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GLOSY 

Maciej Fingas, Sławomir Steinborn 

Glosa do postanowienia S ądu Najwy Ŝszego 
z dnia 16 listopada 2009 r., sygn. IV KK 101/09 1 

Streszczenie 

W glosie poddano krytyce pogląd Sądu NajwyŜszego. Autorzy prezentują 
stanowisko, Ŝe zarzuty odwoławcze stanowią element wyznaczający granice 
środka odwoławczego we wszystkich tych sytuacjach, kiedy środek odwo-
ławczy zostaje wniesiony przez podmiot zobowiązany do ich wskazania. 
W związku z tym niedopuszczalna jest teŜ modyfikacja granic środka odwo-
ławczego dokonana po terminie do jego wniesienia. 

 
W wypadku wniesienia apelacji na korzy ść oskar Ŝonego s ąd odwoław-
czy nie jest zwi ązany granicami podniesionych w niej zarzutów, co 
oznacza, Ŝe w granicach zaskar Ŝenia powinien skontrolowa ć wyrok pod 
kątem wszystkich przyczyn odwoławczych okre ślonych w art. 438 k.p.k. 
W konsekwencji, po upływie terminu do zło Ŝenia apelacji, mo Ŝna pod-
nosi ć dodatkowe zarzuty odwoławcze w granicach zaskar Ŝenia lub 
wskazywa ć na uchybienia podlegaj ące uwzgl ędnieniu z urz ędu (poza 
granicami zaskar Ŝenia), które s ąd odwoławczy powinien rozpozna ć 
i ustosunkowa ć się do nich w uzasadnieniu wyroku. 

 
I. Problem granic środka odwoławczego od wielu lat stanowi przyczynek 

dla niekończących się sporów w literaturze. Świadczy o tym niezbicie długa 
historia prowadzonej w tej mierze dyskusji, a takŜe znaczna ilość wypowie-
                                       
1 OSNKW 2010, nr 1, poz. 8. 
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dzi dotyczących tego zagadnienia2. Wobec braku zgodności w doktrynie, 
jakie elementy składają się na granice środka odwoławczego, pozytywnym 
zjawiskiem było ukształtowanie się konsekwentnej linii orzeczniczej Sądu 
NajwyŜszego, akceptującej trójelementową koncepcję granic środka3. Dzięki 
temu moŜliwe było zachowanie w miarę jednolitych wzorców postępowania 
przez sądy orzekające w drugiej instancji. 

Komentowane postanowienie Sądu NajwyŜszego zasługuje na szczegól-
ną uwagę z tej racji, Ŝe Sąd NajwyŜszy odniósł się w nim bezpośrednio do 
dwóch niezwykle istotnych dla postępowania odwoławczego kwestii, a mia-
nowicie do problemu związania sądu ad quem zarzutami podniesionymi 
w środku odwoławczym oraz zagadnienia dopuszczalności modyfikacji środ-
ka odwoławczego. Sąd NajwyŜszy wyraził pogląd, iŜ w razie wniesienia 
środka odwoławczego przez obrońcę lub oskarŜyciela publicznego na ko-
rzyść oskarŜonego sąd odwoławczy nie jest związany zarzutami odwoław-
czymi. W konsekwencji, sąd odwoławczy powinien skontrolować orzeczenie 
w graniach zaskarŜenia pod kątem wszystkich podstaw odwoławczych wy-
mienionych w art. 438 k.p.k. Choć ujęcie takie nie jest zupełnym novum 
w ostatnim orzecznictwie Sądu NajwyŜszego4, niemniej do niedawna jesz-
cze moŜna było zasadnie twierdzić, Ŝe zdecydowanie przewaŜa zapatrywa-
nie wprost przeciwne5. Tym bardziej więc argumentacja przedstawiona na 

                                       
2  Zob. przede wszystkim: Z. D o d a, Konstrukcja granic środka odwoławczego w polskim pra-

wie karnym procesowym, Krakowskie Studia Prawnicze, Rok VIII – 1975, s. 49 i n.; A. K a -
f t a l, System środków odwoławczych w polskim procesie karnym (rozwaŜania modelowe), 
Warszawa 1972, s. 225 i n.; K. M a r s z a ł, Problem granic środka odwoławczego w polskim 
procesie karnym, Problemy Prawa Karnego, t. I, Katowice 1975, s. 67 i n.; t e n Ŝ e, Zasadni-
cze składniki granic środka odwoławczego w procesie karnym, (w:) A. G a b e r l e, 
S. W a l t o ś (red.), Środki zaskarŜenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci Profe-
sora Zbigniewa Dody, Kraków 2000, s. 47 i n.; S. S t e i n b o r n, Orzekanie przez sąd odwo-
ławczy niezaleŜnie od kierunku środka odwoławczego, (w:) M. P ł a c h t a (red.), Aktualne 
problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, 
Gdańskie Studia Prawnicze 2003, t. XI, s. 323 i n.; P. H o f m a ń s k i, S. Z a b ł o c k i, Niektóre 
zagadnienia związane z granicami orzekania w instancji odwoławczej w procesie karnym, 
(w:) I. N o w i k o w s k i (red.), Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Pro-
fesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Lublin 2007, s. 180 i n. 

3  Zob. wyrok SN z dnia 10 lipca 1973 r., sygn. V KRN 173/73, OSNKW 1974, nr 1, poz. 19; 
wyrok SN z dnia 12 kwietnia 2001 r., sygn. III KKN 354/00, LEX nr 51922. 

4 Zob. postanowienie SN z dnia 6 maja 2004 r., sygn. V KK 381/03, LEX nr 109490; wyrok SN 
z dnia 5 stycznia 2006 r., sygn. III KK 266/05, LEX nr 172214; uzasadnienie wyroku SN 
z dnia 7 października 2008 r., sygn. II KK 62/08, OSNKW 2008, nr 12, poz. 102. 

