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w sprawach cywilnych

PRAWO CYWILNE
1
WYROK
z dnia 22 wrzeœnia 2009 r.
I ACa 573/09
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Miros³aw O¿óg (przewodnicz¹cy)
SSA Ewelina Jokiel
SSA Roman Kowalkowski (sprawozdawca)

Teza
Z chwil¹ pochowania w grobie zw³ok ludzkich, pierwotnie
maj¹ce maj¹tkowy charakter uprawnienie do dysponowania grobem zmienia siê i na plan pierwszy wysuwa siê aspekt niemaj¹tkowy tego prawa. Powstaj¹ samodzielne i niezale¿ne od siebie
prawa ka¿dej osoby bliskiej zmar³ego do kultywowania jego pamiêci. Wy³¹czaj¹ one skutecznie samodzielne uprawnienie osoby pierwotnie maj¹tkowo uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku. Ustêpuje ono prawom osobistym osób bliskich
zmar³ego, wykluczaj¹c mo¿liwoœæ zadysponowania prawem do
kolejnego pochówku bez ich zgody.

Uzasadnienie
Powód A.D. w pozwie skierowanym przeciwko M.W. domaga³
siê nakazania jej ekshumacji z grobu (…) na Cmentarzu W. zw³ok
jej matki S.P. i twierdzi³, ¿e pochówku dokonano bez jego zgody,
a zatem naruszono jego dobra osobiste polegaj¹ce na prawie sprawowania niezak³óconego kultu zmar³ego ojca M.D. spoczywaj¹cego w tej mogile. Domaga³ siê równie¿ zas¹dzenia zwrotu kosztów procesu.
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Pozwana wnosi³a o oddalenie powództwa argumentuj¹c, ¿e
na pochówek jej matki wyrazi³a zgodê J.D., ¿ona M.D.
S¹d Okrêgowy w G. wyrokiem z 13 marca 2009 r. powództwo oddali³. Uzasadni³ to rozstrzygniêcie w sposób nastêpuj¹cy.
W dniu 2 lipca 1993 r. zmar³ M.D., w chwili œmierci by³ ¿onaty z J.M.D. Po œmierci M.D. zosta³ pochowany w grobie murowanym na cmentarzu W. w G.
Jego ¿ona J.M.D. zmar³a 21 paŸdziernika 2006 r. Po œmierci
nie zosta³a pochowana we wspólnym grobowcu z mê¿em.
Jeszcze za ¿ycia J.M.D. zmar³a S.P. – matka pozwanej. Pochowano j¹ w grobie zajmowanym przez zmar³ego M.D.
A.D. nigdy nie wyrazi³ zgody na pochowanie S.P. w grobie,
w którym zosta³y pochowane zw³oki jego ojca – M.D. Po œmierci
swojego ojca powód w ogóle nie interesowa³ siê jego grobem,
nie odwiedza³ te¿ ani nie utrzymywa³ jakiegokolwiek kontaktu
z wdow¹ po swoim ojcu – J.M.D., poza spotkaniem, które mia³o
miejsce po objêciu przez niego spadku po ojcu, gdy przekaza³
J.D. pieni¹dze na pomnik dla ojca. PóŸniej jednak jakiekolwiek
ich kontakty siê urwa³y, co wi¹za³o siê równie¿ z prac¹ powoda
na morzu.
Czyni¹c te ustalenia S¹d Okrêgowy uzna³ ¿¹danie pozwu za
nieuzasadnione. Argumentowa³, ¿e uprawnienie do grobu lub
miejsca w grobie rodzinnym ma dwojaki charakter. Przede wszystkim jest to uprawnienie o charakterze dobra osobistego. Do dóbr
osobistych cz³owieka bowiem nale¿y zaliczyæ jego prawo, aby
jego w³oki znalaz³y siê w wybranym przez niego miejscu, w szczególnoœci w grobie rodzinnym obok osób mu bliskich. Z drugiej
strony uprawnienie do grobu zawiera tak¿e elementy o charakterze maj¹tkowym, zakup bowiem miejsca na cmentarzu i urz¹dzenie grobu wymaga œwiadczeñ finansowych, niekiedy bardzo
znacznych. Ze wzglêdu jednak na dominuj¹cy charakter dobra
osobistego prawo do grobu nie podlega regu³om dziedziczenia.
Prawo do pochowania w danym grobie przys³uguje z regu³y
okreœlonym osobom, które same grób urz¹dzi³y lub dla których
zosta³ on urz¹dzony (wyrok SN z 1979.02.13, I CR 25/79, OSNC
1979/10/195).

4

w sprawach cywilnych
Prawo osób najbli¿szych do pochowania zw³ok osoby zmar³ej
wraz z prawem do ekshumacji stanowi dobro osobiste chronione
przepisami prawa cywilnego (art. 23 i 24 k.c.).
Ca³oœciowo prawo do grobu ma dwojaki charakter: osobisty
i maj¹tkowy, przy czym elementom osobistym przypada rola decyduj¹ca, niezale¿nie od tego, jaka jest wartoœæ elementów maj¹tkowych tego prawa i na czym one polegaj¹, zawsze bowiem
na pierwszy plan wysuwaj¹ siê elementy niemaj¹tkowe.
Z chwil¹ œmierci powstaje po stronie cz³onków pozosta³ej rodziny prawo osobiste kultywowania pamiêci o zmar³ym. Uczuciom z tym zwi¹zanym (dobru osobistemu) nie jest obojêtne, gdzie
i z kim zmar³y ma byæ pochowany, a gdy ju¿ zosta³ pochowany,
czyje zw³oki maj¹ byæ jeszcze pochowane w tym samym grobie.
Kwesti¹ o zasadniczym znaczeniu, zdaniem S¹du Okrêgowego, by³o ustalenie prawnej skutecznoœci porozumieñ w przedmiocie dysponowania wolnymi miejscami w grobie. S¹d przyj¹³,
¿e porozumienia takie s¹ dopuszczalne. Porozumienia te kszta³tuj¹ wiêc treœæ praw osobistych i decyduj¹ o potrzebie ich ochrony uchylaj¹c bezprawnoœæ naruszenia prawa do grobu.
W³aœciwoœci prawa do grobu nie sprzeciwia siê zadysponowanie przez podmioty tego prawa wolnym miejscem w grobie
na rzecz osoby uprawnionej do pochowania zw³ok, ale nie maj¹cej prawa do u¿ycia w tym celu danego grobu. Taka czynnoœæ
prawna nie jest ani zbyciem, ani zrzeczeniem siê prawa osobistego, dotychczas uprawnieni zachowuj¹ bowiem w pe³nym zakresie wszystkie swoje prawa osobiste do tego grobu, w tym
tak¿e do dysponowania sposobem u¿ycia pozosta³ych istniej¹cych wolnych miejsc. Jedynym skutkiem takiej umowy jest powiêkszenie grona osób uprawnionych do grobu na równych prawach do cz³onków rodziny osoby zmar³ej, nowo pochowanej,
którym przys³uguje prawo osobiste wykonywania kultu pamiêci
po niej. Osoby staj¹ siê uprawnionymi do grobu nie dlatego, ¿e
nabywaj¹ to prawo w sposób translatywny, lecz dlatego, ¿e naby³y je w sposób pierwotny przez pochowanie zmar³ego cz³onka swojej rodziny w istniej¹cym ju¿ grobie za zgod¹ wszystkich
osób uprawnionych do dysponowania wolnym w nim miejscem.
Nie ma przeszkód, a¿eby w umowie o prawo u¿ycia wolnego
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miejsca strony zamieœci³y wi¹¿¹ce postanowienia reguluj¹ce sprawy maj¹tkowe dotycz¹ce np. nagrobka, remontu grobowca czy
pokrycia kosztów zwi¹zanych z u¿yciem grobu do pochowania.
Je¿eli grób rodzinny wybudowa³a tylko jedna osoba bez umowy z innymi, to przys³uguje jej wy³¹czne prawo rozporz¹dzania
tym grobem tylko raz: przez pochowanie w nim pierwszego
zmar³ego. Z t¹ chwil¹ osoby najbli¿sze, okreœlone w art. 10 ust. 1
ustawy, nabywaj¹ ju¿ w³asne uprawnienia nie tylko do sta³ego
odwiedzania grobu, dokonywania zmian o charakterze dekoracyjnym itp., ale prócz tego tak¿e do wspó³decydowania razem
z osob¹ dotychczas uprawnion¹, która ponios³a koszty budowy
grobu, zawar³a umowê z zarz¹dem cmentarza i uiœci³a op³atê na
korzystanie z miejsca na nim, o tym kto, oprócz osoby ju¿ pochowanej, mo¿e byæ jeszcze w tym samym grobie pochowany
W ten sposób powstaje wspó³uprawnienie, polegaj¹ce na wspólnoœci prawa do grobu.
Ka¿demu z cz³onków najbli¿szej rodziny zmar³ego przys³uguje w³asne prawo do spokojnego kultu jego pamiêci i do ochrony
tego prawa przed naruszeniami. Naruszenie mo¿e polegaæ na
ka¿dej bezprawnej ingerencji, w konkretnych warunkach, na
pochowaniu w tym samym grobie zw³ok innej osoby.
Prawo sprzeciwu wobec takiego postêpowania jest zas³uguj¹c¹ na ochronê prawn¹ obron¹ w³asnego dobra osobistego przed
jego bezprawnym naruszeniem.
W ocenie S¹du Okrêgowego nie dosz³o jednak do naruszenia
dobra osobistego powoda, którym jest jego prawo do kultywowania pamiêci zmar³ego ojca, a tym bardziej ¿adne szczególne
wzglêdy nie przemawiaj¹ za uwzglêdnieniem ¿¹dania ekshumacji, o co powód wnosi³.
Oczywistym jest bowiem, ¿e do pochowania w przedmiotowym grobowcu zmar³ej matki pozwanej dosz³o wy³¹cznie za zgod¹,
uprawnionej do tego grobu J.D., która mia³a pe³ne prawo, jako
osoba uprawniona, do podjêcia takiej decyzji. Powód w tym czasie wyra¿a³ bardzo s³abe zainteresowanie grobem ojca i o wskazanej okolicznoœci dowiedzia³ siê dopiero po d³ugim czasie.
Powód móg³ zarejestrowaæ siê w zarz¹dzie cmentarza jako
osoba uprawniona do grobu i za¿¹daæ powiadomienia go o ewen-
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tualnych decyzjach J.D., skoro jak twierdzi³ – wyprowadzi³a siê
ona i nawet nie wiedzia³ gdzie zamieszkuje.
W przypadku takiego zastrze¿enia powód zosta³by poinformowany o zamiarze dokonania pochówku innej osoby w tym
grobowcu i wówczas móg³by ewentualnie siê temu sprzeciwiæ,
bowiem musia³ liczyæ siê z tym, ¿e wdowa po zmar³ym jego ojcu
ma prawo dysponowania grobem. Ta okolicznoœæ by³a powodowi znana.
W tej sytuacji S¹d uzna³, i¿ zg³oszone przez powoda roszczenie nie tylko ³amie zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, ale wrêcz
stanowi nadu¿ycie prawa osoby wspó³uprawnionej. Powód bowiem nie mo¿e na obecnym etapie skutecznie zakwestionowaæ
decyzji podjêtej przez J.D., której niew¹tpliwie uprawnienie do
grobu przys³ugiwa³o.
Bez znaczenia dla rozstrzygniêcia sprawy pozostaje kwestia
udzielonego przez J.D. pe³nomocnictwa do dysponowania grobem przez pozwan¹ skoro to J.D. podjê³a kwestionowan¹ przez
powoda decyzjê.
W apelacji powód domaga³ siê zmiany wyroku i uwzglêdnienia powództwa oraz orzeczenia o kosztach procesu.
Wyrokowi zarzuci³ naruszenie prawa materialnego, tj. art. 10
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar³ych polegaj¹ce na nieuwzglêdnieniu faktu, ¿e J.D. nigdy nie by³a wy³¹cznie legitymowana do dysponowania grobem, w którym by³ pochowany M.D.
Zarzuci³ tak¿e naruszenie art. 24 k.c. przez przyjêcie, ¿e nie
dosz³o do naruszenia jego dobra osobistego i naruszenie art. 5
k.c. przez przyjêcie, ¿e na zasady wspó³¿ycia spo³ecznego mo¿e
siê powo³aæ podmiot, który je sam narusza, a nadto naruszenie
art. 102 k.c. i 58 k.c., kwestionuj¹c wa¿noœæ umowy zbycia prawa do grobu i wskazuj¹c na konsekwencje braku jego zgody na
pochowanie innej osoby w grobie jego ojca.
Zarzuca³ tak¿e naruszenie przepisów prawa procesowego, tj.
art. 233 k.p.c. i 328 § 2 k.p.c., polegaj¹ce na zaniechaniu wszechstronnego rozwa¿enia zebranego materia³u dowodowego i braku
wyjaœnienia dlaczego S¹d opar³ swoje ustalenia na okreœlonych
dowodach, a tak¿e braku wskazania podstawy prawnej rozstrzygniêcia.
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S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja zas³uguje na uwzglêdnienie. Trafnie bowiem zarzuca, ¿e rozstrzygniêcie S¹du Okrêgowego jest wadliwe.
S¹d Apelacyjny uzupe³ni³ postêpowanie dowodowe, miêdzy
innymi w celu ustalenia, czy powód sprawowa³ kult pamiêci
zmar³ego ojca i czy korzystanie z przys³uguj¹cego mu uprawnienia do ochrony naruszonych dóbr osobistych nie jest nadu¿yciem
prawa nie korzystaj¹cym z ochrony.
S¹d Okrêgowy przyj¹³, ¿e powód nie sprawowa³ kultu pamiêci zmar³ego ojca, a zatem nadu¿ywa prawa domagaj¹c siê
orzeczenia zgodnie z ¿¹daniem pozwu. Wprawdzie wzmiankowa³, ¿e powód pracowa³ w morzu, ale z tej okolicznoœci nie
wyprowadzi³ w³aœciwych wniosków.
Uzupe³niaj¹ce przes³uchanie stron wyjaœni³o kwestiê sprawowania przez powoda kultu pamiêci zmar³ego ojca i pozwala na
ustalenie odmienne, od tego, które przyj¹³ S¹d Okrêgowy. Otó¿
wiarygodne s¹ twierdzenia A.D., ¿e odwiedza³ grób ojca, gdy
tylko móg³, bêd¹c w kraju, w czasie przerwy w kontraktach, w ramach których wykonywa³ prace na morzu, na statkach dalekomorskich.
Realizowany w ten sposób kontakt z miejscem pochówku
zmar³ego ojca œwiadczy o tym, ¿e powód kult pamiêci zmar³ego
sprawowa³.
Istotne dla rozstrzygniêcia by³o ustalenie, kiedy powód dowiedzia³ siê o pochowaniu w grobie jego ojca obcej mu osoby,
a wiêc ustalenie, jaki czas up³yn¹³ od jej œmierci do ujawnienia
tego faktu i podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do ochrony naruszonych dóbr osobistych.
Z uzupe³niaj¹cego przes³uchania stron wynika, ¿e matka pozwanej zmar³a w lipcu 2004 r., a ¿ona powoda ujawni³a fakt jej
pochowania w grobie z M.D. w okolicy Wszystkich Œwiêtych tego
samego roku. Powód w tym czasie przebywa³ w morzu i wróci³
z rejsu dopiero w 2005 r.
Ta okolicznoœæ przekonuje, ¿e skoro po powrocie podj¹³ niezw³ocznie dzia³ania maj¹ce wyjaœniæ zaistnia³¹ sytuacjê, reagowa³ na negatywnie odbieran¹ przez niego sytuacjê.
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Nie mo¿na mu wiêc zarzuciæ, ¿e wiedz¹c o pochówku S.P.
tolerowa³ istniej¹cy stan rzeczy i zareagowa³ z opóŸnieniem, a jedynym motywem dzia³ania by³a chêæ pozyskania œrodków finansowych z zadysponowania grobem ojca, co zarzuca³a mu pozwana. Faktycznie istniej¹ce przeszkody (pobyt w morzu poza
granicami kraju) uniemo¿liwia³y czêste i ci¹g³e sprawowanie kultu
pamiêci zmar³ego ojca, polegaj¹ce na systematycznym odwiedzaniu jego grobu. Nie zmienia to jednak faktu, inaczej ocenionego przez S¹d Okrêgowy, ¿e faktycznie powód ten kult sprawowa³ sam lub przy udziale cz³onków rodziny. Nie ma ¿adnych
dowodów, które œwiadczy³yby na korzyœæ tezy przeciwnej. Co
wiêcej, reakcja powoda po ujawnionym fakcie pochówku S.P.
(oko³o trzy miesi¹ce po jej œmierci) i niezw³ocznie podjête dzia³ania w administracji cmentarza przekonuj¹, ¿e nie akceptowa³
zastanego stanu rzeczy i odbiera³ go jako godz¹cy w jego dobra
osobiste, tj. prawo niezak³óconego sprawowania kultu pamiêci
zmar³ego ojca. Niew¹tpliwie pochowanie bez jego zgody obcej
kobiety w grobie ojca je narusza, a wiêc wyczerpuje dyspozycjê
przepisu art. 23 k.c., gdy¿ wymienione w nim wartoœci kwalifikowane jako dobra osobiste, przepis wymienia przyk³adowo,
pozostawiaj¹c otwartym ich katalog.
Przepisy o ochronie dóbr osobistych (art. 24 k.c.) wprowadzaj¹ domniemanie bezprawnoœci dzia³ania osoby dobra osobiste
naruszaj¹cej. Dlatego zwolnienie z obowi¹zku zadoœæuczynienia
¿¹daniu osoby pokrzywdzonej jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy
sprawca naruszenia wyka¿e, ¿e jego zachowanie nie by³o bezprawne. W tym wypadku pozwana powinna by³a udowodniæ, ¿e
jej dzia³anie by³o zgodne z prawem. W ocenie S¹du Apelacyjnego, inaczej ni¿ to przyj¹³ S¹d Okrêgowy, pozwana temu obowi¹zkowi nie sprosta³a.
W uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku S¹d Okrêgowy rozwa¿a³, jaki charakter ma prawo do grobu i jak zmienia siê pierwotnie istniej¹ce prawo do pochowania osoby zmar³ej w miejscu
przeznaczonym na pochówek, maj¹ce maj¹tkowy charakter,
z chwil¹ pierwszego pochówku. S¹d Apelacyjny podziela te rozwa¿ania, a zw³aszcza konstatacjê, ¿e z momentem pochowania
w grobie zw³ok ludzkich, pierwotnie maj¹ce maj¹tkowy charak-
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ter uprawnienie do dysponowania grobem zmienia siê i na plan
pierwszy wysuwa siê aspekt niemaj¹tkowy tego prawa. Z t¹
chwil¹ powstaj¹ samodzielne i niezale¿ne od siebie prawa ka¿dej osoby bliskiej zmar³ego do kultywowania jego pamiêci. Wy³¹czaj¹ one skutecznie samodzielne uprawnienie osoby pierwotnie maj¹tkowo uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku, które ustêpuje prawom osobistym osób bliskich zmar³ego,
wykluczaj¹c mo¿liwoœæ zadysponowania prawem do kolejnego
pochówku bez ich zgody. Ingerencj¹ w prawa tych osób jest
zgoda na pochowanie, obok zw³ok spoczywaj¹cych w grobie,
zw³ok innej osoby szczególnie, gdy jest to osoba obca. To zachowanie osoby dysponuj¹cej miejscem w grobie i osoby korzystaj¹cej z jej przyzwolenia, godz¹ w dobra osobiste osób bliskich
osoby pochowanej w grobie jako pierwsza.
Nie ma wiêc racji S¹d Okrêgowy przyjmuj¹c, ¿e powód nie
mo¿e ¿¹daæ ochrony naruszonych dóbr osobistych, albowiem J.D.,
¿ona spoczywaj¹cego w spornym grobie M.D., mog³a zezwoliæ
na pochowanie w nim tak¿e S. P., gdy¿ przys³ugiwa³o jej wy³¹czne prawo dysponowania grobem wynikaj¹ce z faktu zakupienia
tego miejsca na spoczynek jej mê¿a.
Jak wczeœniej sygnalizowano, pozwana nie udowodni³a, ¿e
naruszaj¹c prawo osobiste powoda sprawowania kultu zmar³ego
ojca czyni³a to bêd¹c w zgodzie z prawem.
Niczego nie zmienia zgoda J.D., ¿ony zmar³ego, gdy¿ udzielaj¹c jej nie by³a ona osob¹ wy³¹cznie uprawnion¹ do dysponowania miejscem pochówku, o czym by³a ju¿ mowa.
Pozwana tymczasem, pomimo ¿e wiedzia³a, i¿ powód jest
synem zmar³ego M.D., nie pyta³a go o zgodê na pochowanie
obok jego ojca zw³ok swojej matki. Sama oceni³a, ¿e powód nie
ma prawa dysponowaæ miejscem w grobie, w którym spoczywa
jego ojciec, bo nie finansowa³ zakupu miejsca pochówku i nie
pomaga³ ojcu w chorobie.
Ta postawa pozwanej pokazuje (pomimo znanego jej faktu
udzielenia przez powoda pomocy finansowej ¿onie zmar³ego
ojca) nie tylko brak poszanowania dóbr osobistych powoda, ale
œwiadczy o ich lekcewa¿eniu. Nie mo¿e wiêc zas³ugiwaæ na ochro-
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nê pomimo, ¿e uwzglêdnienie ¿¹dañ pozwu bêdzie dla niej dotkliwe w sferze emocjonalnej.
Nie jest bowiem wykluczone ¿¹danie ekshumacji zw³ok jako
œrodka prowadz¹cego do usuniêcia skutków naruszenia dóbr osobistych. Nie mo¿e byæ równie¿ uznane z za³o¿enia za sprzeczne
z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego (por. uzasadnienie wyroku
SN z 29.01.2003 r. w sprawie ICKN 1453/00, Lex Nr 79741).
S¹d Apelacyjny podziela pogl¹d S¹du Najwy¿szego, wyra¿ony w uzasadnieniu tego wyroku, ¿e szczególny charakter ¿¹dania ekshumacji sprawia, i¿ za jego uwzglêdnieniem musz¹ przemawiaæ istotne wzglêdy usprawiedliwiaj¹ce taki sposób uczynienia zadoœæ prawu pokrzywdzonego.
Takie istotne wzglêdy w tej sprawie wystêpuj¹. Nie mo¿na
przecie¿ przyj¹æ, ¿e tolerowanie stanu rzeczy nieakceptowanego przez powoda i odbieranego przez niego jako godz¹cy w jego dobra osobiste i maj¹cy w rzeczy samej taki charakter, nie jest
na tyle wa¿nym powodem, aby mo¿na go usankcjonowaæ oddaleniem powództwa.
W zaistnia³ej sytuacji nie ma mo¿liwoœci naprawienia wyrz¹dzonej mu krzywdy w inny satysfakcjonuj¹cy go sposób. Powód
ma prawo do nieskrêpowanego kultywowania pamiêci i czci
zmar³ego ojca. To prawo tymczasem zosta³o przez pozwan¹
w istotny sposób zak³ócone i nie ma mo¿liwoœci jego realizowania w istniej¹cym obecnie stanie faktycznym.
Wa¿nym argumentem jest równie¿ to, ¿e skoro powodowi nie
mo¿na zarzuciæ, i¿ nadu¿ywa prawa (tak by by³o, gdyby w ogóle
nie interesowa³ siê grobem ojca, a dzia³ania zmierzaj¹ce do dokonania ekshumacji podj¹³ po d³ugim czasie od ujawnienia pochówku matki pozwanej, kierowany innymi wzglêdami ni¿ potrzeba ochrony naruszonych dóbr osobistych), oddalenie powództwa sankcjonowa³oby dzia³ania bezprawne, drastycznie naruszaj¹ce jego dobra osobiste.
By³oby tak tym bardziej, ¿e pozwana nie akceptowa³a prawa
powoda do kultywowania pamiêci zmar³ego ojca, a potrzebê zapewnienia pochówku swojej matce na cmentarzu W. w G. przedk³ada³a ponad obowi¹zek szanowania jego uczuæ zwi¹zanych
z pamiêci¹ o zmar³ym ojcu.
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Nie zmienia tego propozycja pozwanej ekshumacji ojca powoda do grobowca rodzinnego drugiej jego ¿ony J.D. (K.), z przyczyn o których mówi³ powód, a które s¹ na tyle wa¿ne, ¿e j¹
wykluczaj¹.
Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d Apelacyjny zaskar¿ony wyrok zmieni³, o czym orzek³ na podstawie art. 386 § 1 k.p.c.,
a o kosztach procesu na podstawie art. 98 i 108 § 1 k.p.c.

