przedmiotem 

procesu, bądź też pomija w swojej aktywności wszystkie istotne dowody służące wyjaśnieniu 

sprawy w obawie przed zbyt korzystnym rozstrzygnięciem, a następnie – w obawie przed 

konsekwencjami tego postępowania – chce wzruszyć zapadłe na kanwie tych nieprawdziwych 

ustaleń faktycznych orzeczenie poprzez apelację wywiedzioną na korzyść oskarżonego, w 

której treści formułuje nowe wnioski dowodowe23. Niedopuszczalność takiego środka 

                                                           
17 P. Hofmański, Konwencja europejska a prawo karne, Toruń 2005, s. 241. 
18 P. Kardas, Obrońca i oskarżyciel w procesie karnym – granice kontradyktoryjności a możliwość współpracy, w: 

J. Giezek (red.), Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu. t. 4: Współczesna adwokatura wobec innych 

zawodów prawniczych, Warszawa 2012, s. 31–33. 
19 Zob. C. Nowak, Zasada równości broni w europejskim i polskim postępowaniu karnym, „Państwo i Prawo” 

1999, nr 3, poz. 38. 
20 Uchwała SN z 24 maja 1973 r., VI KZP 6/73, OSPiKA, nr 10, poz. 201. 
21 P. Kardas, Zasada prawdy materialnej a kontradyktoryjność postępowania dowodowego, w: J. Giezek (red.), 

Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu. t. 5: Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego, Warszawa 

2012, s. 59–60. 
22 Kwestia ta jest pozostaje przedmiotem ożywionej dyskusji na gruncie doktryny; zob.m.in. M. Dąbrowska-

Kardas, W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego, MIDA 2011, nr 7; B. Nita, A. Światłowski, 

Kontradyktoryjny proces karny – między prawdą materialną a szybkością postępowania, „Państwo i Prawo” 2012, 

nr 1; A. Lach, Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu sądowym w procesie karnym de lege lata i de lege 

ferenda, „Palestra” 2012, nr 5–6. 
23 W konfrontacji do takiego postępowania pokrzywdzonego pozostają normy prawnokarne, które penalizują 

składanie fałszywych zeznań, ukrywanie informacji dotyczących okoliczności sprawy czy wreszcie fałszywe 

oskarżenie, stąd zakreślona sytuacja prima facie jawi się jako argument czysto teoretyczny; niemniej, nie można 

wykluczyć go w praktyce sądowej wówczas, gdy rolę oskarżycieli osobowych pełnią co najmniej dwie osoby, 

które najpierw uzgodniły pewną wersję zdarzeń przedstawioną w postępowaniu, a następnie jedna z tych osób 



 

odwoławczego z uwagi na instytucję gravamen świadczy, że jest ona w istocie ograniczeniem 

zasady prawdy materialnej. Tymczasem oparcie rozstrzygnięcia na prawdziwych ustaleniach 

faktycznych pozostaje w oczywistej zgodności z potrzebą sprawiedliwego prowadzenia 

procesu karnego24. Sprawiedliwy wyrok jest istotną wartością rzetelnego procesu, która 

powinna być pożądaną przez wszystkich jego uczestników, niezależnie od partykularnych 

interesów realizowanych w trakcie toczącego się postępowania. 

 

3 
W perspektywie powyższych refleksji może zrodzić się wątpliwość, czy rzeczywiście 

instytucja gravamen jest potrzebna polskiej procedurze karnej. Racjonalnie rzecz ujmując, 

nawet gdyby ustawodawca wyeliminował ją z ustawy procesowej, nie należałoby się 

spodziewać zasadniczego wzrostu skarg apelacyjnych na korzyść oskarżonych sporządzonych 

przez oskarżycieli posiłkowych. Nie trzeba jednak rewolucji legislacyjnej, aby zadośćuczynić 

standardowi rzetelnego procesu, w którym obie strony będą miały równe prawa w 

postępowaniu karnym, zarówno w zakresie gromadzenia i przeprowadzenia dowodów, jak i 

kontroli ich oceny i subsumpcji prawa do ustalonego stanu faktycznego. Wystarczające jest 

jednak, aby przyjąć jako kryterium oceny gravamen „subiektywne odczucie” pokrzywdzonego 

o uciążliwości danego rozstrzygnięcia, które jako warunek formalny apelacji zostałoby opisane 

w petitum skargi apelacyjnej. 