5  Zob. wyrok z dnia 23 października 1978 r., sygn. II KR 163/78, OSNKW 1979, nr 4, poz. 48; 
wyrok SN z dnia 10 lipca 1973 r., sygn. V KRN 173/73, OSNKW 1974, nr 1, poz. 19; wyrok 
SN z dnia 12 kwietnia 2001 r., sygn. III KKN 354/00, LEX nr 51922; wyrok SN z dnia 5 wrze-
śnia 2002 r., sygn. IV KK 256/02, Prok. i Pr. 2003, dodatek „Orzecznictwo”, nr 2, poz. 18; po-
stanowienie SN z dnia 24 listopada 2005 r., sygn. V KK 352/05, LEX nr 164380; postanowie-
nie SN z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. III KK 266/06, LEX nr 231953; postanowienie SN z dnia 
4 czerwca 2009 r., sygn. V KK 295/08, LEX nr 512081. 
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poparcie tezy wyraŜonej przez Sąd NajwyŜszy zasługuje na wnikliwą anali-
zę. Z góry teŜ naleŜy uprzedzić, iŜ nasze wątpliwości budzą wyraŜone 
w glosowanym postanowieniu zapatrywania co do niemal wszystkich klu-
czowych kwestii. Co więcej, jesteśmy zdania, Ŝe stanowisko zaprezentowa-
ne przez Sąd NajwyŜszy nie znajduje oparcia w charakterystyce i mechani-
zmach obecnie obowiązującego w polskim procesie karnym modelu kontroli 
odwoławczej. Tzw. trójelementowa koncepcja granic środka odwoławczego 
była juŜ wielokrotnie przedmiotem rozwaŜań w piśmiennictwie, nie będziemy 
ponownie przeprowadzali pełnego wywodu mającego ją uzasadnić, lecz 
skupimy się przede wszystkim na krytycznej analizie argumentacji przedsta-
wionej w uzasadnieniu postanowienia Sądu NajwyŜszego. 

II. Wywód zawarty w uzasadnieniu glosowanego postanowienia pozwala 
– jak się wydaje – na uznanie, Ŝe podstawę stanowiska Sądu NajwyŜszego 
stanowi załoŜenie, iŜ zarzuty odwoławcze nie naleŜą ex definitione do kon-
strukcji granic środka odwoławczego. Tymczasem w naszym przekonaniu 
kwestia ta przedstawia się zupełnie inaczej – zarzuty odwoławcze de lege 
lata stanowią element wyznaczający granice środka odwoławczego we 
wszystkich tych sytuacjach, kiedy środek odwoławczy został wniesiony przez 
podmiot zobowiązany do ich wskazania. Wniosek taki wypływa z treści 
przepisu art. 433 § 2 k.p.k., nakazującego sądowi odwoławczemu rozwaŜe-
nie wszystkich zarzutów i wniosków wskazanych w środku odwoławczym. 
W istocie bowiem pomiędzy dwoma paragrafami art. 433 k.p.k. istnieje ścisły 
związek treściowy. Bez § 1 znaczenie § 2 byłoby co najmniej niejasne. Jaki 
byłby sens nakazywania sądowi odwoławczemu rozwaŜania zarzutów pod-
niesionych przez stronę, jeŜeli sąd ten miałby obowiązek skontrolować orze-
czenie w zaskarŜonej części pod kątem wszystkich ewentualnych uchybień, 
którymi mogłoby być dotknięte orzeczenie sądu I instancji, co pokrywałoby 
się z zasadnymi zarzutami podniesionymi w środku odwoławczym. Całkowi-
cie aktualny pozostaje teŜ argument podniesiony przez Z. Dodę na gruncie 
k.p.k. z 1969 r., wskazujący na rozwarstwienie przyczyn odwoławczych na 
uchybienia podlegające uwzględnieniu z urzędu oraz uchybienia badane 
jedynie skutkiem podniesienia odpowiedniego zarzutu6. PowyŜszą interpre-
tację silnie wspiera obecna treść art. 436 k.p.k., który explicite dokonuje roz-
róŜnienia pomiędzy uchybieniami podniesionymi przez stronę a uchybienia-
mi podlegającymi uwzględnieniu z urzędu. Gdyby bowiem kaŜde uchybienie 
musiałoby zostać uwzględnione z urzędu, niezrozumiałe byłyby powody do-
konywania takiego rozróŜnienia, a kwestia węŜszego w myśl art. 436 k.p.k. 
rozpoznania środka odwoławczego nie miałaby w ogóle znaczenia dla roz-
poznania środka odwoławczego w jego granicach, gdyŜ zarzuty granic tych 

                                       
6 Zob. Z. D o d a, Konstrukcja granic…, s. 62 i n. 
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w ogóle by nie wyznaczały7. Te same uwagi odnieść moŜna równieŜ do 
przepisu art. 453 § 1 k.p.k., zgodnie z którym sędzia sprawozdawca przed-
stawia w szczególności treść zaskarŜonego wyroku oraz zarzuty i wnioski 
apelacyjne, jak równieŜ kwestie wymagające rozstrzygnięcia z urzędu. 
I w końcu, zarzuty mają charakter wiąŜący – nie tylko w przypadku orzeka-
nia na niekorzyść – co wynika wprost z przepisów pozwalających na orze-
kanie niezaleŜnie od granic zaskarŜenia i podniesionych zarzutów. Skoro 
przepisy art. 439 § 1 k.p.k. i art. 440 k.p.k. wyraźnie wskazują w swej treści, 
Ŝe mają one zastosowanie „niezaleŜnie od granic zaskarŜenia i podniesio-
nych zarzutów”, to brak takiego zastrzeŜenia w przepisie art. 438 k.p.k. musi 
być odczytywany jako wyraz woli ustawodawcy, aby uchybienia wskazane w 
art. 438 k.p.k. były uwzględniane w granicach zaskarŜenia i podniesionych 
zarzutów. W przeciwnym razie wskazane zastrzeŜenie zawarte w przepisach 
art. 439 § 1 k.p.k. i art. 440 k.p.k. całkowicie traciłoby sens i stawałoby się 
w gruncie rzeczy zbędne. Dla ograniczenia moŜliwości orzekania na nieko-
rzyść oskarŜonego wystarczyłoby bowiem wskazanie w art. 434 § 1 k.p.k., 
Ŝe moŜe to nastąpić tylko w razie stwierdzenia uchybień podniesionych 
w środku odwoławczym lub uchybień określonych w art. 439 § 1, art. 440 lub 
art. 455 k.p.k. W związku z powyŜszym nie jest trafny pogląd, iŜ sformuło-
wanie zarzutów ma na celu jedynie ułatwienie sądowi odwoławczemu doko-
nywania kontroli8. 

Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, Ŝe treść art. 434 § 1 zd. 2 k.p.k. 
w istocie rodzi powaŜne wątpliwości interpretacyjne. Przepis ten odczytywa-
ny a contrario dostarcza bowiem zasadniczego argumentu zwolennikom 
braku związania zarzutami odwoławczymi. Skoro bowiem w razie wniesienia 
środka odwoławczego na niekorzyść oskarŜonego przez podmiot profesjo-
nalny sąd odwoławczy moŜe orzekać na niekorzyść oskarŜonego tylko 
w razie stwierdzenia uchybień podniesionych w środku odwoławczym lub 
podlegających uwzględnieniu z urzędu, to moŜe on stwarzać pewne prze-
słanki dla poglądu, iŜ w innych (pozostałych) przypadkach sąd odwoławczy 
nie jest związany zarzutami odwoławczymi9. Rzecz jednak w tym, do czego 
miałoby odnosić się rozumowanie a contrario. Trzeba bowiem zauwaŜyć, Ŝe 
zawarte w art. 434 § 1 k.p.k. zdanie drugie jest ściśle powiązane z treścią 
zdania pierwszego, które określa podstawowy warunek orzekania na nieko-
rzyść oskarŜonego, jakim jest wniesienie środka odwoławczego na jego nie-
korzyść. Odczytywanie a contrario zadania drugiego w ten sposób, Ŝe ze-

                                       
7 Szerzej: S. S t e i n b o r n, Orzekanie…, s. 325–326. 
8  Tak pod rządami k.p.k. z 1969 r. – zob. K. M a r s z a ł, Problem granic…, s. 73, a ostatnio 

takŜe M. K o n d r a c k i, Rola zarzutów odwoławczych w procesie karnym, Palestra 2009, 
nr 3–4, s. 102–103. 

9  Takie szerokie rozumowanie prezentują równieŜ P. H o f m a ń s k i, S. Z a b ł o c k i, Niektóre 
zagadnienia…, s. 183. 



Glosa do postanowienia SN z dnia 16.XI.2009 r. 

Prokuratura 
i Prawo 3, 2011 
 

167 

zwala on na orzekanie niezaleŜnie od zarzutów odwoławczych i uchybień 
uwzględnianych z urzędu nie tylko w przypadku środka odwoławczego na 
niekorzyść pochodzącego od podmiotu nieprofesjonalnego, ale równieŜ 
i w przypadku orzekania na korzyść oskarŜonego, powoduje rozerwanie 
związku istniejącego między zdaniem pierwszym a zdaniem drugim art. 434 
§ 1 k.p.k. Naszym zdaniem analizowany przepis moŜe być wykładany 
a contrario, jednak wyłącznie w ten sposób, Ŝe sąd odwoławczy nie jest 
związany zarzutami odwoławczymi w przypadku wniesionego na niekorzyść 
środka odwoławczego pochodzącego od nieprofesjonalisty. Skoro przepis 
art. 434 § 1 zd. 2 k.p.k. określa dodatkowy względem podstawowego wymo-
gu określonego w zdaniu pierwszym, warunek zawęŜający moŜliwości orze-
kania na niekorzyść, to odczytywanie go a contrario ma sens jedynie wów-
czas, gdy ten podstawowy warunek jest spełniony. 

Sąd NajwyŜszy, argumentując na rzecz prezentowanego przez siebie 
stanowiska odwołał się takŜe do porównania przepisów o postępowaniu od-
woławczym, w których jego zdaniem poza wypadkiem opisanym w art. 434 
§ 1 k.p.k. brak jest przepisu określającego związanie zarzutami, z przepisa-
mi o postępowaniu kasacyjnym, które expressis verbis przewidują związanie 
sądu kasacyjnego zarzutami skargi kasacyjnej (art. 536 k.p.k.). Wydaje się 
jednak, Ŝe taki stan rzeczy jest spowodowany brakiem moŜliwości złoŜenia 
skargi kasacyjnej przez tzw. „stronę prywatną”, co powoduje, Ŝe sąd kasa-
cyjny ma zawsze do czynienia ze skargą, która musi określać zarzuty kasa-
cyjne. W postępowaniu odwoławczym – jak juŜ była o tym mowa – przepis 
art. 427 § 2 k.p.k. nakłada obowiązek wskazania zarzutów odwoławczych 
tylko na podmioty profesjonalne. Jasnym jest więc, Ŝe przepis art. 433 § 1 
k.p.k. statuując w kaŜdym przypadku związanie zarzutami odwoławczymi 
zasadniczo zawęŜałby kontrolę odwoławczą w przypadku środka pochodzą-
cego od strony prywatnej. Nie oznacza to jednak, Ŝe w razie środka odwo-
ławczego pochodzącego od podmiotu profesjonalnego z tego przepisu nie 
wynika związanie zrzutami odwoławczymi. 