2
WYROK
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
I ACa 691/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Maryla Domel-Jasiñska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA W³odzimierz Gawrylczyk
SSA Katarzyna Przybylska

Teza
Cena odkupu, je¿eli nie zosta³a ustalona przez strony w umowie, winna obejmowaæ sk³adniki wskazane w art. 594 § 1 k.c.,
zaœ u¿yte tam okreœlenie: „za zwrotem ceny” wskazuje, ¿e chodzi o cenê uiszczon¹ sprzedawcy przez kupuj¹cego w dacie zawarcia umowy sprzeda¿y, a nie cenê, za któr¹ przedmiot sprzeda¿y móg³by zostaæ zbyty w dacie realizacji prawa odkupu.

Uzasadnienie
Powódka Gmina Miasta W. wnios³a o zobowi¹zanie pozwanych J.M. i J.M. do z³o¿enia oœwiadczenia woli, w którym w wykonaniu przys³uguj¹cego jej prawa odkupu, przenios¹ na powódkê prawo w³asnoœci bli¿ej opisanej nieruchomoœci i j¹ wydadz¹.
W uzasadnieniu poda³a, ¿e w dniu 7 paŸdziernika 2003 r.
zawar³a z pozwanymi w formie aktu notarialnego umowê sprzeda¿y nieruchomoœci opisanej w pozwie, przy czym w § 8 zosta³o
zastrze¿one prawo jej odkupu na rzecz powódki w okresie 5 lat
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od dnia zawarcia tej umowy. Prawo to zosta³o wpisane w dziale
III ksiêgi wieczystej nieruchomoœci. Powódka zamierza na tej
nieruchomoœci zrealizowaæ inwestycjê publiczn¹ pod nazw¹ „Centrum Kultury Browar B.”, wobec czego podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do realizacji prawa jej odkupu.
Pozwani w odpowiedzi na pozew argumentowali, ¿e okreœlona przez powódkê wartoœæ poczynionych przez nich nak³adów
na nieruchomoœæ jest zani¿ona i nie obejmuje wszystkich nak³adów, gdy¿ rzeczoznawca sporz¹dzaj¹cy operat szacunkowy nie
uwzglêdni³ niektórych prac uznaj¹c je za prace o charakterze
inwestycyjnym, co spowodowa³o zani¿enie wartoœci nak³adów.
Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2009 r. S¹d Okrêgowy we W. zobowi¹za³ pozwanych J. i J. ma³¿onków M. do z³o¿enia oœwiadczenia woli przenosz¹cego w³asnoœæ nieruchomoœci na rzecz
powódki, za jednoczesn¹ zap³at¹ przez Gminê Miasta W. solidarnie na rzecz J.M. i J.M. kwoty 614.793,56 z³ oraz zobowi¹za³
pozwanych do wydania powódce wy¿ej opisanej nieruchomoœci
w terminie dwóch miesiêcy od daty uprawomocnienia siê orzeczenia, a tak¿e orzek³ o kosztach postêpowania.
(…)
S¹d I instancji zwa¿y³, ¿e bezspornym miêdzy stronami by³o
to, i¿ powódce przys³ugiwa³o prawo odkupu spornej nieruchomoœci zastrze¿one w umowie sprzeda¿y tej nieruchomoœci zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 7 paŸdziernika 2003 r.,
rep. A nr (…). Sporn¹ kwesti¹ by³a natomiast wartoœæ nak³adów
poczynionych przez pozwanych. Bieg³a w opinii okreœli³a wartoœæ nak³adów koniecznych i jednoczeœnie u¿ytkowych na kwotê 359.227 z³, a u¿ytkowych na kwotê 56.227 z³ wskazuj¹c, ¿e
wszystkie te nak³ady zwiêkszy³y wartoœæ nieruchomoœci i nie
by³y nak³adami zbytecznymi. Odnosz¹c siê do kwestii poczynionych przez pozwanych nak³adów w postaci urz¹dzeñ ch³odniczych znajduj¹cych siê w budynku g³ównym Browaru B., wiaty
i budynku administracyjnego, S¹d I instancji uzna³, ¿e nie by³o
podstaw do uwzglêdnienia ich w ramach nak³adów, podlegaj¹cych rozliczeniu na podstawie art. 594 § 1 k.c., gdy¿ zosta³y
objête cen¹ sprzeda¿y.
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Stwierdzi³, ¿e spe³nione zosta³y przes³anki uzasadniaj¹ce realizacjê przez powódkê prawa odkupu spornej nieruchomoœci
wynikaj¹ce z art. 594 § 1 k.c. i § 8 umowy sprzeda¿y z dnia
7 paŸdziernika 2003 r. W zwi¹zku z powy¿szym nakaza³ pozwanym, aby w ramach przys³uguj¹cego powódce prawa odkupu,
z³o¿yli oœwiadczenie woli przeniesienia w³asnoœci spornej nieruchomoœci, za jednoczesn¹ zap³at¹ przez powódkê na rzecz pozwanych kwoty 614.793,56 z³, na któr¹ z³o¿y³y siê: cena nabycia
nieruchomoœci, wynikaj¹ca z aktu notarialnego z dnia 7 paŸdziernika 2003 r. (194.795,50 z³), koszty sprzeda¿y okreœlone w akcie notarialnym z dnia 7 paŸdziernika 2003 r. (4.508,06 z³) oraz
wartoœæ nak³adów poczynionych przez pozwanych na nieruchomoœci okreœlona na podstawie opinii bieg³ej (415.490 z³). Nadto
na podstawie art. 222 § 1 k.c. i art. 320 k.p.c. pozwani zostali
zobowi¹zani do wydania powódce nieruchomoœci w terminie
2 miesiêcy od daty uprawomocnienia siê orzeczenia z uwagi na
to, ¿e pozwana prowadzi na tym terenie dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
której przeniesienie w inne miejsce wymaga odpowiedniego czasu.
Pozwani zaskar¿aj¹c wyrok w ca³oœci zarzucili m. in. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:
1. naruszenie art. 3571 k.c. poprzez brak zmiany wysokoœci œwiadczenia nale¿nego pozwanym z tytu³u realizacji prawa odkupu
pomimo faktu, ¿e nast¹pi³a nadzwyczajna zmiana stosunków
z uwagi na fakt znacznych zmian w cenach nieruchomoœci
w okresie pomiêdzy 2003 r. a 2008 r., a co za tym idzie stronie pozwanej grozi ra¿¹ca strata w przypadku braku modyfikacji treœci ³¹cz¹cego strony stosunku prawnego,
2. naruszenie art. 5 k.c. z uwagi na fakt, ¿e wykonanie przez
powódkê prawa odkupu na warunkach okreœlonych przez
s¹d w zaskar¿onym wyroku jest sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
W oparciu o tak sformu³owane zarzuty domagali siê zmiany
wyroku poprzez zwiêkszenie kwoty 614.793,56 z³ o wartoœæ nak³adów poczynionych przez pozwanych oraz o zwaloryzowan¹
cenê zakupu spornej nieruchomoœci, jak równie¿ zobowi¹zanie
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pozwanych do wydania nieruchomoœci w terminie 6 miesiêcy
od dnia uprawomocnienia siê orzeczenia.
(…)
Pozwani zarzucali, ¿e skorzystanie przez powódkê z prawa
odkupu jest sprzeczne z art. 5 k.c., gdy¿ wi¹¿e siê z utrudnieniami dla pozwanych w prowadzonej na spornej nieruchomoœci dzia³alnoœci gospodarczej, a zmiany w tym wzglêdzie mog¹ skutkowaæ powa¿nymi problemami finansowymi. Kompromisem
w przedmiotowej sprawie by³oby zaproponowanie pozwanym
takiej kwoty pieniê¿nej, która pozwala³aby im na zakup nieruchomoœci o zbli¿onych parametrach, co pozwoli³oby na dalsze
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej bez uszczerbku dla skar¿¹cych.
Dodatkowo pozwani zaznaczyli, ¿e w okresie od 2003 r. do
2008 r. nast¹pi³y na polskim rynku nieruchomoœci znaczne zmiany, a ceny nieruchomoœci zmieni³y swoj¹ wartoœci nawet o kilkaset procent. Zdaniem skar¿¹cych, w niniejszej sprawie powinien znaleŸæ zastosowanie art. 357 1 k.c., gdy¿ dosz³o do nadzwyczajnej zmiany stosunków. Nieuwzglêdnienie tej zmiany powoduje, ¿e pozwanym grozi ra¿¹ca strata. S¹d I instancji powinien by³ zatem dokonaæ odpowiedniej modyfikacji ³¹cz¹cego strony
stosunku, w szczególnoœci poprzez zas¹dzenie na rzecz pozwanych kwoty odpowiadaj¹cej równowartoœci nieruchomoœci na
dzieñ wykonania prawa odkupu, za czym przemawia istotna
zmiana cen nieruchomoœci oraz wzgl¹d na zasady wspó³¿ycia
spo³ecznego, które w zwi¹zku z zapad³ym rozstrzygniêciem zosta³y naruszone.
Odnosz¹c siê do terminu wydania nieruchomoœci skar¿¹cy argumentowali, ¿e miêdzy stronami toczy³y siê rozmowy, które
jednak nie zakoñczy³y siê porozumieniem, a nadto, ¿e przygotowania do opuszczenia nieruchomoœci mo¿na czyniæ jedynie, gdy
dysponuje siê odpowiednimi œrodkami finansowymi na zakup
innej nieruchomoœci, na której bêdzie mo¿liwe prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Pozwani takimi œrodkami nie dysponowali, a nawet nie wiedzieli jaka w ostatecznym rozrachunku zostanie im zas¹dzona kwota i nie mogli podj¹æ stosownych dzia³añ
zmierzaj¹cych do ewentualnego zakupu innej nieruchomoœci.
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S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest nieuzasadniona.
(…)
S¹d Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne dokonane przez
S¹d I instancji i przyjmuje je jako podstawê równie¿ w³asnego
rozstrzygniêcia. Na aprobatê zas³uguje tak¿e ocena materia³u dowodowego przedstawiona przez S¹d meriti w pisemnych motywach rozstrzygniêcia, dokonana bez przekroczenia granic okreœlonych w art. 233 § 1 k.p.c.
Podniesione w apelacji zarzuty naruszenia prawa materialnego nie zas³ugiwa³y na uwzglêdnienie. W pierwszym rzêdzie
zwa¿yæ nale¿y, ¿e w kwestiach objêtych dyspozycj¹ art. 357 1
k.c. s¹d mo¿e orzekaæ jedynie wtedy, gdy strona zg³osi stosowne
¿¹danie w pozwie lub powództwie wzajemnym, nie mo¿e natomiast wówczas, gdy strona podniesie tylko oparty na tym przepisie zarzut (tak SN w wyroku z 14.01.2009 r., IV CSK 385/08,
Lex nr 485916 oraz w wyroku z 13.01.2000 r., II CKN 644/98,
Lex nr 51053). Tym samym w realiach niniejszej sprawy nie
by³o podstaw do zastosowania klauzuli rebus sic stantibus, skoro
pozwani nie wnieœli powództwa wzajemnego.
Niezale¿nie od tego wypada zauwa¿yæ, ¿e z treœci art. 594 § 2
k.c. jednoznacznie wynika, i¿ z chwil¹ wykonania prawa odkupu kupuj¹cy obowi¹zany jest przenieœæ z powrotem na sprzedawcê w³asnoœæ kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztów
sprzeda¿y oraz za zwrotem wartoœci nak³adów.
Ponadto w art. 594 § 2 k.c. wskazano, ¿e w wypadku kiedy
okreœlona w umowie cena odkupu przewy¿sza cenê zap³acon¹
i koszty sprzeda¿y, sprzedawca realizuj¹cy prawo odkupu, mo¿e
¿¹daæ jej obni¿enia do wysokoœci wartoœci rzeczy w chwili wykonania prawa odkupu, nie ni¿ej jednak od sumy obliczonej wed³ug zasad okreœlonych w § 1 tego przepisu. Oznacza to, ¿e cena
odkupu, je¿eli nie zosta³a ustalona przez strony w umowie, winna obejmowaæ sk³adniki wskazane w art. 594 § 1 k.c., zaœ u¿yte
tam okreœlenie „za zwrotem ceny” wskazuje wyraŸnie, ¿e chodzi
o cenê uiszczon¹ sprzedawcy przez kupuj¹cego w dacie zawar-
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cia umowy sprzeda¿y, a nie o cenê, za któr¹ przedmiot sprzeda¿y móg³by zostaæ zbyty w dacie realizacji prawa odkupu.
Wbrew odmiennym twierdzeniom skar¿¹cych, w œwietle ca³okszta³tu okolicznoœci niniejszej sprawy, skorzystanie przez powódkê z prawa odkupu nie mo¿e byæ uznane za sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 5 k.c.). W szczególnoœci
przes³anki takiej nie mo¿e stanowiæ sam wzrost cen nieruchomoœci, gdy¿ objêty jest on zwyk³ym ryzykiem kontraktowym, które
strony mog³y lub co najmniej powinny przewidzieæ. Nadto zauwa¿yæ trzeba, ¿e w przypadku spornej nieruchomoœci, na której posadowione s¹ budynki objête opiek¹ konserwatorsk¹, wzrost
jej wartoœci nie jawi siê jako oczywisty. Jednoczeœnie skar¿¹cy
zawieraj¹c sporn¹ urnowê mieli pe³n¹ œwiadomoœæ przys³uguj¹cego powódce prawa odkupu oraz tego, ¿e w ci¹gu piêciu lat
od jej zawarcia Gmina bêdzie mog³a skorzystaæ z przys³uguj¹cego jej uprawnienia, a zatem mo¿liwoœæ tak¹ mogli uwzglêdniæ
w prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej. Trafnie wskazuj¹ skar¿¹cy, ¿e zastrze¿enie prawa odkupu wprowadza element niepewnoœci, lecz taka jest istota tego rodzaju zastrze¿enia, z któr¹
jednak pozwani winni byli siê liczyæ kupuj¹c sporn¹ nieruchomoœæ. W ocenie S¹du Apelacyjnego, ¿adne szczególne wzglêdy
nie przemawiaj¹ za uznaniem skorzystania przez powódkê
z umownego prawa odkupu za dzia³anie sprzeczne z zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego. Realizacja przez powodow¹ Gminê przys³uguj¹cego jej prawa nie wi¹¿e siê dla pozwanych ze szczególnymi dolegliwoœciami przewy¿szaj¹cymi te, które w normalnym
toku rzeczy s¹ wynikiem skorzystania z tego rodzaju zastrze¿enia umownego, zaœ odmienne stanowisko skar¿¹cych w tej kwestii nie zosta³o, zdaniem S¹du Apelacyjnego, poparte przekonuj¹cymi i logicznymi argumentami, które mog³yby podwa¿yæ powy¿sz¹ ocenê.
Nadto S¹d Apelacyjny nie znalaz³ podstaw do przed³u¿enia
terminu wydania nieruchomoœci powódce uznaj¹c, ¿e termin dwumiesiêczny jest wystarczaj¹cy dla przeniesienia dzia³alnoœci gospodarczej. Trafne jest w tym wzglêdzie stanowisko S¹du Okrêgowego, ¿e ju¿ od dnia 29 wrzeœnia 2008 r. pozwani winni byli
liczyæ siê z tak¹ mo¿liwoœci¹ i czyniæ przygotowania zwi¹zane
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z opuszczeniem dotychczasowego miejsca prowadzenia dzia³alnoœci, zaœ twierdzenia, ¿e nie mieli odpowiednich œrodków na
ten cel s¹ niczym nie poparte zw³aszcza, ¿e w dalszym toku
postêpowania powódka ujawni³a nabycie przez pozwanych
w dniu 30 marca 2010 r. nieruchomoœci za kwotê 1.153.900 z³.
Podobnie nale¿y oceniæ argument, ¿e pozwani nie mogli przewidzieæ, jaka kwota w ostatecznym rozrachunku zostanie im zas¹dzona, poniewa¿ ju¿ od dnia wniesienia pozwu wiedzieli, na
jak¹ kwotê powódka wycenia wartoœæ nak³adów, a wiêc wiedzieli jakie minimalnie œrodki finansowe mog¹ braæ pod uwagê.
Kieruj¹c siê przedstawionymi motywami S¹d Apelacyjny, na
podstawie art. 385 k.p.c. oddali³ apelacjê pozwanych.