Pojmowanie tej instytucji jako elementu kategorycznego zakazu podejmowania 

jakichkolwiek czynności oskarżyciela posiłkowego na rzecz oskarżonego stanowi bowiem nie 

tylko oczywisty wyłom od zasady dyspozycyjności i równości stron w ramach postulatu 

kontradyktoryjnego prowadzenia procesu, ale może jednocześnie stanowić naruszenie 

chronionych interesów w rozumieniu art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k., czy wreszcie pozostawać w opozycji 

do zasady prawdy materialnej. Oczywiste pozostaje, że ta ostatnia zasada nie jest wartością 

absolutną w procesie, lecz jej poznanie ulega ograniczeniom z powodów będących 

świadectwem uwzględniania innych interesów zasługujących na ochronę25. S. Waltoś 

wymienia wśród tychże: pewność obrotu prawnego (realizowany przez ograniczenie w postaci 

prawomocności orzeczenia), podstawowe prawa osobiste jednostki (uzasadniające 

ograniczenia w stosowaniu środków zapobiegawczych, przeprowadzaniu przeszukania, 

zatrzymania korespondencji) oraz tajemnice zawodowe i państwowe (chronione za pomocą 

zakazów dowodowych ich dotyczących)26. Instytucja gravamen nie wpisuje się przecież w 

ochronę tych wartości. 

Natomiast argumentem krytycznym wobec postulatu przyjęcia „kryterium 

subiektywnego” w ocenie gravamen można byłoby uczynić zasadę szybkości procesu. 

Zasadniczo w literaturze przedmiotu podnosi się, że wydłużające się procesy karne uderzają w 

interesy pokrzywdzonych, bowiem spóźnione ukaranie sprawcy nie przynosi satysfakcji ani 

pokrzywdzonemu, ani społeczeństwu27. Słuszność ma jednak M. Cieślak w stwierdzeniu, że 

szybkość postępowania karnego jest istotna, jeśli nie pozostaje w sprzeczności z interesem 

prawdy materialnej28. Niewątpliwie rzetelność procesu rozumiana jako równouprawnienie obu 

stron do wpływania na jego przedmiot i wynik jest wartością, której ekonomia postępowania 

musi ustąpić pierwszeństwa, oczywiście do granic nadużywania prawa i wykorzystywania jego 

                                                           
chce polepszyć sytuację oskarżonego poprzez przedstawienie dodatkowych dowodów, przemilczanych w toku 

dotychczasowego postępowania. 
24 Szerzej na temat sprawiedliwości i jej znaczenia w procesie karnym J. Skorupka, O sprawiedliwości procesu, 

Warszawa 2013. 
25 S. Waltoś, Proces karny…, s. 227. 
26 S. Waltoś, Proces karny…, s. 227–228. 
27 S. Waltoś, Wprowadzenie, w: S, Waltoś, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją 

przywrócić?, Warszawa 2005, s. 11. 
28 M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1971, s. 351–353. 



 

instytucji w celu przewlekłości postępowania. Trudno jednak wskazać na sytuację, w której to 

ofiara przestępstwa miałaby celowo wydłużać postępowanie karne. Paradoksalnie, choć 

przewlekłość procesu narusza prawa pokrzywdzonego, to jednak wprowadzane do kodeksu 

postępowania karnego przepisy, których zasadniczym celem jest przyspieszanie postępowania 

(skazanie bez rozprawy, umorzenie rejestrowe i absorpcyjne itp.) stoją w kolizji z interesem 

pokrzywdzonego, dążącego nie tylko do naprawienia szkody, lecz także do ukarania sprawcy 

popełnionego przeciwko niemu przestępstwa29. 