III. Za całkowicie nietrafiony naleŜy uznać argument, Ŝe w gorszej sytuacji 
znajdować się będzie oskarŜony, który wskaŜe zarzuty w sporządzonym 
osobiście środku odwoławczym od oskarŜonego, który zarzutów takich 
w ogóle nie podniesie. Ze względu na to, Ŝe oskarŜony (podobnie jak i inna 
„strona prywatna”) nie jest zobowiązany do wskazania zarzutów stawianych 
rozstrzygnięciu (art. 427 § 2 a contrario k.p.k.), więc podniesienie twierdzeń 
o określonych uchybieniach nie moŜe spowodować zawęŜenia kontroli od-
woławczej. Sąd ad quem w przypadku wniesienia środka odwoławczego 
przez stronę nieobjętą wymogiem określonym w art. 427 § 2 k.p.k. rozpo-
znaje ten środek w graniach zaskarŜenia pod kątem wszystkich uchybień 
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stanowiących przyczyny odwoławcze. Kwestia ta nie budzi większych wąt-
pliwości w piśmiennictwie10. 

Do polemiki skłania takŜe argument, w myśl którego w gorszej sytuacji 
znajdzie się oskarŜony, który posiada obrońcę i który wniósł środek odwo-
ławczy zawęŜający kontrolę odwoławczą do zarzutów wskazanych w skar-
dze, niŜ oskarŜony, który samodzielnie sporządzi środek odwoławczy nie-
zawierający zarzutów. Zaprezentowane przez Sąd NajwyŜszy tezy depre-
cjonują w sposób oczywisty rolę adwokata w postępowaniu odwoławczym. 
NaleŜy oczekiwać, Ŝe środek odwoławczy wniesiony przez adwokata będzie 
reprezentował odpowiedni poziom prawny i nie będzie pomijał Ŝadnych kwe-
stii istotnych dla orzekania przez sąd odwoławczy. Rozumowanie zaprezen-
towane w glosowanym orzeczeniu w prostej linii podwaŜa sens określonego 
w art. 446 § 1 k.p.k. wymogu przymusu adwokacko-radcowskiego. Jaki bo-
wiem byłby cel wymogu, aby apelacja od wyroku sądu okręgowego była 
sporządzona i podpisana przez adwokata, a takŜe jako element konstytu-
tywny zawierała wskazanie zarzutów odwoławczych, skoro sąd odwoławczy 
i tak byłby zobligowany skontrolować całość zaskarŜonego orzeczenia? 

Nietrudno równieŜ dostrzec, iŜ proponowana przez Sąd NajwyŜszy inter-
pretacja prowadzi do swoistego paradoksu na etapie kontroli wymogów for-
malnych środka odwoławczego. W przypadku, gdyby obrońca pomimo we-
zwania do uzupełnienia zaniechał wskazania w swojej apelacji zarzutów od-
woławczych, prezes sądu I instancji powinien co do zasady, postępując 
zgodnie z art. 429 § 1 k.p.k. w zw. z art. 120 § 1 k.p.k., odmówić przyjęcia 
środka odwoławczego11. Powinien tak uczynić, pomimo tego, Ŝe zgodnie 
z poglądem Sądu NajwyŜśzego zarzuty odwoławcze w Ŝaden sposób nie 
limitują zakresu kontroli odwoławczej. Paradoksalnie więc sformułowanie 
zarzutów odwoławczych nie byłoby konieczne do przeprowadzenia kontroli 
odwoławczej, a jedynie do samego wniesienia środka odwoławczego. 

IV. Konsekwencją stanowiska Sądu NajwyŜszego, zgodnie z którym sąd 
odwoławczy, rozpoznając środek odwoławczy na korzyść oskarŜonego, nie 
jest związany zarzutami odwoławczymi, jest twierdzenie, Ŝe skarŜący jest 
uprawniony do podniesienia nowych zarzutów odwoławczych lub ich modyfi-
kacji takŜe po upływie terminu do zaskarŜenia orzeczenia. Sąd NajwyŜszy 
jako argument wskazał, iŜ k.p.k. nie wprowadza prekluzji w podnoszeniu za-

                                       
10 Zob. M. C i e ś l a k, Polska procedura karna. Podstawowe załoŜenia teoretyczne, Warszawa 

1984, s. 390; K. M a r s z a ł, Zasadnicze składniki…, s. 52–53; W. K o c i u b i ń s k i, MoŜliwo-
ści reformacyjnego orzeczenia sądu odwoławczego – wybrane zagadnienia, Przegląd Są-
dowy 2001, nr 7–8, s. 89; S. S t e i n b o r n, Orzekanie…, s. 326–327. 

11 Fakt, Ŝe brak wskazania zarzutów przez podmiot profesjonalny w treści środka odwoławcze-
go stanowi brak formalny, nie ulega wątpliwości. W sytuacji takiej rozwaŜyć naleŜałoby jedy-
nie, czy brak wskazania zarzutów uniemoŜliwia nadanie biegu środkowi odwoławczemu 
(zgodnie z dyspozycją art. 120 § 1 k.p.k.). Zob. równieŜ: M. K o n d r a c k i, Rola zarzutów…, 
s. 98–101. 
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rzutów odwoławczych przy środku odwoławczym wniesionym na korzyść 
oskarŜonego. 