3
WYROK
z dnia 28 paŸdziernika 2010 r.
I ACa 859/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Irma Kul (przewodnicz¹cy)
SSA Jacek Grela (sprawozdawca)
del. SSO Artur Lesiak

Teza
Doznanie szkody na osobie wskutek dzia³añ funkcjonariusza
policji zgodnych z prawem przez uczestnika, nawet biernego,
grupy pseudokibiców naruszaj¹cych porz¹dek prawny, z regu³y
nie bêdzie dawa³o podstawy do dochodzenia roszczeñ na podstawie art. 4172 k.c.

Uzasadnienie
Powód R.W. wniós³ o zas¹dzenie od pozwanego Skarbu Pañstwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w G. na jego rzecz: kwoty
5.000 z³ z ustawowymi odsetkami tytu³em odszkodowania, kwoty 300.000 z³ z ustawowymi odsetkami tytu³em zadoœæuczynienia, do¿ywotniej renty w wysokoœci po 1.000 z³ miesiêcznie.
W uzasadnieniu pozwu poda³, ¿e w dniu 9 wrzeœnia 2006 r. uczest-
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niczy³ w meczu pi³karskim dru¿yny A.G. zorganizowanym na
stadionie w G. Z relacji okolicznych widzów powód dowiedzia³
siê, ¿e na pocz¹tku meczu dosz³o do interwencji Policji pacyfikuj¹cej co bardziej krewkich kibiców. Sytuacja powtórzy³a siê tak¿e
po zakoñczeniu spotkania, kiedy to grupa chuliganów wkroczy³a
na p³ytê boiska. Po opuszczeniu stadionu ok. godz. 22.00 powód
nie prowokowa³ policjantów, nie bra³ udzia³u w burdach. Po przejœciu ok. 300 m z przodu pojawi³y siê policyjne radiowozy, a w nich
uzbrojeni funkcjonariusze. Policjanci zaczêli strzelaæ na oœlep.
Powód zosta³ trafiony gumow¹ kul¹ w prawe oko z odleg³oœci
10-15 m. W konsekwencji powód poniós³ szkodê w postaci utraty oka. W zwi¹zku z doznanymi obra¿eniami cia³a domaga siê
odszkodowania, zadoœæuczynienia oraz do¿ywotniej renty rekompensuj¹cej utratê zdolnoœci do pracy zarobkowej.
Pozwany Skarb Pañstwa – Komenda Wojewódzka Policji w G.
w odpowiedzi na pozew wniós³ o oddalenie powództwa z uwagi, i¿ zastosowanie œrodków przymusu bezpoœrednio w postaci
pocisków niepenetruj¹cych nast¹pi³o w celu odpierania czynnej
napaœci na policjantów, odpierania bezpoœredniego, bezprawnego zamachu przeciwko ¿yciu lub zdrowiu ludzkiemu w wyniku
zbiorowego zak³ócenia porz¹dku publicznego przez pseudokibiców obu zespo³ów. Dlatego nie mo¿na mówiæ, i¿ dzia³ania Policji by³y niezgodne z prawem, o jakim mowa w art. 417 § 1 k.c.
Wyrokiem z dnia 29 marca 2010 r. S¹d Okrêgowy w S. zas¹dzi³ od pozwanego Skarbu Pañstwa – Komendy Wojewódzkiej
Policji w G. na rzecz powoda R.W. kwotê 20.000 z³ z ustawowymi odsetkami od dnia 29 marca 2010 r. do dnia zap³aty i oddali³
powództwo w pozosta³ej czêœci.
Ustali³, ¿e w dniu 8 wrzeœnia 2006 r. na stadionie w G. odby³
siê mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy zespo³ami A.G. – L.W., zakwalifikowany jako impreza masowa podwy¿szonego ryzyka. Jeszcze
przed meczem kibice L. wdarli siê si³¹ na swój sektor na trybunach pokonuj¹c s³u¿by porz¹dkowe organizatora imprezy. W ten
sposób nie poddali siê kontroli biletowej i osobistej, co umo¿liwi³o im wniesienie na trybuny stadionu niebezpiecznych przedmiotów. Kibice rozerwali ogrodzenie i wtargnêli na bie¿niê stadionu, atakuj¹c kibiców przeciwnej dru¿yny. W zwi¹zku z tym
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kierownik bezpieczeñstwa organizatora meczu zwróci³ siê do
Policji o podjêcie interwencji na stadionie. Si³y policyjne podjê³y
interwencjê, wprowadzono armatkê wodn¹ oraz u¿yto naplecakowych miotaczy gazu pieprzowego. Do koñca meczu by³o niespokojnie i jedynie obecnoœæ Policji powodowa³a, ¿e nie dosz³o
do bezpoœredniej walki kibiców obu dru¿yn. Na stadionie by³o
ok. 7,5 tysiêcy widzów. Wszystkie sektory stadionu s¹ otoczone
wysokimi p³otami, co uniemo¿liwia ucieczkê. Sytuacja ta stwarza³a zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia osób znajduj¹cych siê na
stadionie. Zadaniem Policji by³o niedopuszczenie do bezpoœredniego starcia pomiêdzy grupami agresywnych kibiców i ochrona
kibiców spokojnych.
Po zakoñczeniu meczu ok. godz. 22.00 kibice A. zaczêli przemieszczaæ siê w kierunku kibiców L. Spowodowane by³o to tym,
¿e byli przekonani, i¿ w czasie zajœæ przed rozpoczêciem meczu
kibice L. zerwali z p³otu i ukradli jedn¹ z flag klubowych A., co
w „kodeksie honorowym” kibiców by³o potworn¹ zniewag¹ i zobowi¹zywa³o ich do odebrania jej si³¹. W celu zapobie¿enia atakowi kibiców skierowano na stadion jeden z pododdzia³ów Policji. Policjanci id¹c tyralier¹ przez boisko spotkali siê z bardzo
agresywnym zachowaniem wypychanych kibiców. Kibice skakali na tarcze, kopali je, rzucali w nie kamieniami, butelkami
i innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Wobec takiego agresywnego zachowania formacje policyjne zosta³y wzmocnione oddzia³em SPAP i zosta³ wydany rozkaz do u¿ycia œrodków przymusu bezpoœredniego w postaci broni g³adkolufowej z pociskami niepenetracyjnymi. Po wypchniêciu ze stadionu grupa pseudokibiców skoncentrowa³a siê w okolicy wiaduktu kolejowego
przy ul. S., sk¹d wznosi³a w kierunku funkcjonariuszy obraŸliwe
okrzyki, obrzucaj¹c ich kamieniami, butelkami i innymi przedmiotami. Poniewa¿ taka sytuacja utrzymywa³a siê przez d³u¿szy
czas, w celu rozproszenia powsta³ego zbiegowiska, ponownie
zosta³ wprowadzony pododdzia³ SPAP i wydano zgodê na u¿ycie
broni g³adkolufowej. Policjanci u¿yli kul gumowych typu „chrab¹szcz”, a nastêpnie natarli na grupê pseudokibiców. W wyniku
podjêtych przez Policjê dzia³añ osoby uczestnicz¹ce w tym
zbiegowisku rozproszy³y siê w okolicy ulicy S. i salonu samo-
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chodowego m-ki B., gdzie wiêkszoœæ z nich zosta³a zatrzymana.
W wyniku dzia³añ Policji niektórzy uczestnicy tego wydarzenia
doznali obra¿eñ cia³a w postaci powierzchownych urazów skóry
pleców, koñczyn dolnych, twarzy itp.
Powód R.W. dozna³ obra¿eñ w postaci urazu ga³ki ocznej
i oczodo³u prawego oraz zatoki szczêkowej prawej, koœci sitowia i koœci nosowej ³uku jarzmowego, co stanowi ciê¿kie kalectwo oraz zeszpecenie i zniekszta³cenie cia³a.
Powód przyby³ na mecz w trakcie jego trwania i nie posiada³
biletu. Przed meczem spo¿y³ z kolegami 3-4 piwa. Stadion opuszcza³ na koñcu i na wysokoœci salonu samochodowego B. postanowi³ wyprzedziæ kordon Policji. Wówczas od przodu nadjecha³y
wozy policyjne, z których wyskoczyli policjanci i zaczêli strzelaæ. Jeden z pocisków ugodzi³ go i powód dozna³ uszkodzeñ
cia³a. Nie rzuca³ w interweniuj¹cych policjantów ¿adnymi przedmiotami i próbê ich ominiêcia podj¹³, kiedy uzna³, ¿e zrobi³o siê
ju¿ spokojnie. Powód posiada wykszta³cenie podstawowe, nie
posiada sta³ej pracy. Przed wypadkiem pracowa³ dorywczo na
budowie. Nie naby³ uprawnieñ do renty. Pozostaje w nieformalnym zwi¹zku i ma na utrzymaniu dziecko.
Postanowieniem z dnia 14 marca 2007 r. Prokuratura Rejonowa w G. wszczê³a œledztwo w sprawie przekroczenia uprawnieñ przez funkcjonariuszy poprzez u¿ycie broni g³adkolufowej
w dniu 8 wrzeœnia 2006 r. w czasie zbiegowiska po meczu pi³ki
no¿nej pomiêdzy A.G. i L.W. Postêpowanie to zosta³o umorzone
postanowieniem z dnia 13 czerwca 2007 r. wobec stwierdzenia,
i¿ funkcjonariusze Policji dzia³ali w granicach posiadanych uprawnieñ, dope³nili ci¹¿¹cych na nich obowi¹zków i w konsekwencji
ich zachowanie nie zawiera³o znamion czynu zabronionego okreœlonego w art. 231 § 1 k.k. Postanowienie to zosta³o utrzymane
w mocy postanowieniem S¹du Rejonowego w G. z dnia 23 sierpnia 2007 r.
W sprawie zosta³ przeprowadzony dowód z opinii bieg³ego
s¹dowego z zakresu broni strzeleckiej, amunicji i balistyki w osobie
R.Œ., który stwierdzi³, ¿e powód R.W. w dniu 8 wrzeœnia 2006 r.
zosta³ trafiony gumowym pociskiem typu „chrab¹szcz”, wystrze-
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lonym ze strzelby marki Mossberg strza³em bezpoœrednim, a nie
rykoszetem. Odleg³oœæ miêdzy strzelcem a powodem najprawdopodobniej zawiera³a siê w przedziale 10 – 20 m, a strzelaj¹cy
kierowa³ bron poni¿ej pasa powoda na wysokoœci ok. 75 cm,
z tym, ¿e powód nie by³ wówczas w pozycji wyprostowanej,
a w pozycji zdecydowanie pochylonej w przód.
W sprawie zosta³ dopuszczony tak¿e dowód z opinii bieg³ego
chirurga oraz okulisty na okolicznoœci ustalenia rodzaju i rozmiaru obra¿eñ doznanych przez powoda w wyniku zdarzenia w dniu
9 wrzeœnia 2006 r. Biegli ustalili, ¿e uszkodzenie ga³ki oka prawego spowodowa³y u powoda ca³kowite usuniêcie prawej ga³ki
ocznej. Powód dozna³ tak¿e obra¿eñ w postaci postrza³owego,
rozprê¿aj¹cego wybuchowo z³amania bocznej i dolnej œciany oczodo³u prawego oraz stropu zatoki szczêkowej prawej z przemieszczeniem koœci nosa i koœci jarzmowej i krwawieniem do nosa –
leczone w czasie usuwania ga³ki ocznej prawej nastawieniem
nosa i nastawieniem koœci jarzmowej z tamponad¹ nosa. Przez
okres kilku miesiêcy wystêpowa³y dolegliwoœci bólowe.
Utrata oka spowodowa³a tak¿e dolegliwoœci psychiczne. Powsta³a koniecznoœæ przystosowania do nowych warunków. Powrót do w pe³ni normalnego ¿ycia nie jest mo¿liwy. Wystêpuj¹
utrudnienia zwi¹zane z pielêgnacj¹ worka spojówkowego, zak³adaniem protezy. Konieczne jest wykonanie protezy ocznej,
której koszty s¹ czêœciowo refundowane z NFZ. Obecnie powód
nie wymaga ¿adnych korekcji i innego leczenia. £¹czny procent
trwa³ego uszczerbku na zdrowiu spowodowany z³amaniem koœci
okolicy oczodo³u prawego bieg³y chirurg okreœli³ na 6%, natomiast bieg³y okulista utratê oka na 38%.
Przeprowadzone postêpowanie wyjaœniaj¹ce przez Prokuraturê Rejonow¹ w G. na okolicznoœæ przekroczenia przez funkcjonariuszy uprawnieñ, w zwi¹zku z u¿yciem broni, zakoñczy³o
siê umorzeniem postêpowania i Prokurator nie dopatrzy³ siê bezprawnoœci w dzia³aniach funkcjonariuszy Policji. S¹d Rejonowy
w G., rozpoznaj¹cy za¿alenie powoda, w pe³ni podzieli³ ustalenia œledztwa, ¿e œrodki przymusu w postaci pocisków niepenetracyjnych miotanych z broni palnej g³adkolufowej zosta³y u¿yte
zgodnie z warunkami okreœlonymi w art. 16 ust. 1 pkt 5 oraz art.
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17 ust. 2 ustawy o Policji oraz § 15a rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie okreœlenia przypadków oraz warunków i sposobów u¿ycia przez policjantów œrodków przymusu bezpoœredniego, albowiem œrodki te zosta³y u¿yte w czasie zbiorowego
zak³ócenia porz¹dku publicznego w celu odparcia bezprawnego
i bezpoœredniego zamachu na funkcjonariuszy Policji oraz w poœcigu za sprawcami zamachu. Wydane rozkazy o u¿yciu broni
palnej przez pododdzia³y zwarte w celu u¿ycia pocisków gumowych wynika³y z istniej¹cego zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia ludzkiego, zmierza³y do przeciwdzia³ania zamachom na mienie oraz
rozproszenia zbiorowiska stanowi¹cego zak³ócenie porz¹dku
publicznego. W œwietle powy¿szego za trafny S¹d Rejonowy
uzna³ wniosek, i¿ spowodowanie obra¿eñ cia³a u R.W. nie stanowi³o przestêpstwa, gdy¿ nast¹pi³o w wyniku zgodnego z prawem dzia³ania funkcjonariuszy Policji.
Z kolei, S¹d a quo podniós³, ¿e powód nie powo³a³ ¿adnych
dowodów mog¹cych podwa¿yæ powy¿sz¹ ocenê i w zasadzie
nie kwestionowa³ zasadnoœci dzia³añ Policji. Powód potwierdzi³,
¿e czêœæ kibiców zachowywa³a siê w sposób agresywny. Natomiast dowodzi³, ¿e on sam znajdowa³ siê w grupie osób nie bior¹cych udzia³u w atakowaniu funkcjonariuszy oraz ¿e policjanci
strzelali na oœlep, bez nale¿ytej starannoœci. Te twierdzenia –
w ocenie S¹du Okrêgowego – nie znalaz³y odzwierciedlenia
w zgromadzonym materiale dowodowym. Przes³uchani œwiadkowie zeznaj¹cy na okolicznoœæ przebiegu zdarzenia w dniu 8
wrzeœnia 2006 r. nie znali powoda i nie zaobserwowali jego miejsca w tych wydarzeniach. Nie mo¿e natomiast budziæ w¹tpliwoœci okolicznoœæ – zwróci³ uwagê S¹d I instancji – ¿e funkcjonariusze Policji dzia³ali w sposób zorganizowany i wg okreœlonej procedury. Potwierdzaj¹ to nie tylko sami policjanci przes³uchani
w charakterze œwiadków, ale tak¿e opinia bieg³ego z zakresu
broni strzeleckiej, amunicji i balistyki R.Œ. Wynika z nich w sposób jednoznaczny, i¿ policjanci strzelali w sposób zorganizowany, strzelaj¹cy kierowali broñ poni¿ej pasa powoda i oddany strza³
by³ strza³em bezpoœrednim a nie rykoszetem, z tym, ¿e powód
nie by³ wówczas w pozycji wyprostowanej, a w pozycji pochylonej w przód. Zdaniem S¹du Okrêgowego dowodzi to, ¿e po-
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wód znajdowa³ siê w grupie kibiców, którzy atakowali funkcjonariuszy, bowiem tylko do tej grupy policjanci strzelali. Tych
okolicznoœci powód nie kwestionowa³. Ustalona przez bieg³ego
pozycja w czasie trafienia powoda kul¹ w okolice oka (schyli³
siê po coœ le¿¹cego na ziemi) czyni w ca³okszta³cie poczynionych ustaleñ, wysoce prawdopodobnym, ¿e uczestniczy³ on czynnie w atakach na policjantów. Trudno bowiem w sposób logiczny wyt³umaczyæ przyjêcie takiej postawy przez powoda, w czasie tych zajœæ.
W ocenie S¹du a quo przedmiotowa opinia jest w pe³ni wiarygodna. Zosta³a przez bieg³ego wszechstronnie i wyczerpuj¹co
uzasadniona, a tak¿e uzupe³niona i bieg³y ustosunkowa³ siê do
zarzutów powoda. Bieg³y podtrzyma³ swoj¹ opiniê tak¿e po uzupe³nieniu materia³u dowodowego o zdjêcie rtg przedstawiaj¹cego k¹t, pod jakim pocisk tkwi³ w oczodole.
Nastêpnie S¹d Okrêgowy przypomnia³, ¿e zgodnie z art. 6
k.c. ciê¿ar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
W ocenie S¹du I instancji zebrany materia³ dowodowy nie
potwierdzi³, i¿ dzia³anie funkcjonariuszy Policji w czasie interwencji zwi¹zanej z przywracaniem porz¹dku publicznego po meczu pi³karskim w dniu 8 wrzeœnia 2006 r. by³o dzia³aniem niezgodnym z prawem. Przeciwnie, zebrane dowody potwierdzi³y,
¿e dzia³anie to przebiega³o zgodnie z okreœlonymi prawem procedurami i by³o dzia³aniem odpowiednim do zaistnia³ych okolicznoœci. A wiêc, w konsekwencji powód nie mo¿e w sposób
zasadny domagaæ siê naprawienia wyrz¹dzonej mu podczas tego
dzia³ania szkody w oparciu o treœæ art. 417 § 1 k.c., który dla
zaistnienia odpowiedzialnoœci z tego tytu³u wymaga ustalenia,
¿e szkoda zosta³a wyrz¹dzona przez niezgodne z prawem dzia³anie lub zaniechanie przy wykonywaniu w³adzy publicznej.
Wydane w sprawie opinie bieg³ych s¹dowych lekarzy chirurga i okulisty – nie kwestionowane przez ¿adn¹ ze stron i ocenione przez S¹d Okrêgowy jako obiektywne, rzetelne i fachowe
a przez to w pe³ni wiarogodne – potwierdzi³y, ¿e powód w wyniku ugodzenia go gumowym pociskiem wystrzelonym ze strzelby
marki Mossberg, kal. 12, u¿ytej przez funkcjonariuszy podczas
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interwencji w dniu 9 wrzeœnia 2006 r., dozna³ trwa³ego kalectwa
w postaci utraty oka prawego i biegli stopieñ uszczerbku na zdrowiu ocenili odpowiednio na 6% i 38%. I, jak wynika z ustaleñ
bieg³ego z zakresu broni strzeleckiej, amunicji i balistyki R.Œ. jest
wysoce prawdopodobne, ¿e powód móg³ swoim dzia³aniem tak¿e naruszaæ porz¹dek publiczny, to jednak takie zachowanie powoda nie zosta³o w sprawie potwierdzone innymi dowodami.
W tych okolicznoœciach istnieje wiêc niewyjaœniona w¹tpliwoœæ
co do faktycznego zachowania siê powoda podczas tych wydarzeñ. Pozwany pomimo mo¿liwoœci nie prowadzi³ wobec powoda, tak jak w stosunku do innych uczestników tego zdarzenia,
postêpowania wyjaœniaj¹cego, a wiêc nie mia³ wówczas w¹tpliwoœci, co do jego zachowañ podczas tych wydarzeñ. Oceniaj¹c
natomiast decyzjê powoda w wersji przedstawionej przez niego
to – zdaniem S¹du Okrêgowego – jego zachowanie by³o co najmniej nierozwa¿ne i bez wyobraŸni jak¹ mo¿na oczekiwaæ od
cz³owieka doros³ego i bywaj¹cego na meczach pi³karskich. Tym