Mając na uwadze obecny kształt procesu karnego, można byłoby także dopełnić krytykę 

szerokiego rozumienia gravamen stwierdzeniem, że przyznanie oskarżycielowi posiłkowemu 

prawa do kwestionowania orzeczenia na korzyść oskarżonego przy braku skarg apelacyjnych 

ze strony oskarżonego oraz ze strony oskarżyciela publicznego spowoduje, że wyrok słuszny 

(sprawiedliwy) w odbiorze dwóch przeciwstawnych sobie stron zostanie – na skutek inicjatywy 

pokrzywdzonego – poddany dodatkowej weryfikacji. Z doświadczenia praktyki należy 

wszakże uznać, że błędne jest założenie, iż wyrok, wobec którego nie sprzeciwia się prokurator, 

powinien zawsze wiązać się z satysfakcją oskarżyciela posiłkowego. Ponadto, o braku czy 

zbędności potrzeby kontroli zainicjowanej przez strony oskarżyciela posiłkowego przy 

bierności pozostałych stron można byłoby mówić wówczas, gdyby oskarżyciel posiłkowy 

odgrywał w procesie karnym rolę subsydiarną, pomocniczą, mniej istotną niż pozostałe jego 

strony. Tymczasem w ramach kontradyktoryjnego procesu karnego jest przecież zupełnie 

odwrotnie – pokrzywdzony, działając następnie jako oskarżyciel posiłkowy, jest 

współodpowiedzialnym za wynik procesu30. 
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Fundamentalne zasady procesu karnego, a więc zasada kontradyktoryjności i zasady 

prawdy materialnej, wzmocnione przekonaniem ustawodawcy o ochronie interesów 

pokrzywdzonego zarówno na płaszczyźnie realizacji norm prawa karnego materialnego, jak i 

procesowego, stanowią uzasadnienie dla przyjęcia, że oskarżyciel posiłkowy ma prawo 

zaskarżyć wyrok na korzyść oskarżonego. Z normatywnego punktu widzenia należy 

negatywnie ocenić prezentowany przez SN sposób oceny gravamen, który – jako warunek 

limitujący prawo kontroli orzeczeń przez pokrzywdzonego – w pewnym sensie narusza 

konstytucyjną zasadę dostępu do sądu (art. 45 Konstytucji RP). 

Nie można wreszcie stracić z pola widzenia i tego faktu, że obecne przepisy 

karnoprocesowe umożliwiają sądowi odwoławczemu orzekanie na korzyść oskarżonego 

wskutek skargi apelacyjnej zainicjowanej przez oskarżyciela posiłkowego w ramach 

zastosowania art. 440 k.p.k. Ratio legis tego rozwiązania wskazuje, że sądowi odwoławczemu 

przysługuje nie tylko prawo, ale wręcz ciąży na nim obowiązek takiego zbadania sprawy w 

zakresie merytorycznym i prawnym, niezależnie od granic wniesionego środka zaskarżenia, 

aby została wykluczona oczywista niesprawiedliwość kontrolowanego orzeczenia31. 

Normatywna obecność tej regulacji, budząca zresztą kontrowersje co do jej 

pozostawienia również w ramach kontradyktoryjnego modelu postępowania, mogłaby przecież 

stanowić istotny argument przemawiający za usunięciem instytucji gravamen z 

karnoprocesowego porządku prawnego, albowiem można upatrywać w niej swoistej 

niekonsekwencji ustawodawcy wobec standardu „równości broni”. Z jednej strony 

                                                           
29 J. Brylak, Instytucja gravamen w postępowaniu karnym, Warszawa 2013, s. 140. 
30 Zgodnie z zamysłem ustawodawcy model kontradyktoryjny procesu zakłada, że „odpowiedzialność za wynik 

postępowania przeniesiona została z sądu na strony, w pierwszym zaś rzędzie – z uwagi na obowiązującą zasadę 

domniemania niewinności – na oskarżyciela”. Sąd ma bowiem pełnić rolę biernego arbitra, który po 

przeprowadzeniu przez strony dowodów, uprzednio wnioskowanych przez strony i dopuszczonych przez sąd, 

wyda sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, Kodeks 

postępowania karnego i niektórych innych ustaw, bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo karne, s. 9. 
31 Wyrok SN z 8 grudnia 2010 r., III KK 126/10, OSNwSK 2010, nr 1, s. 2463. 