Kwestia modyfikacji środka odwoławczego nie była szerzej roztrząsana 
w literaturze, poza pojedynczymi wypowiedziami o charakterze raczej przy-
czynkarskim12. O ile więc pełna zgoda panuje co do tego, Ŝe przez wzgląd 
na prawo do obrony nie jest dopuszczalne rozszerzanie skargi wniesionej na 
niekorzyść oskarŜonego, o tyle niewiele jest jednoznacznych wypowiedzi na 
temat moŜliwości modyfikacji środka odwoławczego skierowanego na ko-
rzyść oskarŜonego13. Jak słusznie wskazuje Z. Doda, o tym, Ŝe modyfikacja 
moŜe mieć miejsce, decyduje explicite ustawa, pozwalając na uzupełnienie 
środka odwoławczego wniesionego przed upływem terminu do złoŜenia 
wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Skoro zaś ustawa wyraźnie 
normuje kwestię wyjątkowej moŜliwości uzupełnienia apelacji i zastrzega, Ŝe 
uzupełnienie jest moŜliwe w terminie do wniesienia apelacji, to Ŝadną miarą 
nie moŜna uznać, iŜ w innych wypadkach uzupełnienie apelacji mogłoby na-
stępować bez zachowania tego rygoru. Takie działanie stanowiłoby obejście 
ustawowych wymagań co do formy, treści i terminu wniesienia środka odwo-
ławczego14. Podkreślić naleŜy, uwagi te mają charakter niezrelatywizowany 
do kierunku środka odwoławczego. 

Podobne zapatrywanie wyraŜał konsekwentnie (aŜ dotąd) Sąd NajwyŜ-
szy, uznając, Ŝe ramy rozpoznania rewizyjnego zakreśla przede wszystkim 
pisemna rewizja, ustnie zaś podniesione zarzuty podlegają rozwaŜeniu tylko 
o tyle, o ile wskazują na moŜliwość rozpoznania sprawy przez sąd rewizyjny 
niezaleŜnie od granic rewizji15. Na kanwie orzeczenia prezentującego po-
wyŜszy pogląd, aprobując generalnie jego tezę, M. Cieślak oraz Z. Doda 
wskazywali jednak, Ŝe w przypadku moŜliwości orzekania na korzyść oskar-

                                       
12 Zob. Z. D o d a, Glosa do wyroku SN z dnia 30 stycznia 1990 r., Orzecznictwo Sądów Pol-

skich 1991, nr 5, poz. 120, s. 228 i n.; W. K o c i u b i ń s k i, Orzekanie przez sąd odwoławczy 
w wypadku zmodyfikowanego środka odwoławczego, Prokuratura i Prawo 2003, nr 5, s. 46 i n. 

13 Dosyć jednoznacznie przeciwko moŜliwości modyfikacji środka odwoławczego wypowiadają 
się: S. Z a b ł o c k i, Postępowanie odwoławcze w kodeksie postępowania karnego po nowe-
lizacji, wyd. 2, Warszawa 2003, s. 89, a takŜe T. G r z e g o r c z y k, J. T y l m a n, Polskie po-
stępowanie karne, wyd. 7, Warszawa 2009, s. 784–785. Odmiennie A. K a f t a l, Glosa do 
wyroku z dnia 29 maja 1982 r. (Rw 388/82), Nowe Prawo 1983, nr 11–12, s. 195 i n.; 
K. M a r s z a ł, Zakres orzekania sądu rewizyjnego w razie zaskarŜenia wyroku na niekorzyść 
oskarŜonego, Nowe Prawo 1987, nr 9, s. 23–24; P. H o f m a ń s k i, E. S a d z i k, K. Z g r y -
z e k, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2007, t. II, s. 631–632; M. 
K l e j n o w s k a, Ograniczenia sądu odwoławczego orzekającego w sprawie karnej po wniesie-
niu środka zaskarŜenia, Rzeszów 2008, s. 202. Niejasne stanowisko zajmują natomiast Z. D o -
d a i A. G a b e r l e, Kontrola odwoławcza w procesie karnym, Warszawa 1997, s. 242–243. 

14 Z. D o d a, Glosa…, s. 231. 
15 Wyrok SN z dnia 23 października 1978 r., sygn. II KR 163/78, OSNKW 1979, nr 4, poz. 48; 

podobnie postanowienie SN z dnia 24 listopada 2005 r., sygn. V KK 352/05, LEX nr 164380; 
wyrok SN z dnia 2 grudnia 2008 r., sygn. II KK 70/08, OSNKW-R 2008, poz. 2492; postano-
wienie SN z dnia 4 czerwca 2009 r., sygn. V KK 295/08, LEX nr 512081. 
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Ŝonego naleŜy rzetelnie rozwaŜyć takŜe zarzuty podniesione dopiero ustnie 
na rozprawie16. Swą opinię autorzy ci uzasadniali jednak przekonaniem, Ŝe 
w przypadku orzekania na korzyść oskarŜonego sąd ad quem nie jest 
w ogóle związany granicami środka odwoławczego, który to pogląd nie wy-
daje się trafny. RównieŜ obecnie interpretowany bywa w ten sposób przepis 
art. 434 § 2 k.p.k.17. Taki pogląd wyraŜał równieŜ Sąd NajwyŜszy, twierdząc, 
Ŝe sąd odwoławczy ma prawo i obowiązek zbadania sprawy pod względem 
merytorycznym i prawnym nie tylko w granicach środka odwoławczego, ale 
takŜe z urzędu, niezaleŜnie od granic – w celu stwierdzenia, czy nie zacho-
dzi potrzeba orzeczenia na korzyść oskarŜonego, chociaŜ środek odwoław-
czy wniesiono na jego niekorzyść”18. Konsekwentnie odczytując jednak treść 
tego przepisu, dostrzec naleŜy, iŜ pozwala on sądowi ad quem na przekro-
czenie tylko jednego elementu granic środka odwoławczego – jego kierunku. 
Gdyby natomiast nie było przepisu o tej treści, sąd odwoławczy mógłby 
orzekać niezaleŜnie od granic zaskarŜenia i podniesionych zarzutów (art. 
439 k.p.k., art. 440 k.p.k. oraz art. 455 k.p.k.), ale zawsze zgodnie z kierun-
kiem środka odwoławczego. Brak jest natomiast podstaw normatywnych do 
rozszerzania zakresu działania tego przepisu19. Podkreślmy, Ŝe nie rodzi to 
bynajmniej zagroŜenia, iŜ nadmierny formalizm ograniczy sąd odwoławczy 
w moŜliwości skorygowania nieprawidłowego orzeczenia. Gwarancją trafne-
go orzekania jest przecieŜ przepis art. 440 k.p.k., nakazujący badanie orze-
czenia poza granicami zaskarŜenia i podniesionych zarzutów pod kątem ra-
Ŝącej niesprawiedliwości orzeczenia. 

NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na inną kwestię związaną z argumentacją 
Sądu NajwyŜszego, odwołującą się do przepisu art. 434 § 1 zd. 2 k.p.k. oraz 
do treści art. 427 § 2 k.p.k., w którym brak jest zastrzeŜenia, Ŝe skarŜący 
powinien wskazać wszystkie zaistniałe w sprawie uchybienia (zarzuty odwo-
ławcze) pod rygorem utraty prawa do ich późniejszego podniesienia. Sąd 
NajwyŜszy, odczytując te przepisy w powiązaniu i wyprowadzając argument 
o związaniu zarzutami wyłącznie w przypadku środka odwoławczego na nie-
korzyść oskarŜonego wniesionego przez podmiot profesjonalny, całkowicie 

                                       
16 M. C i e ś l a k, Z. D o d a, Przegląd orzecznictwa Sądu NajwyŜszego w zakresie postępowa-

nia karnego (I półrocze 1979 r.), Palestra 1980, nr 2, s. 64–65. Lakoniczną aprobatę dla tej 
linii orzecznictwa wyraził takŜe W. D a s z k i e w i c z, Przegląd orzecznictwa Sądu NajwyŜ-
szego (Prawo karne procesowe – I półrocze 1979 r.), Państwo i Prawo 1980, nr 4, s. 124. 

17 Zob. przykładowo: D. Św i e c k i, Rozprawa apelacyjna w polskim procesie karnym, Kraków 
2006, s. 33. 

18 Wyrok SN z dnia 29 maja 1973 r., sygn. V KRN 118/73, OSNKW 1973, nr 12, poz. 155 
i aprob. Z. D o d a, Glosa, OSPiKA 1974, nr 11, s. 495; zob. teŜ wyrok SN z dnia 14 listopada 
1996 r., sygn. III KKN 115/96, Prok. i Pr. 1997, dodatek „Orzecznictwo”, nr 5, poz. 12. 

19 Zob. szerzej S. S t e i n b o r n, Orzekanie…, s. 334–335; W. K o c i u b i ń s k i, Ponowne roz-
poznanie sprawy przez sąd pierwszej instancji, Prokuratura i Prawo 2009, nr 2, s. 28 (przy-
pis 4). 
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przeoczył, Ŝe argumenty te mają nieco obosieczny charakter i z powodze-
niem mogłyby zostać zastosowane równieŜ względem obowiązku wskazania 
w środku odwoławczym zaskarŜonego rozstrzygnięcia, a więc wskazania 
zakresu zaskarŜenia. Z przepisu art. 427 § 1 k.p.k., który przewiduje taki 
obowiązek względem kaŜdego skarŜącego (fakt, Ŝe obowiązek ten ma szer-
szy zakres podmiotowy, jest całkowicie pozbawiony tu znaczenia), równieŜ 
nie wynika, Ŝe skutkiem zaskarŜenia tylko niektórych rozstrzygnięć, a więc 
pominięcia w środku odwoławczym pozostałych, jest utrata prawa do póź-
niejszego poszerzenia zakresu zaskarŜenia. Z kolei, z przepisu art. 434 § 1 
zd. 1 k.p.k. wynika, Ŝe sąd ad quem moŜe orzec na niekorzyść oskarŜonego 
tylko wtedy, gdy wniesiono środek odwoławczy na niekorzyść i to tylko 
w granicach zaskarŜenia, chyba Ŝe ustawa stanowi inaczej. Przepis ten od-
czytywany a contrario mógłby więc w powiązaniu ze wskazanym przepisem 
art. 427 § 1 k.p.k. dawać podstawę do stwierdzenia, Ŝe w pozostałych przy-
padkach – a więc w razie wniesienia środka odwoławczego na korzyść 
oskarŜonego – sąd odwoławczy nie jest związany zakresem zaskarŜenia, 
a zatem skarŜący moŜe rozszerzyć zakres zaskarŜenia równieŜ po upływie 
terminu do wniesienia środka odwoławczego. Tymczasem, Sąd NajwyŜszy, 
pomimo Ŝe tego rodzaju rozumowanie akceptuje w odniesieniu do zarzutów 
odwoławczych, to kilkakrotnie zastrzega, iŜ rozpoznanie sprawy w postępo-
waniu odwoławczym następuje w granicach zaskarŜenia, a obowiązek skon-
trolowania wyroku pod kątem wszystkich przyczyn odwoławczych określo-
nych w art. 438 k.p.k. ma miejsce tylko w granicach zaskarŜenia. 

Reasumując tę część rozwaŜań stwierdzić trzeba, Ŝe przyjęcie, iŜ równieŜ 
w przypadku środków odwoławczych skierowanych na korzyść oskarŜonego 
sąd ad quem związany jest granicami środka odwoławczego, implikuje au-
tomatyczny wniosek, Ŝe modyfikacja środka po terminie do jego wniesienia 
nie jest w Ŝadnej mierze moŜliwa20. Jednocześnie uznać naleŜy, Ŝe brak jest 
przeszkód, by na zasadzie art. 9 § 2 k.p.k. strony wskazywały na uchybienia 
podlegające uwzględnieniu z urzędu. Wyjątkiem jest tu rzecz jasna przypa-
dek osobistej skargi odwoławczej oskarŜonego, gdyŜ nie jest on osobą zo-
bligowaną w ogóle do wskazania zarzutów, więc taka ewentualna dodatko-
wa aktywność oskarŜonego nie wpływa na granice wniesionego przezeń 
środka odwoławczego. 