bardziej, ¿e wiedzia³ on o przeprowadzonej ju¿ interwencji Policji przed meczem i obecnoœci Policji w czasie meczu. Tym samym, w ocenie S¹du a quo, powodowi mo¿na przypisaæ zachowanie przyczyniaj¹ce siê w sposób istotny do powstania szkody.
Powód móg³ bowiem odczekaæ, a¿ ca³a grupa agresywnych kibiców siê rozejdzie.
Nastêpnie S¹d a quo wskaza³, ¿e stosownie do treœci art. 4172
k.c. je¿eli przez zgodne z prawem wykonywanie w³adzy publicznej zosta³a wyrz¹dzona szkoda na osobie, poszkodowany
mo¿e ¿¹daæ ca³kowitego lub czêœciowego jej naprawienia oraz
zadoœæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê, gdy okolicznoœci, a zw³aszcza niezdolnoœæ poszkodowanego do pracy
lub jego ciê¿kie po³o¿enie materialnie, wskazuj¹, ¿e wymagaj¹
tego wzglêdy s³usznoœci.
Maj¹c na uwadze wszystkie okolicznoœci towarzysz¹ce zdarzeniu z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. zachowanie siê powoda oraz
doznan¹ przez niego szkodê na osobie w postaci uszkodzenia
cia³a oraz cierpienia fizyczne i psychiczne z tym zwi¹zane, które powód odniós³ podczas zgodnego z prawem wykonywania
w³adzy publicznej, S¹d Okrêgowy uzna³ za uzasadnione przy-
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znanie powodowi zadoœæuczynienia w kwocie 20.000 z³. Kwota
ta obejmuje tak¿e poniesione przez powoda wydatki na koszty
leczenia, a sprecyzowane przez powoda na kwotê 3.850 z³ i przewidywane koszty zwi¹zane z wykonaniem protezy oka ok. 750
– 850 z³. Przy ustalaniu wysokoœci zadoœæuczynienia S¹d a quo
mia³ na uwadze tak¿e i tê okolicznoœci, ¿e powód znajduje siê
obecnie w trudnej i nowej dla niego sytuacji. Powinien zdobyæ
odpowiedni zawód, bowiem wg oceny bieg³ego nie bêdzie móg³
wykonywaæ pracy zarobkowej, tak jak dotychczas, w zawodach
budowlanych.
S¹d orzekaj¹cy doda³, ¿e w chwili zdarzenia powód nie mia³
sta³ego zatrudnienia i nie wykaza³ by tak¹ pracê zarobkow¹ wykonywa³ przed tym zdarzeniem, pomimo 26 lat ¿ycia. Tak¿e
w czasie trwania niniejszego postêpowania nie wykaza³ siê ¿adn¹
inicjatyw¹ w tym kierunku. Trudno wiêc – zdaniem S¹du I instancji – w tych okolicznoœciach oceniæ szkodê powoda w zakresie utraconych zarobków i skutków z tytu³u niezdolnoœci do
pracy. Powód nie przedstawi³ ¿adnych dowodów na te okolicznoœci. Z tych wzglêdów nie znajduje uzasadnienia ¿¹danie powoda zas¹dzenia mu sta³ej renty w kwocie 1.000 z³ miesiêcznie.
Powód nie wykaza³, ¿e osi¹ga³ takie dochody przed dniem
9 wrzeœnia 2006 r. Z tych wzglêdów, zdaniem S¹du a quo przyznana powodowi kwota 20.000 z³ spe³nia funkcjê zadoœæuczynienia maj¹cego charakter wyj¹tkowy i wynikaj¹cy z zasad s³usznoœci. ¯¹danie natomiast ponad tê kwotê, nie znajduje uzasadnienia w okolicznoœciach sprawy. Z tych wzglêdów, w pozosta³ej czêœci, powództwo jako niezasadne, S¹d Okrêgowy oddali³.
Powy¿sze rozstrzygniêcie zaskar¿y³y apelacj¹ obie strony.
Powód zaskar¿y³ wyrok w punkcie 1 – co do przyjêtej daty
wymagalnoœci odsetek oraz w punkcie 2 – w ca³oœci i zarzucaj¹c:
1. naruszenie przepisów postêpowania, które mia³o wp³yw na
treœæ zaskar¿onego wyroku m. in.: art. 217, 224, 227 i 232
k.p.c. – poprzez oddalenie wniosku powoda o dopuszczenie
dowodu z opinii innego bieg³ego z zakresu balistyki wobec
kwestionowania przez powoda ustaleñ i wniosków bieg³ego
R.Œ.,
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2. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej
oceny dowodów zw³aszcza nie uznania za w pe³ni wiarygodne zeznañ powoda w zakresie, i¿ nie bra³ udzia³u w atakowaniu funkcjonariuszy, ¿e policjanci strzelali na oœlep, bez nale¿ytej starannoœci, ¿e nie kierowali strza³ów poni¿ej pasa, ¿e
w momencie strza³u szed³,
3. art. 328 § 2 k.p.c. poprzez nie odniesienie siê do wszystkich
dowodów w sprawie m. in. zeznañ œwiadków D.D., B.P., M.T.,
M.K., R.K., zeznañ powoda z³o¿onych w postêpowaniu Prokuratury Rejonowej w G., opinii bieg³ych s¹dowych, co do
odniesionych obra¿eñ w/w œwiadków,
4. sprzecznoœæ ustaleñ S¹du ze zgromadzonym materia³em m.
in. z zeznaniami œwiadków D.D., B.P., M.T., M.K., R.K., wskazuj¹cych, i¿ policja strzela³a na oœlep, a œwiadkowie ci odnieœli obra¿enia od kul oddanych w okolice g³owy, twarzy, r¹k,
pleców, – nie wskazanie przyczyn, dla których tym dowodom S¹d odmówi³ wiarygodnoœci,
5. ustalenie, ¿e powód ma na utrzymaniu jedno dziecko, mimo,
¿e z zeznañ powoda wynika, ¿e ma ich dwoje,
6. pominiêcie dowodów – dokumentów przed³o¿onych przez
powoda a potwierdzaj¹cych, ¿e w momencie zdarzenia pracowa³ bêd¹c zatrudnionym w Firmie Us³ugi Remontowo –
Budowlane W.K. w G.,
7. dowolne rozwa¿ania oparte na braku dowodów a sprowadzaj¹ce siê do wniosku, ¿e skoro powód odniós³ obra¿enia, to
musia³ znajdowaæ siê w grupie kibiców atakuj¹cych funkcjonariuszy, bo tylko do tej grupy policjanci strzelali i dokonanie
takiego ustalenia na podstawie opinii bieg³ego, którego zdaniem „musia³ siê schyliæ po coœ le¿¹cego na ziemi”,
8. b³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê wyroku polegaj¹cy na stwierdzeniu, i¿ funkcjonariusze strzelali
w sposób zorganizowany, a strzelaj¹cy kierowali broñ poni¿ej pasa a powód w momencie strza³u by³ w pozycji pochylonej,
9. naruszenie prawa materialnego art. 417 § 1 k.c., art. 444 § 1
i 2, art. 445 § 1 k.c. oraz art. 481 § 1 i 2 k.c., przez nie
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zastosowanie ich w niniejszej sprawie, oraz b³êdn¹ wyk³adniê
przepisu art. 4172 k.c.;
wniós³ o:
I. zmianê wyroku przez uwzglêdnienie ¿¹dania pozwu i zas¹dzenie na rzecz powoda dalszej kwoty 285.000 z³otych oraz
zas¹dzenie renty w kwocie 1.000 z³otych miesiêcznie z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalnoœci, ewentualnie o:
II. uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy s¹dowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania,
III. zas¹dzenie kosztów udzielonej z urzêdu pomocy prawnej
powodowi w postêpowaniu apelacyjnym – wed³ug norm przypisanych; jednoczeœnie oœwiadczaj¹c, i¿ koszty te nie zosta³y
w ¿adnej czêœci uiszczone.
Pozwany zaskar¿y³ wyrok w punkcie 1 i zarzucaj¹c naruszenie prawa materialnego – art. 417 2 k.c. poprzez jego b³êdne
zastosowanie w œwietle zgromadzonego w sprawie materia³u,
wniós³ o:
1. zmianê wyroku i oddalenie powództwa,
2. zas¹dzenie od Powoda na rzecz Pozwanego kosztów procesu,
w tym kosztów zastêpstwa prawnego.
S¹d Apelacyjny ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja powoda nie zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie. Natomiast uzasadniona okaza³a siê apelacja wniesiona przez pozwanego.
S¹d Apelacyjny podziela i przyjmuje za swoje wszystkie istotne dla rozstrzygniêcia, ustalenia S¹du pierwszej instancji oraz
dokonan¹ ocenê prawn¹, o ile poni¿ej, nie uzna³ odmiennie.
W pierwszym rzêdzie podkreœliæ nale¿y, ¿e S¹d Okrêgowy
nie naruszy³ dyspozycji art. 217, 224, 227 i 232 k.p.c., oddalaj¹c
wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z opinii kolejnego bieg³ego z zakresu balistyki.
Po pierwsze, przypomnieæ nale¿y, ¿e S¹d a quo oddali³ ten
wniosek postanowieniem z 4 maja 2009 r., dorêczonym pe³nomocnikowi powoda w dniu 12 maja 2009 r.
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Przypomnieæ nale¿y – w tym miejscu – ¿e zgodnie z dyspozycj¹ art. 162 k.p.c., strony mog¹ w toku posiedzenia, a je¿eli
nie by³y obecne, na najbli¿szym posiedzeniu zwróciæ uwagê s¹du
na uchybienia przepisom postêpowania, wnosz¹c o wpisanie zastrze¿enia do protoko³u. Stronie, która zastrze¿enia nie zg³osi³a,
nie przys³uguje prawo powo³ywania siê na takie uchybienia
w dalszym toku postêpowania, chyba ¿e chodzi o przepisy postêpowania, których naruszenie s¹d powinien wzi¹æ pod rozwagê z urzêdu, albo ¿e strona uprawdopodobni, i¿ nie zg³osi³a zastrze¿eñ bez swojej winy.
Bezspornie pe³nomocnik powoda nie zg³osi³ do protoko³u
odpowiednich zastrze¿eñ. Zatem powód utraci³ prawo powo³ywania siê na ewentualne uchybienia procesowe S¹du I instancji
w dalszym toku postêpowania.
Wskazaæ nale¿y, ¿e jeœli s¹d wyda postanowienie o oddaleniu
wniosków dowodowych, uczestnik postêpowania, w celu skutecznego powo³ywania siê w dalszym toku postêpowania na zarzuty z tym zwi¹zane, powinien zg³osiæ do protoko³u zastrze¿enia (tak wyrok SN z 24.09.2009 r., IV CSK 185/09, opublikowany w M. Prawn. 2009/20/1082).
W tych okolicznoœciach S¹d Apelacyjny nie wzi¹³ pod uwagê
argumentacji zawartej w apelacji w tej czêœci, w której opiera³a
siê ona na wadliwym – zdaniem apeluj¹cego – oddaleniu jego
wniosku dowodowego przez S¹d a quo.
Wobec tego, uznaæ nale¿a³o, ¿e opinia bieg³ego, z punktu
widzenia prawa formalnego, stanowi³a pe³nowartoœciowy œrodek dowodowy, który po z³o¿eniu przez bieg³ego R.Œ. zeznañ
i sporz¹dzeniu przez niego opinii uzupe³niaj¹cej z dnia 16 marca
2009 r., nie zosta³ skutecznie zakwestionowany.
Po drugie, w ocenie S¹du Apelacyjnego, S¹d a quo prawid³owo oceni³ opiniê z dnia 2 grudnia 2008 r., zeznania bieg³ego R.Œ.
z dnia 6 lutego 2009 r. oraz opiniê uzupe³niaj¹ca z dnia 16 marca
2009 r., bez naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów (art.
233 § 1 k.p.c.).
Gdy chodzi o zarzut naruszenia przepisu art. 233 § 1 k.p.c.,
a wiêc normy zakreœlaj¹cej s¹dowi granice oceny zebranego materia³u dowodowego, to przypomnieæ nale¿y, ¿e do jego naru-
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szenia mog³oby dojœæ tylko wówczas, gdyby skar¿¹cy wykaza³
uchybienie podstawowym regu³om s³u¿¹cym ocenie wiarygodnoœci i mocy poszczególnych dowodów, tj. regu³om logicznego
myœlenia, zasadzie doœwiadczenia ¿yciowego i w³aœciwego kojarzenia faktów (tak m. in. SN w wyroku z 16.12.2005 r., III CK
314/05, LEX nr 172176).
Powy¿sz¹ regu³ê nale¿y rozwin¹æ i rozumieæ w ten sposób,
¿e nawet, je¿eli na podstawie zebranego materia³u dowodowego
mo¿na wywnioskowaæ inn¹ wersjê wydarzeñ, zgodn¹ z twierdzeniami skar¿¹cego, ale jednoczeœnie wersji przyjêtej przez S¹d
I instancji nie mo¿na zarzuciæ ra¿¹cego naruszenia szeroko pojêtych regu³ inferencyjnych, to stanowisko skar¿¹cego stanowiæ
bêdzie tylko i wy³¹cznie polemikê ze s³usznymi i prawid³owymi
ustaleniami S¹du.
Ustalenia faktyczne S¹du Okrêgowego oraz dokonana przez
ten S¹d ocena prawna tych okolicznoœci, w ocenie S¹du Apelacyjnego, nie wykraczaj¹ poza granice swobodnej oceny dowodów, wyznaczonych dyspozycj¹ art. 233 § 1 k.p.c.
S¹d Apelacyjny podzieli³ stanowisko S¹du Okrêgowego, ¿e
wskazane powy¿ej opinie bieg³ego z zakresu balistyki R.Œ. oraz
jego zeznania, daj¹ podstawê do przyjêcia dwóch istotnych wniosków, a mianowicie:
– powód znajdowa³ siê w grupie pseudokibiców, wobec których u¿yto broni,
– powód w chwili ugodzenia go gumowym pociskiem, znajdowa³ siê w pozycji pochylonej.
Strona powodowa, w ocenie S¹du Apelacyjnego, nie zdo³a³a
podwa¿yæ tych logicznie wysnutych wniosków.
W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na pewien brak konsekwencji w uzasadnieniu S¹du I instancji. Jednak¿e niekonsekwencja ta nie mia³a wp³ywu na zakres ostatecznej oceny.
S¹d a quo w poczynionych ustaleniach, jako okolicznoœæ ustalon¹ przyj¹³, ¿e powód omija³ kordon policji i nie rzuca³ w policjantów ¿adnymi przedmiotami. To ustalenie poczyni³ w oparciu
o wyjaœnienia powoda.
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Z kolei w poczynionych ju¿ rozwa¿aniach S¹d I instancji stwierdzi³, ¿e powód znajdowa³ siê w grupie kibiców, którzy atakowali funkcjonariuszy, bowiem tylko do tej grupy policjanci strzelali.
Doda³, ¿e wysoce prawdopodobne jest, ¿e powód uczestniczy³
czynnie w atakach na policjantów.
Natomiast w dalszej czêœci uzasadnienia stwierdzi³, ¿e jest
wysoce prawdopodobne, ¿e powód móg³ swoim dzia³aniem tak¿e naruszyæ porz¹dek publiczny, to jednak takie zachowanie
powoda nie zosta³o w sprawie potwierdzone innymi dowodami.
Porz¹dkuj¹c powy¿sze ustalenia i ich ocenê, zdaniem S¹du
Apelacyjnego, nale¿y wykluczyæ, w œwietle zebranego materia³u dowodowego, i¿ powód bra³ czynny udzia³ w atakowaniu policjantów, który móg³by siê przejawiaæ np. w rzucaniu kamieniami b¹dŸ innymi przedmiotami. Brak jest jednoznacznych dowodów, potwierdzaj¹cych ewentualne stanowisko przeciwne.
Natomiast, w ocenie S¹du Apelacyjnego, nie budzi w¹tpliwoœci okolicznoœæ, ¿e powód znajdowa³ siê w grupie osób atakuj¹cych policjê i wobec których policjanci u¿yli broni. Nadto w chwili
ugodzenia pociskiem powód znajdowa³ siê w pozycji pochylonej.
Pochylona pozycja wynika wprost z wypowiedzi bieg³ego R.Œ.,
natomiast fakt, ¿e policjanci kierowali broñ wobec atakuj¹cych
ich osób i strzelali poni¿ej wysokoœci pasa, wynika nie tylko
z wypowiedzi bieg³ego R.Œ., ale przede wszystkim z ustaleñ
poczynionych we wszczêtym postêpowaniu przygotowawczym.
Postêpowanie to nie wykaza³o jakichkolwiek uchybieñ po stronie funkcjonariuszy. Zatem wynika z tego, ¿e u¿yli oni broni
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, zgodnie z procedurami oraz
adekwatnie do zastanych okolicznoœci.
Powód natomiast nie przedstawi³ ¿adnego, przekonywuj¹cego dowodu, który móg³by skutecznie podwa¿yæ ustalenia postêpowania przygotowawczego.
Nie mog¹ stanowiæ podstawy do przyjêcia odmiennej tezy
zeznania innych osób, które równie¿ znajdowa³y siê w grupie
b¹dŸ grupach atakuj¹cych policjantów. Sam fakt ich uczestnictwa
w tego rodzaju grupach budzi powa¿ne w¹tpliwoœci w zakresie
wiarygodnoœci ich zeznañ.
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Twierdzenia tych osób oraz doznane przez nich obra¿enia,
w ¿adnej mierze, nie daj¹ podstaw do przyjêcia, ¿e policja strzela³a na oœlep. Obra¿enia jakich one dozna³y, mog¹ wskazywaæ
jedynie na dynamikê staræ policjantów z pseudokibicami. Wbrew
twierdzeniom powoda, ta dynamika zachowañ pseudokibiców,
utwierdzi³a S¹d Apelacyjny w przekonaniu, ¿e ta grupa czynnie
atakowa³a policjê. Zatem udzia³ powoda w takiej grupie, czy te¿
wskazanych powy¿ej œwiadków, dowodzi, ¿e na w³asne ryzyko,
czy z w³asnej woli, znaleŸli siê wœród agresywnych pseudokibiców.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, a wiêc fakt, i¿ S¹d Okrêgowy
dokona³ prawid³owych ustaleñ faktycznych oraz w³aœciwie oceni³ zebrany materia³ dowodowy, nale¿a³o siê odnieœæ do zarzutu
powoda naruszenia przez S¹d a quo prawa materialnego.
W ocenie S¹du Apelacyjnego, S¹d I instancji – uznaj¹c a priori
w oparciu o zebrany w sprawie materia³ dowodowy, ¿e dzia³anie policji pozbawione by³o cech bezprawnoœci – dokona³ prawid³owej wyk³adni art. 417 § 1 k.c. i zasadnie przyj¹³, ¿e pozwany Skarb Pañstwa, co do zasady, nie ponosi odpowiedzialnoœci.
Wobec tego zarzut naruszenia dyspozycji art. 417 § 1 k.c.
okaza³ siê chybiony.
S³usznie natomiast powód zarzuci³ S¹dowi I instancji b³êdn¹
wyk³adniê art. 4172 k.c., choæ z innych przyczyn, ni¿ przez niego wskazane. S¹d Apelacyjny podzieli³ zarzut apelacji pozwanego, ¿e w okolicznoœciach sprawy, nie ponosi on równie¿ odpowiedzialnoœci, na podstawie art. 4172 k.c.
Przypomnieæ nale¿y, ¿e zgodnie z dyspozycj¹ art. 417 2 k.c.,
je¿eli przez zgodne z prawem wykonywanie w³adzy publicznej
zosta³a wyrz¹dzona szkoda na osobie, poszkodowany mo¿e ¿¹daæ
ca³kowitego lub czêœciowego jej naprawienia oraz zadoœæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê, gdy okolicznoœci,
a zw³aszcza niezdolnoœæ poszkodowanego do pracy lub jego ciê¿kie po³o¿enie materialne, wskazuj¹, ¿e wymagaj¹ tego wzglêdy
s³usznoœci.
Niew¹tpliwie wiêkszoœæ przes³anek ewentualnej odpowiedzialnoœci pozwanego, w oparciu o przytoczon¹ podstawê prawn¹,
w przedmiotowej sprawie zosta³a spe³niona.