 

kontradyktoryjny sąd zachowuje prawo oceny apelacji oskarżyciela posiłkowego przez pryzmat 

jego praw i interesów, z drugiej zaś jest władny rozstrzygać – wbrew intencji skarżącego 

oskarżyciela posiłkowego – na korzyść oskarżonego w sytuacji, gdy w jego ocenie orzeczenie 

jest rażąco niesprawiedliwe. Nie budzi zaś wątpliwości, że zarówno ocena gravamen, jak i owej 

rażącej niesprawiedliwości orzeczenia jest kwestią niezmiernie umowną, pozostającą jednak w 

sferze tzw. dyskrecjonalnej władzy sędziego32, i – co należy podkreślić raz jeszcze – 

pozostającą w opozycji do założonej przez kontradyktoryjny model postępowania bezstronnej 

i obiektywnej roli sądu karnego33, który ma pełnić funkcję arbitra w rozstrzyganiu sporu na 

kanwie argumentów dostarczonych przez strony procesu. 

Warto mieć zatem na uwadze, że o ile w świetle obecnej procedury karnej swoista 

reglamentacja przez sąd zakresu kontroli odwoławczej zainicjowanej przez oskarżyciela 

posiłkowego w ramach oceny gravamen34 znajduje swoje uzasadnienie w kontekście funkcji 

procesowej sądu jako gwaranta wszechstronnego wyjaśnienia sprawy35, o tyle zasadnicze 

założenia zmian przepisów postępowania, mających obowiązywać od 1 lipca 2015 r., stawiają 

pod znakiem zapytania zasadność owej ingerencji. 

                                                           
32 Zob. M. Dębiński, R. Pelweicz, T. Rakoczy (red.), Dyskrecjonalna władza sędziego. Zagadnienia teorii i 

praktyki, Tarnobrzeg 2012; www.tarnobrzeg.so.gov.pl/content/publikacja-pt-„dyskrecjonalna-władza-sędziego”. 
33 Szerzej o bezstronności sądu karnego W. Jasiński, Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie 

karnym, Warszawa 2009. 
34  Przy czym punktem odniesienia tej oceny, w świetle przedstawionych rozważań, powinno być subiektywne 

przeświadczenie skarżącego o naruszeniu jego praw lub interesów przez konkretne orzeczenie Sądu wydane w 

jego sprawie.  
35 O gwarancyjnej roli sądu w przeprowadzeniu wszechstronnego postępowania karnego, niezależnie od 

aktywności procesowej stron, świadczy obecnie m.in. treść art. 167 k.p.k., stanowiąca o jego równorzędnej pozycji 

w zakresie inicjatywy dowodowej, jak również art. 5 § 2 k.p.k., który nakłada na sąd obowiązek wszechstronnej 

inicjatywy w zakresie poszukiwania dowodów w myśl zasady, że reguła in dubio pro reo ma zastosowanie dopiero 

wtedy, gdy mimo wszelkich starań organu prowadzącego postępowanie nie da się usunąć występujących 

wątpliwości, a więc jest to więc swoista „ostateczność” –– „dyrektywa ostatecznego wyjścia”, zob. wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Gdańsku z 2 lipca 2013, II AKa 51/13. W kontradyktoryjnym modelu postępowania zmiany 

przywołanych przepisów mają świadczyć o bezstronności sądu w zakresie kształtowania podstawy ustaleń 

faktycznych; i tak, znowelizowany art. 167 k.p.k. statuuje prawo sądu do przeprowadzenia dowodu z urzędu 

jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, natomiast nowe brzmienie art. 5 § 2 k.p.k.: „Wątpliwości, 

których nie usunięto w postępowaniu dowodowym, rozstrzyga się na korzyść oskarżonego” świadczy, że 

zastosowanie zasady in dubio pro reo nie będzie już uzależnione od próby usunięcia wątpliwości przez sąd. 