V. Konieczne wydaje się zasygnalizowanie jeszcze jednej kwestii. Sta-
nowisko zaprezentowane przez Sąd NajwyŜszy w przedmiotowej sprawie 

                                       
20 Mamy tu oczywiście na myśli taką modyfikację środka odwoławczego, której celem jest po-

szerzenie granic środka odwoławczego. Podzielamy w tym zakresie pogląd SA w Krakowie, 
zgodnie z którym „uzupełnienie apelacji” moŜe polegać jedynie na sprecyzowaniu poprzed-
niej skargi odwoławczej czy dodatkowym jej uzasadnieniu; zob. wyrok SA w Krakowie z dnia 
28 listopada 1991 r., sygn. II AKr 137/91, KZS 1991, nr 12, poz. 21.  
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wpisuje się do pewnego stopnia w coraz częściej ostatnio spotykaną w pi-
śmiennictwie koncepcję tzw. totalnej kontroli odwoławczej21. 

Jako jeden z głównych argumentów przemawiających za tym, Ŝe sąd ad 
quem zobligowany jest do przeprowadzenia totalnej kontroli zaskarŜonego 
orzeczenia, wskazuje się wynikający z art. 440 k.p.k. obowiązek zweryfiko-
wania orzeczenia sądu a quo pod kątem kaŜdej ze względnych przyczyn 
odwoławczych22. W istocie, w judykaturze przyjmuje się, Ŝe kaŜda podstawa 
odwoławcza wskazana w przepisie art. 438 k.p.k. (a więc równieŜ narusze-
nie prawa procesowego) moŜe zostać uwzględniona z urzędu i stać się 
przesłanką uznania orzeczenia za oczywiście niesprawiedliwe23, i w tym za-
kresie sąd odwoławczy ma obowiązek badać zaskarŜone orzeczenie z urzę-
du, niezaleŜnie od granic środka odwoławczego24. Kwestią kluczową jest tu 
jednak spostrzeŜenie, Ŝe gdyby w art. 440 k.p.k. miało chodzić o kaŜde na-
wet najdrobniejsze uchybienie, to traciłaby sens nie tylko ta część tego 
przepisu, która mówi o tym, Ŝe niesprawiedliwość ma być „raŜąca”, ale takŜe 
wszystkie pozostałe przepisy k.p.k. wyraŜające i precyzujące zasadę rozpo-
znania sprawy w graniach środka odwoławczego. Słusznie zatem stwierdza 
W. Kociubiński, Ŝe wtedy art. 440 k.p.k. załatwiałby juŜ wszystko, skoro na 
jego podstawie sąd odwoławczy byłby zobligowany zawsze, niezaleŜnie od 
wskazywanych w środku odwoławczym granic zaskarŜenia i podniesionych 
zarzutów, do badania kaŜdego uchybienia z art. 438 k.p.k.25. Wówczas cały 
dział IX moŜna byłoby sprowadzić do jednego przepisu mówiącego o treści 
zbliŜonej do obecnego art. 440 k.p.k. i kilku zaledwie norm o charakterze 
organizacyjnym. Trafny tym samym wydaje się pogląd przytoczonego wyŜej 
autora, iŜ pojęcie raŜącej niesprawiedliwości wiązać naleŜy ze skalą i rodza-
jem uchybień, jakimi dotknięte jest zaskarŜone orzeczenie sądu a quo26, 
a zatem przepis ten nie nakłada na sąd odwoławczy obowiązku uwzględnia-
nia z urzędu wszelkich moŜliwych uchybień. 

Z kolei, spoglądając na przepis art. 440 k.p.k. od strony przewidzianego 
w art. 434 § 1 zd. 2 k.p.k. ograniczenia orzekania na niekorzyść oskarŜone-
go, trzeba zauwaŜyć, iŜ załoŜenie o braku związania zarzutami odwoław-

                                       
21 Zob. P. H o f m a ń s k i, S. Z a b ł o c k i, Niektóre zagadnienia…, s. 180 i n.; M. K o n d r a c k i, 

Rola zarzutów…, s. 103. 
22 P. H o f m a ń s k i, S. Z a b ł o c k i, Niektóre zagadnienia…, s. 186. 
23 Zob. wyrok SN z dnia 5 listopada 2002 r., sygn. II KK 6/02, Prok. i Pr. 2003, dodatek 

„Orzecznictwo”, nr 7–8, poz. 18; por. teŜ wyrok SN z dnia 10 marca 1972 r., sygn. V KRN 
21/72, OSNKW 1972, nr 9, poz. 143; postanowienie SN z dnia 25 kwietnia 1979 r., sygn. 
V KRN 72/79, OSNPG 1979, nr 10, poz. 143. 

24 Wyrok SN dnia z dnia 29 maja 1973 r., sygn. V KRN 118/73, OSNKW 1973, nr 12, poz. 155; 
postanowienie SN z dnia 1 marca 2006 r., sygn. III KKN 240/05, LEX nr 180781; wyrok SN 
z dnia 8 marca 2007 r., sygn. V KK 200/06, LEX nr 262711. 