32

w sprawach cywilnych
Pozwany wykonywa³ swojej uprawnienia zgodnie z prawem.
W trakcie wykonywania czynnoœci w³adczych wyrz¹dzono powodowi szkodê, a zatem zachodzi wymagany zwi¹zek przyczynowy.
Nadto zgodziæ siê nale¿y z S¹dem Okrêgowym, ¿e okolicznoœci zdarzenia, a zw³aszcza stan zdrowotny powoda i jego trudna
sytuacja rodzinno – materialna, co do zasady, dawa³yby mo¿liwoœæ zg³oszenia roszczeñ o odszkodowanie i zadoœæuczynienie.
Jednak¿e podkreœliæ nale¿y, ¿e aktualizacja roszczeñ powoda,
przy spe³nieniu wszystkich omówionych powy¿ej przes³anek,
mo¿e mieæ miejsce – zgodnie z treœci¹ art. 417 2 k.c. in fine –
jedynie wówczas, gdy wymagaj¹ tego wzglêdy s³usznoœci.
W ocenie S¹du Apelacyjnego, w przedmiotowej sprawie, rzeczone wzglêdy s³usznoœci, nie daj¹ podstawy do statuowania odpowiedzialnoœci pozwanego w oparciu o zasadê s³usznoœci.
To w³aœnie wzglêdy s³usznoœci, zasady wspó³¿ycia spo³ecznego czy zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej sprzeciwiaj¹ siê
uwzglêdnieniu ¿¹dañ powoda.
O tym, ¿e pozwany winien ponieœæ odpowiedzialnoœæ wobec
powoda w oparciu o dyspozycjê art. 4172 k.c. nie mog¹ œwiadczyæ tylko i wy³¹cznie z³y stan zdrowia powoda, trudna jego
sytuacja rodzina czy wreszcie skomplikowana sytuacja materialna, ³¹cznie z problemami zwi¹zanymi z zatrudnieniem. Wskazane bowiem okolicznoœci mog¹ stanowiæ podstawê zastosowania
odpowiedzialnoœci na zasadach s³usznoœci, gdy jednoczeœnie
wymagaj¹ tego wzglêdy s³usznoœci. Innymi s³owy, okolicznoœci
te stanowi¹ warunek konieczny, ale niewystarczaj¹cy, do zastosowania art. 4172 k.c.
Przy stosowaniu przes³anki „wzglêdów s³usznoœci” uprawnione jest odwo³anie siê do pogl¹dów, jakie w doktrynie i orzecznictwie ukszta³towa³y siê przy stosowaniu przes³anki zasad wspó³¿ycia spo³ecznego (por. Z. Banaszczyk [w:] System prawa prywatnego, t. 6, s. 854). Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e przy dokonywaniu oceny konkretnej sytuacji w œwietle zasad s³usznoœci nie
mo¿na interpretowaæ owego kryterium w ten sposób, aby
uwzglêdniaæ wy³¹cznie kompensowanie szkód wyrz¹dzonych
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wówczas, gdy wykonywanie w³adzy publicznej podjêto w interesie ogólnym. Jak s³usznie wskazuje siê w doktrynie, dokonana
zmiana kryterium ocennego „zasad wspó³¿ycia spo³ecznego” na
„wzglêdy s³usznoœci” silnie uzasadnia ju¿ wczeœniej formu³owany pogl¹d, ¿e przes³anka ta mo¿e tak¿e przemawiaæ za orzeczeniem kompensaty, je¿eli szkoda stanowi nastêpstwo dzia³añ w³adczych, podjêtych dla ochrony dobra poszkodowanego (por. wyrok SN z 25.11.2003 r., II CK 286/02, Biul. SN 2004, nr 4, s. 10;
Z. Banaszczyk [w:] K. Pietrzykowski, Komentarz, t. I, 2005, art.
4172, nb 3). Jako okolicznoœci prawnie relewantne, obok wskazanych w przepisie (niezdolnoœæ poszkodowanego do pracy, trudne po³o¿enie materialne) powinno siê wzi¹æ pod uwagê znaczenie naruszonego dobra, zakres doznanych uszczerbków, zachowanie poszkodowanego (por. wyrok SN z 6.01.1975 r., II CR
779/74, LEX nr 7637; wyrok SN z 22.05.2003 r., II CKN 96/01,
LEX nr 137609), po³o¿enie ekonomiczne oraz sytuacjê osobist¹
i rodzinn¹ poszkodowanego. (por. A. Kidyba (red.), A. Olejniczak, A. Pyrzyñska, T. Soko³owski, Z. Gawlik, A. Janiak, G. Kozie³, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowi¹zania – czêœæ
ogólna, LEX 2010, teza 8 do art. 4172 k.c.).
W innym miejscu wskazano, ¿e przyznania odszkodowania na
podstawie art. 4172 k.c. musz¹ wymagaæ ostatecznie wzglêdy
s³usznoœci. Od ocen zwi¹zanych z zasadami s³usznoœci zale¿y
wiêc, czy odszkodowanie bêdzie w ogóle przyznane, oraz w jakiej wysokoœci. Przy ocenie tej nale¿y uwzglêdniæ okolicznoœci
sprawy (sytuacja, w jakiej dosz³o do wyrz¹dzenia szkody, motywy podejmowanego dzia³ania, rodzaj i znaczenie chronionego
interesu) oraz sytuacjê poszkodowanego (maj¹tkow¹, rodzinn¹,
rodzaj i rozmiar uszczerbku, niezdolnoœæ do pracy).
Dla oceny, czy zasady wspó³¿ycia spo³ecznego uzasadniaj¹
w konkretnej sprawie przyznanie stosownego odszkodowania,
nie bez znaczenia jest równie¿ zachowanie siê samego poszkodowanego. Nie mo¿e bowiem spotkaæ siê z aprobat¹ spo³eczn¹
zas¹dzenie odszkodowania tylko ze wzglêdu na skutki wypadku, je¿eli poszkodowany dozna³ szkody wskutek interwencji organów pañstwowych, spowodowanej jego w³asnym zachowaniem siê w istotny sposób naruszaj¹cym zasady wspó³¿ycia spo-
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³ecznego. Nie sposób bowiem obci¹¿aæ Pañstwa, jako podmiotu
mienia ogólnonarodowego, i tym samym rozk³adaæ na spo³eczeñstwo ciê¿aru szkody, jakiej dozna³ obywatel, który nie chce siê
podporz¹dkowaæ normom postêpowania okreœlonym przez przepisy prawa i zasady wspó³¿ycia spo³ecznego (uchwa³a SN
z 15.02.1971 r., III CZP 33/70, OSNCP 1971/4/59).
Je¿eli powód bêd¹cy uczestnikiem buntu wiêŸniów poniós³
szkodê podczas przeprowadzonej zgodnie z przepisami prawa
akcji maj¹cej na celu przywrócenie porz¹dku w zak³adzie karnym, to z regu³y nie mo¿e skutecznie dochodziæ roszczeñ o naprawienie szkody na podstawie art. 419 k.c. (wyrok SN
z 9.12.1999 r., III CKN 499/98, niepubl., por. Dmowski S., Sychowicz M., Ciep³a H., Ko³akowski K., Wiœniewski T., ¯u³awska
Cz., Gudowski J., Bieniek G., Komentarz do kodeksu cywilnego.
Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania. Tom I, Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, tezy do art. 4172 k.c.).
Z powy¿szych wypowiedzi wynika kilka istotnych wniosków:
Po pierwsze, przy stosowaniu przes³anki „wzglêdy s³usznoœci” uprawnione jest odwo³anie siê do pogl¹dów, jakie w doktrynie i orzecznictwie ukszta³towa³y siê przy stosowaniu przes³anki
zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.
Po drugie, przes³anka „wzglêdów s³usznoœci” mo¿e tak¿e przemawiaæ za orzeczeniem kompensaty, je¿eli szkoda stanowi nastêpstwo dzia³añ w³adczych, podjêtych dla ochrony dobra poszkodowanego, a nie tylko podjêtych w interesie ogólnym.
Po trzecie, okolicznoœci istotne z punktu widzenia art. 417 2
k.c., obok wskazanych w tym przepisie (niezdolnoœæ poszkodowanego do pracy, trudne po³o¿enie materialne), to m. in.: znaczenie naruszonego dobra, zakres doznanych uszczerbków, zachowanie poszkodowanego, jego po³o¿enie ekonomiczne oraz
sytuacja osobista i rodzinna.
Po czwarte, dla oceny, czy „wzglêdy s³usznoœci” uzasadniaj¹
w konkretnej sprawie przyznanie stosownego odszkodowania,
nie bez znaczenia jest równie¿ zachowanie siê samego poszkodowanego.
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W ocenie S¹du Apelacyjnego czwarta z wymienionych powy¿ej przes³anek, w okolicznoœciach analizowanego przypadku,
ma istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia. Otó¿ powód, jak wynika jednoznacznie z zebranego materia³u dowodowego, a w szczególnoœci z ustaleñ postêpowania przygotowawczego, zeznañ
œwiadków, policjantów bior¹cych udzia³ w akcji, a tak¿e z wniosków opinii bieg³ego R.Œ. znajdowa³ siê w chwili postrza³u w grupie osób pseudokibiców atakuj¹cych oddzia³y policji. Poza tym
powód by³ pod wp³ywem alkoholu, nie posiada³ biletu na mecz,
stadion opuszcza³ na koñcu.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego, powy¿sze okolicznoœci bezspornie wskazuj¹, ¿e powód na w³asne ryzyko, z w³asnej woli, wed³ug w³asnego wyboru, znalaz³ siê w grupie osób ³ami¹cych prawo. Znajduj¹c siê dobrowolnie w tej grupie, nawet nie naruszaj¹c ¿adnych regu³ prawnych, uchybi³ przynajmniej zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego, w postaci chocia¿by poszanowania porz¹dku
publicznego, poszanowania innych osób oraz poszanowania ich
mienia. Podczas zamieszek bowiem atakowano inne osoby, rzucano kamieniami i innymi przedmiotami, niszczono mienie.
W takiej sytuacji, zgodnie z pogl¹dem wyra¿onym przez S¹d
Najwy¿szy, nie sposób obci¹¿aæ Pañstwa odpowiedzialnoœci¹ materialn¹ i tym samym rozk³adaæ na spo³eczeñstwo ciê¿aru szkody, jakiej dozna³ obywatel, który nie chce siê podporz¹dkowaæ
normom postêpowania okreœlonym przez przepisy prawa i zasady wspó³¿ycia spo³ecznego (uchwa³a SN z 15.02.1971 r., III CZP
33/70, OSNCP 1971/4/59).
Zachowania pseudokibiców atakuj¹cych policjantów, kibiców
dru¿yny przeciwnej, wszczynaj¹cych burdy, stanowi¹ de facto
wyraz swoistego buntu przeciwko porz¹dkowi publicznemu, regu³om cywilizowanego postêpowania, zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego. Uczestnictwo w takiej grupie, nawet bierne, stanowi
akceptacjê tych negatywnych zachowañ i identyfikacjê ze sprawcami tych zachowañ.
Dlatego te¿ nale¿y ponownie zwróciæ uwagê na cytowane ju¿
zapatrywanie S¹du Najwy¿szego, a mianowicie, ¿e je¿eli powód
bêd¹cy uczestnikiem (tu: nawet biernym) buntu wiêŸniów (tu: –
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pseudokibiców) poniós³ szkodê podczas przeprowadzonej zgodnie z przepisami prawa akcji maj¹cej na celu przywrócenie porz¹dku w zak³adzie karnym (tu: na stadionie i poza jego terenem), to z regu³y nie mo¿e skutecznie dochodziæ roszczeñ o naprawienie szkody na podstawie art. 419 k.c. (aktualnie art. 417
k.c., por. wyrok SN z 9.12.1999 r., III CKN 499/98, niepubl).
Reasumuj¹c powy¿sze, w ocenie S¹du Apelacyjnego, uzasadniona jest teza, ¿e doznanie szkód na osobie, wskutek dzia³añ
funkcjonariuszy policji zgodnych z prawem, przez uczestnika,
nawet biernego, grupy pseudokibiców naruszaj¹cych porz¹dek
prawny, z regu³y, nie bêdzie dawa³o podstawy do dochodzenia
roszczeñ na podstawie art. 4172 k.c.
W tych okolicznoœciach, brak by³o podstaw do zas¹dzenia na
rzecz powoda kwoty 20.000 z³ wraz z ustawowymi odsetkami.
W konsekwencji zarzut powoda naruszenia przez S¹d a quo
dyspozycji art. 444 § 1 i 2, 445 § 1 oraz art. 481 § 1 k.c. okaza³ siê
nieaktualny i nieuzasadniony.
W tym stanie rzeczy S¹d Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1
k.p.c. orzek³, jak w punkcie I sentencji, oddalaj¹c jednoczeœnie
apelacjê powoda, jako bezzasadn¹, na podstawie nie art. 385
k.p.c.
O kosztach procesu, poniesionych w postêpowaniu apelacyjnym S¹d Apelacyjny orzek³ na podstawie art. 108 § 1 i 102 k.p.c.
W ocenie S¹du Odwo³awczego, szczególna sytuacja powoda,
w zakresie stanu jego zdrowia, jak i rodzinno – materialna oraz
mo¿liwoœæ subiektywnego przekonania o zasadnoœci ¿¹dañ,
zw³aszcza ze wzglêdu na trudn¹ wyk³adniê art. 417 2 k.c., uzasadnia³y zastosowanie w przedmiotowej sprawie art. 102 k.p.c.
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4
WYROK
z dnia 6 maja 2010 r.
X Ca 36/10
S¹d Okrêgowy w Bydgoszczy
X Wydzia³ Cywilny Rodzinny
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Ireneusz P³owaœ (przewodnicz¹cy)
SSO Danuta Konopka (sprawozdawca)
del. SSR Mirela Tocha – Plata

Teza
Obni¿enie wysokoœci œwiadczenia alimentacyjnego na podstawie przepisu art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuñczego
w sytuacji, gdy powód ¿¹da³ uchylenia obowi¹zku alimentacyjnego na podstawie przepisu art. 133 § 3 k.r.o., narusza dyspozycjê przepisu art. 321 § 1 k.p.c.

Uzasadnienie
Powód S.Dz. wniós³ przeciwko ¯.Dz. powództwo o uchylenie obowi¹zku alimentacyjnego wzglêdem pozwanej. W uzasadnieniu ¿¹dania powód wskaza³, i¿ pozwana jest pe³noletnia i ma
mo¿liwoœæ podjêcia pracy zawodowej, jednak nie czyni jakichkolwiek dzia³añ w kierunki jej pozyskania.
Pozwana wnios³a o oddalenie powództwa.
Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2009 r. S¹d Rejonowy w I. obni¿y³ z dniem 1 grudnia 2009 r. rentê alimentacyjn¹ wynikaj¹c¹
z ugody zawartej przed S¹dem Rejonowym w I. w dniu 26 wrzeœnia 2003 r. (…) powoda S.Dz. wzglêdem pozwanej ¯.Dz. do
kwoty 450 z³ miesiêcznie p³atnej z góry do dnia 10-go ka¿dego
miesi¹ca z ustawowymi odsetkami od dnia zw³oki w p³atnoœci
ka¿dej raty, w pozosta³ym zakresie powództwo oddali³.
S¹d I instancji ustali³, ¿e:
¯.Dz. urodzi³a siê w I. w dniu 14 lipca 1987 r. i jest dzieckiem pochodz¹cym z ma³¿eñstwa S.Dz. i G.Dz. Na mocy ugody
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s¹dowej zawartej przed S¹dem Rejonowym w I. (…), S.Dz. zosta³ zobowi¹zany do ³o¿enia na rzecz ma³oletniej jeszcze wówczas córki ¯.Dz. renty alimentacyjnej w wysokoœci 550 z³.
Powód zatrudniony jest w P.W.W. z miesiêcznym uposa¿eniem
netto w granicach 1.100-1.200 z³. Dodatkowo otrzymuje kwotê
ok. 1.600-1.700 z³ miesiêcznie z tytu³u wynajmu nieruchomoœci
po³o¿onej w I. (…).
Powód obecnie mieszka u przyjaciela, za mieszkanie p³aci
mu kwotê ok. 100-200 z³ miesiêcznie, dodatkowo op³aca po³owê rachunków za gaz, pr¹d, wodê. Wy¿ywienie to kwota od
400 do 600 z³ miesiêcznie. Koszty odzie¿y i obuwia to kwota ok.
150 z³ miesiêcznie, œrodki czystoœci ok. 150 z³ miesiêcznie.
W zwi¹zku z nienajlepszym stanem zdrowia powód dokonuje
zakupów leków za kwotê rzêdu ok. 100 z³-200 z³ miesiêcznie.
Dodatkowo do sta³ych kosztów jego utrzymania nale¿y zaliczyæ
ubezpieczenie emerytalne w wysokoœci 530 z³, koszty ubezpieczenia nieruchomoœci w rozliczeniu rocznym ok. 22 z³ oraz koszty
konserwacji i napraw w wysokoœci ok. 100 z³, jak równie¿ podatek od nieruchomoœci w I. w wysokoœci w rozliczeniu rocznym
147 z³ miesiêcznie i od nieruchomoœci w B. 53 z³.
Powodowi urodzi³a siê 27 paŸdziernika 2008 r. córka N.Dz.,
na któr¹ p³aci dobrowolnie alimenty w wysokoœci 400 z³ miesiêcznie. Na ¯.Dz. powód dobrowolnie p³aci³ na bie¿¹co kwotê
600 z³ miesiêcznie.
Powód jest wspó³w³aœcicielem – z matk¹ pozwanej – mieszkania (…) w I., które obecnie stoi puste a powód jest pozbawiony do niego kluczy. By³ jednak zmuszony, po wezwaniu we
wrzeœniu 2009 r. uregulowaæ za mieszkanie zaleg³oœæ w wysokoœci ok. 800 z³.
Pozwana ¯.Dz. ma obecnie 21 lat i studiuje na III roku Wy¿szej Szko³y Gospodarki w B. na Wydziale Turystki i Geografii
na kierunku Turystyka i Rekreacja specjalnoœæ Hotelarstwo. Studia prowadzi w systemie zaocznym tj. zjazdy odbywaj¹ siê w co
drugi weekend miesi¹ca. Zjazdy s¹ od pi¹tku godz. 14.00-15.00
do niedzieli w³¹cznie. Nauka trwa 6 semestrów, tj. planowany
termin jej ukoñczenia przypada na 30 wrzeœnia 2010 r. Na uczel-
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niê zosta³a przyjêta w naborze letnim 2006 r. Czesne wynosi
480 z³ miesiêcznie.
Pozwana z ramienia uczelni zosta³a zakwalifikowana na praktyki zawodowe we W³oszech, które odby³a w okresie od
30.04.2007 r. do 30.06.2007 r. Po powrocie z praktyk nie uda³o
jej siê zaliczyæ w terminie semestru i w okresie od 1 paŸdziernika 2007 r. do 15 marca 2008 r. przebywa³a na urlopie dziekañskim w zwi¹zku z brakiem zaliczenia semestru II. W okresie od
15 marca 2008 r. do 30 wrzeœnia 2008 r. powtarza³a semestr II.
W tym okresie tj. od kwietnia 2008 r. do 30 listopada 2008 r.
odbywa³a sta¿ z PUP otrzymuj¹c stypendium.
Matka pozwanej sfinansowa³a jej kurs na rezydenta, który mia³
siê odbyæ w okresie od 4 grudnia 2009 r. do 18 grudnia 2009 r.
za kwotê 2.150 z³.
Pozwana dodatkowo by zwiêkszyæ swoj¹ atrakcyjnoœæ zawodow¹ pobiera lekcje jêzyka hiszpañskiego (od wrzeœnia 2009 r.
do czerwca 2010 r.) za kwotê 720 z³ za kurs. Na lekcje jeŸdzi raz
w tygodniu, w œrodê od godz. 17.00.
Pozwana podejmuje prace dorywcze np. w zakresie udzielania korepetycji z jêzyka angielskiego, co daje jej miesiêcznie
kwotê ok. 150-200 z³.
Pozwana mieszka razem z matk¹, która ponosi wszelkie op³aty mieszkaniowe i dok³ada córce do podrêczników. Razem z matk¹
pozwana potrzebuje na wy¿ywienie kwotê ok. 500 z³ miesiêcznie. Drugie tyle p³ac¹ za rachunki. Za czesne na studiach op³aca
kwotê 480 z³. Dodatkowo potrzebuje ok. 50 z³ miesiêcznie na
kserokopie potrzebne na zajêcia, dojazdy to kwota ok. 200-250
z³ miesiêcznie, ponadto podrêczniki na semestr ok. 400-450 z³.
Matka pozwanej otrzymuje wynagrodzenie 2.200 z³ brutto
miesiêcznie oraz kwotê 2.100 z³ miesiêcznie z najmu.
Zdaniem S¹du Rejonowego alimenty s¹ rodzajem œwiadczenia
polegaj¹cym na okresowym wyp³acaniu œrodków pieniê¿nych
osobie uprawnionej w celu zapewnienia jej œrodków utrzymania
i wychowania. Ustawodawca zobowi¹za³ alimentacyjnie oboje
rodziców wzglêdem swoich potomków do momentu ich usamodzielnienia siê (art. 133 § 1). Zatem wol¹ ustawodawcy by³o, by
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rodzice alimentowali w³asne dzieci do czasu gdy nie s¹ w stanie
same siê utrzymaæ tj. do czasu nale¿ytego przygotowania do
pracy zawodowej, odpowiedniej do uzdolnieñ i zainteresowañ
dziecka. Przy orzekaniu jednak obowi¹zku alimentacyjnego rodziców wzglêdem dzieci pe³noletnich, S¹d uzna³, ¿e nale¿y braæ
pod uwagê to, czy wykazuj¹ one chêæ dalszej nauki oraz czy ich
osobiste zdolnoœci i cechy charakteru pozwalaj¹ na rzeczywiste
kontynuowanie nauki.
S¹d Rejonowy podniós³ równie¿, i¿ po nowelizacji kodeksu
rodzinnego wprowadzono do art. 133 § 3, który stanowi, i¿ rodzice mog¹ uchyliæ siê od œwiadczeñ alimentacyjnych wzglêdem
dziecka pe³noletniego, je¿eli s¹ one po³¹czone z nadmiernym
dla nich uszczerbkiem lub je¿eli dziecko nie dok³ada starañ w celu
uzyskania mo¿noœci samodzielnego utrzymania siê.
Przenosz¹c te rozwa¿ania na grunt przedmiotowej sprawy S¹d
I instancji nie uzna³ zasadnoœci powództwa w zakresie uchylenia
alimentów, a jedynie uzna³, i¿ dosz³o do zmiany okolicznoœci na
tyle istotnych, które skutkowa³o obni¿eniem dotychczasowych
alimentów z kwoty 550 z³ do kwoty 450 z³ miesiêcznie.
W ocenie S¹du Rejonowego nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, co
do tego, i¿ pozwana ¯.Dz. nie usamodzielni³a siê jeszcze w pe³ni. Nadal studiuje, choæ w istocie na skutek nie zaliczenia jednego semestru nauka na pierwszym stopniu studiów wyd³u¿y siê
o jeden semestr. Nauka powoduje, i¿ jej mo¿liwoœci zarobkowe
s¹ nieco ograniczone, aczkolwiek zdaniem S¹du Rejonowego,
niewykluczone. Pozwana sama bowiem swoim zachowaniem udowodni³a, i¿ jest mo¿liwe po³¹czenie pracy z nauk¹, bo sta¿ odbywa³a w tym samym czasie co poprawkowy semestr. Ponadto ma
kwalifikacje do tego by w ograniczonym zakresie mog³a udzielaæ korepetycji z jêzyka angielskiego, z czego zreszt¹ korzysta.
Zdaniem S¹du I instancji wskazania doœwiadczenia ¿yciowego
nakazuj¹ przyj¹æ, i¿ mo¿liwe i doœæ powszechnie stosowane jest
³¹czenie pracy w pe³nym wymiarze czasu ze studiami w systemie zaocznym. S¹d wskaza³, i¿ wielu pracowników urzêdów, jak
i s¹dów, w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych
studiuje zaocznie ³¹cz¹c naukê z prac¹.
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S¹d Rejonowy uzna³ jednak, przez wzgl¹d na charakter podjêtych przez pozwan¹ studiów, które cechuje koniecznoœæ wyjazdów, poznawania praktycznej strony zawodu poza granicami kraju,
i¿ w nieco wiêkszym zakresie ni¿ w przypadku rówieœników
pozwanej, rodzice winni pomagaæ nadal swojej córce w kosztach utrzymania siê, jeœli oczywiœcie, jak wczeœniej wskaza³ S¹d
Rejonowy, zgodnie z art. 133 § 3 k.r.o. nie jest to dla nich po³¹czone z nadmiernym uszczerbkiem.
Bior¹c pod uwagê oœwiadczenia pozwanej S¹d I instancji uzna³,
i¿ koszty jej utrzymania zamykaj¹ siê w kwocie ok. 1.200 z³
(480 z³ czesne, ok. 450 z³ podrêczniki za semestr tj. ok. 75 z³
miesiêcznie, 50 z³ miesiêcznie koszty ksera, 250 z³ dojazdy do
B., ok. 250-300 z³ wy¿ywienie). Pozwana winna jednak zdaniem
tego s¹du, z uwagi na swoj¹ pe³noletnioœæ i studia w systemie
zaocznym, podj¹æ zatrudnienie by wspomóc w swoim utrzymaniu rodziców i zarobiæ na pozosta³e koszty utrzymania tj. kursy
podnosz¹ce jej kwalifikacje zawodowe czy te¿ odzie¿ itp. Zdaniem S¹du Rejonowego materia³ dowodowy wskazuje, i¿ pozwana radzi sobie w tym zakresie, i¿ potrafi³a zarobiæ i sp³acaæ zakupiony na swoje potrzeby komputer przenoœny czy telewizor.
S¹d I instancji maj¹c na uwadze powy¿sze oraz widz¹c koniecznoœæ utrzymania alimentów uzna³ za konieczne jedynie ich
obni¿enie. W swej decyzji kierowa³ siê art. 138 k.r.o. i zmianami
sytuacji powoda, który obecnie ma na swoim utrzymaniu dodatkowo roczn¹ córkê N., któr¹ przysz³a na œwiat w paŸdzierniku
2008 r. Dochody powoda to kwota ok. 2.750 z³ miesiêcznie.
Sta³ych wydatków, jak wskazano wy¿ej, powód ma w miesi¹cu
rzêdu 2.130 z³ nie wliczaj¹c alimentów na pozwan¹ ¯.Dz. S¹d
Rejonowy wskaza³, i¿ doliczaj¹c obni¿on¹ kwotê œwiadczeñ alimentacyjnych 450 z³, kwota sta³ych wydatków w³aœciwie pokryje siê z dochodami powoda. S¹d doda³, i¿ nie mo¿na przy tym
zapominaæ, i¿ rozliczeniu podlegaj¹ alimenty na osobê pe³noletni¹ – doros³¹, zatem nie mo¿na oczekiwaæ od powoda, i¿ musi
alimentowaæ doros³¹ córkê kosztem w³asnych potrzeb, tak jak
jest to w przypadku osób ma³oletnich.