25 W. K o c i u b i ń s k i, Orzekanie…, s. 55–56. 
26 Zob. szerzej: tamŜe, s. 56. 
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czymi przy orzekaniu na korzyść oskarŜonego, a więc o totalnej kontroli 
w kierunku na korzyść oskarŜonego, powodowałoby zawęŜenie zastosowa-
nia przepisu art. 440 k.p.k. tylko do sytuacji, gdy sąd miałby orzekać na nie-
korzyść oskarŜonego wskutek środka odwoławczego wniesionego przez 
podmiot profesjonalny. Tym samym całkowicie zbędna stawałaby się ta część 
przepisu art. 440 k.p.k., która mówi o „zmianie na korzyść oskarŜonego”. 

Wydaje się, Ŝe warto równieŜ w tym miejscu przypomnieć, iŜ zwracano 
juŜ w piśmiennictwie uwagę na to, Ŝe kontrola bezbrzeŜna niekoniecznie 
musi słuŜyć usprawnieniu działania i polepszeniu jej wyników27. Pomimo 
szeregu zmian, jakim w ostatnich kilkunastu latach poddawane było polskie 
postępowanie odwoławcze, nadal w przewaŜającym zakresie ma ono rewi-
zyjny charakter28. Do jego istoty naleŜy więc orzekanie co do zasady w gra-
nicach zarzutów. Wprowadzanie w drodze wykładni opartej na nie zawsze 
przekonujących argumentach rozwiązań niespójnych z tym modelem pro-
wadzi do dysfunkcjonalności innych regulacji dotyczących orzekania przez 
sąd odwoławczego. Tylko tytułem przykładu wskazać moŜna przepis art. 
457 § 3 k.p.k. nakazujący sądowi ad quem podać w uzasadnieniu swojego 
wyroku, czym się kierował, wydając go, oraz dlaczego zarzuty i wnioski ape-
lacji sąd uznał za zasadne albo niezasadne. JeŜeli stanęlibyśmy na gruncie 
kontroli totalnej, przepis ten okazuje się być całkowicie nieadekwatny, skoro 
bowiem zarzuty odwoławcze miałyby mieć znaczenie wtórne, to przepis ten 
powinien nakazywać sądowi, aby w uzasadnieniu wyroku zrelacjonował 
przebieg dokonanej kontroli zaskarŜonego orzeczenia, bez względu na to, 
czy dana kwestia była przedmiotem zarzutu, czy teŜ nie. Tylko w ten sposób 
moŜliwe byłoby zweryfikowanie z kolei przez sąd kasacyjny, czy sąd odwo-
ławczy wywiązał się z obowiązku dokonania owej totalnej kontroli odwoław-
czej. Konieczność takiej weryfikacji będzie zaś oczywista w razie podniesie-
nia w kasacji zarzutu naruszenia takiego obowiązku. MoŜe to więc prowa-
dzić do uwikłania Sądu NajwyŜszego przy okazji badania tego typu zarzutu 
kasacyjnego w konieczność wchodzenia w rolę sądu odwoławczego.  

Interpretując poszczególne przepisy, naleŜy mieć równieŜ na względzie 
zasadę dyspozycyjności, stanowiącą refleks zasady skargowości na etapie 
postępowania odwoławczego29. Działanie z urzędu powinno pozostawać 
wyjątkiem, a zatem normatywny zakres tego działania nie moŜe stanowić 
przedmiotu rozszerzających zabiegów interpretacyjnych. 
                                       
27 A. G a b e r l e, Funkcje kontroli instancyjnej w procesie karnym (zagadnienia podstawowe), 

(w:) Środki zaskarŜenia…, s. 35–38. Autor ten pisze równieŜ: „Przede wszystkim moŜna 
wątpić, czy nakład pracy związany z całościowym badaniem prawidłowości postępowania 
i wydanego w nim orzeczenia byłby adekwatny do osiągniętych efektów, czy prowadząc nie-
ograniczoną kontrolę uzyskano by istotnie lepszy wynik niŜ limitując jej zakres”. 

28 Zob. M. R o g a c k a - R z e w n i c k a, Apelacyjny model kontroli odwoławczej, (w:) Nowe 
uregulowania prawne w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., Warszawa 1999, s. 351. 

29 Zob. S. Z a b ł o c k i, Postępowanie odwoławcze…, s. 89. 
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VI. Podsumowując, na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów ko-
deksu postępowania karnego naleŜy uznać, Ŝe zarzuty odwoławcze stano-
wią element wyznaczający granice środka odwoławczego we wszystkich 
tych sytuacjach, kiedy środek odwoławczy zostaje wniesiony przez podmiot 
zobowiązany do ich wskazania. W związku z tym niedopuszczalna jest teŜ 
modyfikacja granic środka odwoławczego dokonana po terminie do jego 
wniesienia. 

Zarówno glosowane postanowienie Sądu NajwyŜszego, jak i przeprowa-
dzona w niniejszej glosie analiza skłaniają do jeszcze jednej – nieco ogól-
niejszej – refleksji. Stopień skomplikowania wykładni przepisów k.p.k. o po-
stępowaniu odwoławczym dobitnie unaocznia, iŜ nadszedł czas, aby od dys-
kusji nad poszczególnymi zagadnieniami wyłaniającymi się na tle praktyki 
przejść do dyskusji nad całościową reformą postępowania odwoławczego 
w polskim procesie karnym. Broniąc zaprezentowanego tu stanowiska, wca-
le nie uwaŜamy, aby rewizyjny model kontroli odwoławczej był najlepszy, czy 
teŜ, Ŝe naleŜy odrzucić koncepcję totalnej kontroli odwoławczej. Czas jed-
nak, aby dyskutować nad tym, na jakich zasadach powinna być oparta ta 
kontrola odwoławcza w przyszłości.  
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This commentary criticizes the Supreme Court’s opinion. The authors 
hereof take the view that appellate issues constitute an element that sets 
limits for an appeal wherever the appeal is brought by a party obligated to 
indicate the issues. Therefore, it is by no means admissible to modify the 
limits of the appeal after a deadline for lodging the appeal. 