Reasumuj¹c S¹d I instancji wskaza³, i¿ na podstawie analizy
materia³u dowodowego nie znalaz³ przes³anek do uchylenia ali-
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mentów, bowiem powód jest w stanie na pewnym – zredukowanym – poziomie nadal alimentowaæ swoj¹ doros³¹ córkê, a po
stronie pozwanej nie zachodzi przes³anka braku wykazywania
nale¿ytych starañ pozwalaj¹cych na samodzielne utrzymanie siê.
Pozwana, kiedy tylko mog³a to podjê³a sta¿, ponadto by³a zarejestrowana przez ca³y ten czas w urzêdzie pracy, podnosi swoje
kwalifikacje zawodowe odbywaj¹c odpowiednie kursy. Po ukoñczeniu we wrzeœniu 2010 r. pierwszego stopnia nauki zyska
licencjê pilota i rezydenta, co umo¿liwi jej znalezienie odpowiedniej pracy – jak sama zreszt¹ zapewnia. Na dzieñ dzisiejszy
– z uwagi na charakter podjêtych studiów – jej mo¿liwoœci zarobkowe s¹ obni¿one (choæ jak wskazano wy¿ej niewykluczone)
i nadal winna korzystaæ z pomocy rodziców. S¹d Rejonowy uzna³
jednak, i¿ bior¹c pod uwagê mo¿liwoœci maj¹tkowe powoda jak
równie¿ jego wydatki (powiêkszone o koniecznoœæ utrzymania
rocznego dziecka) mo¿liwe s¹ po jego stronie alimenty na poziomie 450 z³ miesiêcznie. Zdaniem S¹du przynajmniej drugie tyle
winna do³o¿yæ matka pozwanej, która na dzieñ dzisiejszy ma
zbli¿ony dochód do dochodu powoda a na swoim utrzymaniu ma
jedynie pozwan¹. Ponadto S¹d I instancji uzna³, i¿ w pozosta³ym
zakresie pozwana jest w stanie dorobiæ do w³asnych kosztów
utrzymania.
Maj¹c powy¿sze na uwadze S¹d I instancji, na podstawie art.
138 k.r.o., dotychczasowe alimenty zas¹dzone od powoda na
rzecz pozwanej obni¿y³ z kwoty 550 z³ do kwoty 450 z³ miesiêcznie, w pozosta³ej zaœ czêœci kieruj¹c siê powo³an¹ argumentacj¹ powództwo oddali³.
Orzeczenie S¹du Rejonowego zaskar¿y³ zarówno powód jak
i pozwana. Powód domaga³ siê zmiany zaskar¿onego wyroku
i uwzglêdnienie powództwa, zaœ pozwana jego oddalenie.
S¹d Okrêgowy ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja pozwanej zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie, jednak z innych wzglêdów ni¿ w niej wskazane. Apelacja powoda nie zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie.
Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ S¹d Okrêgowy podzieli³ ustalenia poczynione przez S¹d Rejonowy i przyj¹³ je za w³asne z tym
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uzupe³nieniem, i¿ pozwana podjê³a studia bezpoœrednio po ukoñczeniu liceum ogólnokszta³c¹cego (…).
Powód wnosi³ o uchylenie obci¹¿aj¹cego go obowi¹zku alimentacyjnego wzglêdem pe³noletniej córki ¯.Dz. S¹d I instancji
s³usznie zatem przytoczy³ wprowadzony do kodeksu rodzinnego
i opiekuñczego w wyniku nowelizacji przepis art. 133 § 3. Zgodnie
z jego treœci¹ rodzice mog¹ uchyliæ siê od œwiadczeñ alimentacyjnych wzglêdem dziecka pe³noletniego, je¿eli s¹ one po³¹czone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub je¿eli dziecko nie
dok³ada starañ w celu uzyskania mo¿noœci samodzielnego utrzymania siê. Przedmiotem oceny S¹du Rejonowego winno zatem
byæ rozwa¿enie czy ³o¿ona przez powoda na rzecz pozwanej
renta alimentacyjna nie skutkuje dla powoda nadmiernym
uszczerbkiem oraz czy pozwana dok³ada starañ w celu samodzielnego utrzymania siê. Na podstawie, jak wskazano, prawid³owo ustalonego stanu faktycznego S¹d I instancji uzna³, i¿ ¿¹danie
uchylenia obowi¹zku alimentacyjnego jest bezzasadne. S¹d Okrêgowy podzieli³ w tym zakresie ocenê S¹du Rejonowego.
Przede wszystkim zauwa¿yæ nale¿y, i¿ dziecku, które podjê³o
wy¿sze studia, przys³uguje w stosunku do rodziców roszczenie
alimentacyjne, w zasadzie do ich ukoñczenia. Tak jest jednak
z regu³y wtedy, gdy dziecko niemaj¹ce jeszcze okreœlonego zawodu, od razu po ukoñczeniu szko³y œredniej podejmuje studia
wy¿sze. W wypadku jednak, gdy dziecko ukoñczy³o œredni¹ szko³ê zawodow¹, uzyska³o konkretny zawód daj¹cy mo¿liwoœæ zatrudnienia i nie podjê³o od razu wy¿szych studiów, a jego wiek
przekracza znacznie normalny wiek m³odzie¿y rozpoczynaj¹cej
wy¿sze studia, nie mo¿e ¿¹daæ od rodziców finansowania znacznie opóŸnionych studiów, lecz powinno podj¹æ pracê zarobkow¹
i wykorzystaæ szerokie mo¿liwoœci, jakie Pañstwo stwarza osobom doros³ym w zakresie zaocznych studiów wy¿szych (tak wyrok SN z 17.12.1976, III CRN 280/76, OSP 1977/11/196). Jak
wynika z ustaleñ niniejszej sprawy ¯.Dz. ukoñczy³a liceum ogólnokszta³c¹ce, po czym podjê³a studia, które kontynuuje do chwili
obecnej. Posiada zatem wykszta³cenie œrednie ogólne i jest bez
zawodu, a studia podjê³a w normalnym toku edukacji. Z kolei
dziecku, które nie jest przygotowane do wykonywania odpo-
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wiedniego zawodu i podejmuje dla podniesienia swych kwalifikacji dalsze kszta³cenie, œrodków utrzymania winni dostarczaæ
rodzice (por. wyrok SN z 8.8.1980 r., III CRN 144/80, OSNCP
1981/1/20). W ka¿dym wypadku zasadniczego znaczenia nabieraj¹ ustalenia, czy dotychczasowe przygotowanie zawodowe i nabyte wczeœniej kwalifikacje pozwalaj¹ dziecku w pe³ni na samodzielne, regularne zarobkowanie, a wiêc na pokrycie w³asnych
kosztów utrzymania (wyrok SN z 11.2.1986 r., II CRN 439/85,
OSP 1987/4/85). Jak wczeœniej wskazano, pozwana nie posiada
ani przygotowania zawodowego, ani kwalifikacji, jej mo¿liwoœci
zarobkowania s¹ zatem ograniczone do prostych i s³abo p³atnych
prac, w konsekwencji nie pozwalaj¹ na samodzielne utrzymanie
siê. W tym miejscu nale¿y równie¿ podzieliæ zapatrywanie, i¿
wydatki zwi¹zane z podjêciem przez dziecko odp³atnych studiów zaocznych nale¿y rozwa¿aæ w aspekcie zakresu (podkr.
SO) œwiadczeñ alimentacyjnych, o których mowa w art. 135 § 1
k.r.o. (uchwa³a SN z 18.5.1995 r., III CZP 59/95, OSNC 1995/10/
140), a nie istnienia obowi¹zku co do zasady. Nie odrywaj¹c
powy¿szych rozwa¿añ od okolicznoœci niniejszej sprawy wskazaæ nale¿y, i¿ pozwana, mimo braku przygotowania zawodowego i kwalifikacji oraz wynikaj¹cej z kontynuacji nauki ograniczonej dyspozycyjnoœci, czyni starania o zapewnienie sobie œrodków utrzymania, a zatem „dok³ada starañ w celu uzyskania mo¿noœci samodzielnego utrzymania siê”. Nie jest jednak w stanie
zaspokoiæ swoich wszystkich usprawiedliwionych potrzeb.
Jednoczeœnie, w ocenie S¹du Okrêgowego, to rodzice pozwanej winni przyczyniaæ siê do zaspokojenia jej usprawiedliwionych potrzeb. S¹d Okrêgowy uzna³, i¿ wywi¹zanie siê z tego
obowi¹zku przez powoda nie jest po³¹czone z nadmiernym dla
niego uszczerbkiem. Za punkt odniesienia w niniejszej sprawie
pos³u¿yæ mo¿e wyrok SN z 10 grudnia 1998 r. (I CKN 1104/98,
niepubl.), w którym stwierdzono, ¿e rodzice, którzy z uwagi na
niskie emerytury, tylko w skromnym zakresie zabezpieczaj¹ swoje
materialne potrzeby, powinni zostaæ zwolnieni z ci¹¿¹cego na
nich obowi¹zku alimentacyjnego wzglêdem ich doros³ego dziecka, je¿eli maj¹c wyuczony zawód, osi¹ga ono mierne wyniki
w dalszej nauce. Jak ustalono powód jest zatrudniony na umowê
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o pracê, a ponadto jest wspó³w³aœcicielem dwóch nieruchomoœci. Osi¹ga miesiêczny dochód w wysokoœci 2.750 z³ przy czym
jedna z nieruchomoœci w chwili obecnej nie przynosi dochodu.
Powód co prawda jest zobowi¹zany do alimentowania ma³oletniej córki, jednak podzielaj¹c pogl¹d wyra¿ony w judykaturze
podnieœæ nale¿y, i¿ sam fakt urodzenia siê kolejnego dziecka nie
poci¹ga za sob¹ automatycznie ustania obowi¹zku alimentacyjnego w stosunku do pozosta³ych dzieci. Mo¿e on ewentualnie
wp³yn¹æ na rozmiar istniej¹cego obowi¹zku (wysokoœæ rat alimentacyjnych; wyrok z 14.05.2002 r., V CKN 1032/00, niepubl.)
Ponadto w ocenie S¹du Okrêgowego nie mo¿na uznaæ zasadnoœci op³acania dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego kosztem ci¹¿¹cego na powodzie obowi¹zku alimentacyjnego.
W œwietle powy¿szego S¹d Okrêgowy uzna³ za zasadn¹ konstatacjê S¹du I instancji o braku podstaw do uchylenia obowi¹zku
alimentacyjnego powoda. Zdaniem S¹du Okrêgowego, zmieniaj¹c zakres œwiadczenia alimentacyjnego S¹d Rejonowy naruszy³
jednak dyspozycjê przepisu art. 321 § 1 k.p.c., zgodnie z którym
s¹d nie mo¿e wyrokowaæ co do przedmiotu, który nie by³ objêty
¿¹daniem, ani zas¹dzaæ ponad ¿¹danie. Jak ju¿ wczeœniej wskazano powód ¿¹da³ uchylenia obowi¹zku alimentacyjnego a nie
jego zmiany, zatem S¹d Rejonowy winien ograniczyæ siê do rozwa¿enia czy istniej¹ ku temu przes³anki wskazane w przepisie
art. 133 § 3 k.r.o. Analiza stanu faktycznego pod k¹tem przes³anek wskazanych w przepisie art. 138 k.r.o. oraz rozstrzygniêcie
w tym przedmiocie wykracza³o poza ¿¹danie powoda. S¹d rozpoznaj¹cy sprawê nie mo¿e bowiem zas¹dziæ czego innego
ni¿ ¿¹da³ powód, ani nie mo¿e wyrokowaæ co do rzeczy, która
nie by³a przedmiotem ¿¹dania (por. orzeczenie SN z 29.11.1949 r.,
WaC 165/49, DPP 1950, Nr 3, s. 61; wyrok SN z 12.02.2002 r., I
CKN 902/99, LEX nr 54357).
Maj¹c na uwadze powy¿sze, uznaj¹c, ¿e brak jest przes³anek
do uchylenia obowi¹zku alimentacyjnego powoda S¹d Okrêgowy zmieni³ zaskar¿ony wyrok we wskazanej przez pozwan¹ czêœci
i oddali³ powództwo w ca³oœci, o czym orzek³ na podstawie art.
386 § 1 k.p.c., zaœ o oddaleniu apelacji powoda na podstawie art.
385 k.p.c.
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5
POSTANOWIENIE
z dnia 26 listopada 2010 r.
VIII Ca 495/10
S¹d Okrêgowy w Toruniu
VIII Wydzia³ Cywilny Odwo³awczy
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO W³odzimierz Jasiñski (przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSO Ilona D¹bek
SSO Rafa³ Krawczyk

Teza
S¹d w postêpowaniu wieczystoksiêgowym nie jest uprawniony do rozstrzygniêcia sporu miêdzy stronami w przedmiocie zg³aszanego prawa do w³asnoœci nieruchomoœci w sytuacji kiedy spór
ten ujawni siê w tym w³aœnie postêpowaniu (spór istniej¹cy pomiêdzy wnioskuj¹cym o dokonanie wpisu w³asnoœci, a w³aœcicielem aktualnie wpisanym).

Uzasadnienie
Zaskar¿onym orzeczeniem S¹d Rejonowy w T. oddali³ wniosek Wójta Gminy Z.W. o od³¹czenie dzia³ki nr (…) z Kw (…)
i dokonanie wpisu prawa w³asnoœci na rzecz Gminy Z.W. na
podstawie prawomocnej decyzji Wójta Gminy Z.W. z 20 grudnia
2001 roku.
S¹d Rejonowy uchylaj¹c wczeœniejszy wpis prawa w³asnoœci
na rzecz wnioskodawcy dokonany przez referendarza s¹dowego
wskaza³, ¿e wpisanymi wspó³w³aœcicielami przedmiotowej nieruchomoœci s¹ uczestnicy postêpowania, którzy nabyli w formie
aktów notarialnych udzia³y w nieruchomoœci od dotychczasowych
w³aœcicieli nieruchomoœci.
W tej sytuacji w ocenie S¹du pierwszej instancji istnieje niezgodnoœæ miêdzy stanem prawnym nieruchomoœci ujawnionym
w ksiêdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym powo-
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duj¹ca, i¿ strona, której prawo nie jest wpisane powinna ¿¹daæ
usuniêcia istniej¹cej rozbie¿noœci na gruncie art. 10 ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece (dalej powo³ywana jako „u.k.w.h.”).
W apelacji od powy¿szego orzeczenia Wójt Gminy Z.W. wniós³
o uchylenie postanowienia w czêœci oddalaj¹cej wniosek o dokonanie wpisu i dokonania wpisu w³asnoœci na rzecz wnioskodawcy zgodnie z wnioskiem.
W uzasadnieniu apeluj¹cy podniós³, i¿ na wniosek poprzedników prawnych uczestników postêpowania, prawomocn¹ decyzj¹
Wójta Gminy dokonany zosta³ podzia³ ich nieruchomoœci poprzez
wyodrêbnienie dzia³ek gruntu, z których czêœæ z nich objêta niniejszym sporem przeznaczona zosta³a pod drogi publiczne. Zapad³a w tej sprawie decyzja znana by³a ówczesnym w³aœcicielom równie¿ w czasie kiedy przenosili oni w³asnoœæ przedmiotowych dzia³ek na uczestników postêpowania tj. aktualnych wspó³w³aœcicieli przedmiotowej nieruchomoœci. Wyodrêbnione dzia³ki
z mocy prawa (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami)
sta³y siê w³asnoœci¹ gminy i trudno uznaæ w ocenie apeluj¹cego,
aby nowi nabywcy nie wiedzieli o istniej¹cy stanie prawnym
dotycz¹cym przedmiotowych dzia³ek wydzielonych jako grunty
pod drogi publiczne.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja podlega³a oddaleniu.
Istotnym w sprawie zagadnieniem by³o rozwa¿enie problemu
sprowadzaj¹cego siê do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy
S¹d w postêpowaniu wieczystoksiêgowym jest uprawniony do
rozstrzygniêcia sporu miêdzy stronami w przedmiocie zg³aszanego prawa do w³asnoœci nieruchomoœci, w sytuacji kiedy spór
ten ujawni siê w tym w³aœnie postêpowaniu (spór istniej¹cy pomiêdzy wnioskuj¹cym o dokonanie wpisu w³asnoœci a w³aœcicielem aktualnie wpisanym).
Z jednej bowiem strony, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie, wnioskuj¹cy przed³o¿y³ dokumenty maj¹ce w jego przekonaniu wskazywaæ na to, ¿e to on jest w³aœcicielem przedmiotowej dzia³ki gruntu, przy czym powo³a³ siê przede wszystkim na
podstawy nabycia nieruchomoœci z mocy samego prawa, z dru-
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giej zaœ strony uczestnicy postêpowania wskazywali na widniej¹cy aktualnie w ksiêdze wieczystej wpis prawa w³asnoœci na ich
rzecz oraz odwo³ywali siê do podstaw, na których stali siê w³aœcicielami spornej dzia³ki gruntu podnosz¹c m.in., i¿ nabyli j¹
w dobrej wierze od poprzedników prawnych i s¹ jej wspó³w³aœcicielami chronionymi rêkojmi¹ wiary ksi¹g publicznych (art. 5
u.k.w.h.)
W ocenie S¹du Okrêgowego odpowiadaj¹c na postawione
powy¿ej pytanie nale¿y podzieliæ pogl¹d S¹du pierwszej instancji, i¿ rozstrzygniêcie sporu o w³asnoœæ powinno zapaœæ w postêpowaniu o stwierdzenie zgodnoœci treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, a nie w postêpowaniu wieczystoksiêgowym. S¹d wieczystoksiêgowy nie jest bowiem, w ocenie
S¹du Okrêgowego, uprawniony do przes¹dzenia prawa w³asnoœci w sytuacji istnienia sporu o w³asnoœæ. Postêpowanie wieczystoksiêgowe ma charakter formalny i ogranicza wydanie decyzji
S¹du w zakresie ¿¹dania wniosku o wpis jedynie do oceny do³¹czonych do niego dokumentów oraz ujawnionych wpisów w ksiêdze wieczystej znanych s¹dowi z urzêdu, a te ostatnie z racji ochrony w³aœciciela wynikaj¹cej z domniemania art. 3 u.k.w.h. nie
uprawnia³y do dokonania zmiany stanu prawnego.
Wprawdzie w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego wyra¿ony
zosta³ pogl¹d, ¿e je¿eli zmiana stanu prawnego (w³asnoœci) nieruchomoœci nast¹pi³a z mocy samego prawa (na co zdaje siê powo³ywaæ wnioskodawca – i apeluj¹cy w jednej osobie), to wpis
do ksiêgi wieczystej ma jedynie charakter deklaratoryjny, a zmiana
w³asnoœci nastêpuje z mocy samego prawa i jest skuteczna erga
omnes, niezale¿nie od treœci wpisu ujawnionego w dziale drugim ksiêgi wieczystej (por. postanowienie SN z 10.05.2002 r., IV
CKN 1024/00, Lex nr 271657), to jednak obowi¹zuje tak¿e równoleg³y pogl¹d, ¿e domniemanie zgodnoœci widniej¹cego w ksiêdze wieczystej wpisu z rzeczywistym stanem prawnym (art. 3
u.k.w.h.) mo¿e byæ obalone jedynie przez przeprowadzenie dowodu przeciwnego albo w procesie o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w ksiêdze wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym albo w ka¿dym innym postêpowaniu, w którym ocena
prawid³owoœci wpisu ma istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia
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sporu, przy czym warunkiem sine qua non skutecznego zwalczania wiarygodnoœci wpisu w ksiêdze wieczystej jest legitymowanie siê interesem prawnym w uzyskaniu oceny zgodnej z ¿¹daniem. Nie ma przy tym znaczenia czy sam wpis, który jest
przedmiotem wniosku ma charakter deklaratoryjny czy te¿ konstytutywny (por. wyrok SN z 5.04.2006 r., IV CSK 177/2005, Lex
nr 301835; wyrok SN z 8.02.2008 r., i CSK 371/07, Lex nr 457845;
wyrok SN z 18.05.2010 r., III CZP 134/09, OSNC 2010/10/131).
Zatem podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania nale¿y, w ocenie S¹du Okrêgowego, stwierdziæ, ¿e osoba, której prawo nie
jest wpisane lub wpisane jest b³êdnie, mo¿e w postêpowaniu
cywilnym o uzgodnienie stanu prawnego w ksiêdze wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym (a nie w postêpowaniu wieczystoksiegowym) domagaæ siê usuniêcia dostrzeganej niezgodnoœci i doprowadzenia wpisów w ksiêdze do po¿¹danego stanu.
Je¿eli zg³oszone przez ni¹ ¿¹danie oka¿e siê uzasadnione, wyrok uwzglêdniaj¹cy powództwo stanie siê podstaw¹ zmiany wpisów w ksiêdze wieczystej.
Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d Okrêgowy na podstawie art.
385 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. postanowi³ jak na wstêpie.
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PRAWO PRACY
1
WYROK
z dnia 31 grudnia 2010 r.
III APa 21/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Jerzy Andrzejewski
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Gra¿yna Horbulewicz
SSA Maciej Piankowski

Teza
1. Zadoœæuczynienie z art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego pe³ni funkcjê kompensacyjn¹, przyznana bowiem suma pieniê¿na ma
stanowiæ przybli¿ony ekwiwalent poniesionej szkody niemaj¹tkowej. Powinna wynagrodziæ doznane cierpienia fizyczne
i psychiczne oraz u³atwiæ przezwyciê¿enie ujemnych prze¿yæ, aby w ten sposób przynajmniej czêœciowo przywrócona
zosta³a równowaga zachwiana na skutek pope³nienia czynu
niedozwolonego. Funkcja kompensacyjna zadoœæuczynienia za
doznan¹ krzywdê musi byæ rozumiana szeroko, albowiem obejmuje zarówno cierpienia fizyczne, jak i sferê psychiczn¹ poszkodowanego. Wspomniana funkcja kompensacyjna powinna mieæ istotne znaczenie dla ustalenia wysokoœci zadoœæuczynienia. Ze wzglêdu na kompensacyjny charakter zadoœæuczynienia jego wysokoœæ musi przedstawiaæ odczuwaln¹
wartoœæ ekonomiczn¹ adekwatn¹ do warunków gospodarki
rynkowej.
2. Przy ustalaniu wysokoœci zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê
nale¿y mieæ na uwadze, ¿e jego celem jest wy³¹cznie z³agodzenie doznanej przez pozwanego krzywdy, wobec czego
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utrata zdolnoœci do pracy zarobkowej mo¿e mieæ wp³yw na
wysokoœæ zadoœæuczynienia tylko o tyle, o ile ³¹czy siê z poczuciem krzywdy spowodowanej niemo¿noœci¹ wykonywania wybranego i wyuczonego zawodu.
3. Nawet w przypadku ustalenia, ¿e poszkodowany przyczyni³
siê do powstania szkody, s¹d nie ma obowi¹zku zmniejszenia
zadoœæuczynienia i mo¿e je przyznaæ w pe³nej wysokoœci.
W szczególnoœci uzasadnione bêdzie zas¹dzenie sumy pieniê¿nej, która pokrywa ca³¹ powsta³¹ szkodê, w wypadku,
gdy stopieñ przyczynienia siê nie by³ znacz¹cy.

Uzasadnienie
Powód J.J. domaga³ siê zas¹dzenia od pozwanego,,K.” Zak³adu Produkcji Drzewnej J.K. Sp. j. w K.D. na jego rzecz: kwoty
1.697,69 z³ tytu³em odszkodowania, kwoty 70.000 z³ tytu³em
zadoœæuczynienia za krzywdê w zwi¹zku z wypadkiem, jakiemu
uleg³ w dniu 22 stycznia 2008 r., kwoty po 500 z³ miesiêcznie
tytu³em renty uzupe³niaj¹cej w zwi¹zku z utrat¹ mo¿liwoœci zarobkowych wskutek wypadku przy pracy, a tak¿e ustalenia odpowiedzialnoœci pozwanego za szkody przysz³e. Nadto domaga³
siê zas¹dzenia od pozwanego na jego rzecz kosztów procesu.
Pozwany wniós³ o oddalenie powództwa i zas¹dzenie kosztów procesu.
S¹d Okrêgowy S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w E.
wyrokiem z dnia 29 lipca 2010 r. zas¹dzi³, w punkcie I wyroku,
od pozwanego „K.” Zak³adu Produkcji Drzewnej J.K. Sp. j. w K.D.
na rzecz powoda J.J. kwotê 21.697,69 z³, oddali³ – w punkcie II
wyroku – powództwo w pozosta³ej czêœci; nada³ wyrokowi
w punkcie I – w punkcie III wyroku – rygor natychmiastowej
wykonalnoœci co do kwoty 1.126 z³, a tak¿e zas¹dzi³, w punkcie
IV wyroku, od powoda na rzecz pozwanego 193 z³ zwrotu kosztów procesu.
S¹d pierwszej instancji ustali³, ¿e powód by³ zatrudniony w „K.”
Zak³adzie Produkcji Drzewnej J.K., Sp. j. w K.D. od 15 maja
2007 r. na stanowisku pomocnika trakowego z wynagrodzeniem
w wysokoœci pocz¹tkowo 4 z³ za godzinê, od 27 wrzeœnia 2007 r.
– 4,33 z³ za godzinê, od 14 stycznia 2008 r. – 4,80 z³ za godzinê.
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Z dniem 13 lutego 2010 r. pozwany rozwi¹za³ z powodem umowê o pracê. Powód nie mia³ przygotowania zawodowego; ukoñczy³ gimnazjum.
Do obowi¹zków powoda nale¿a³o odbieranie przeciêtego
materia³u przetartego na pilarce i uk³adanie go w wyznaczone
miejsce, sprz¹tanie i pomoc operatorowi pilarki przy maszynie
„Trak Primultini”. Powód pracowa³ w systemie zmianowym. Przy
jednej maszynie pracowa³y dwie osoby – operator i pomocnik
trakowego. Powód w trakcie pracy ubrany by³ w ubranie prywatne, na nogach mia³ buty sportowe typu adidas.
Pracownicy pozwanego otrzymywali odzie¿ ochronn¹, jednak
prze³o¿eni tolerowali fakt, ¿e chodz¹ oni w swoich ubraniach
prywatnych. Pracownicy pozwanego podpisywali, ¿e przechodz¹
szkolenie BHP, jednak faktycznie odbywa³o siê ono w ten sposób, ¿e koledzy szkolili stanowiskowo nowych pracowników.
Powszechna by³a praktyka, ¿e jak coœ w trakcie pracy spad³o, to
usuwano przeszkodê przy w³¹czonej maszynie i nikt z prze³o¿onych nie reagowa³ na to.
Maszyna, na której pracowa³ powód mia³a uszkodzon¹ os³onê
strefy ciêcia pi³y. W nocy 22 stycznia 2008 r. fragment wy¿ynka
wypad³ z haków wózka jezdnego pilarki. Trakowy B.J. da³ sygna³ powodowi, który przerwa³ uk³adanie desek, wszed³ na pomost operatora pilarki, wzi¹³ metalow¹ rurkê i szed³ w kierunku
wózka jezdnego, aby przesun¹æ kloc. Trakowy nie wy³¹czy³ urz¹dzenia. Urz¹dzenie nie mia³o bramek bezpieczeñstwa przy wejœciu na podest. Powód przechodz¹c miêdzy kabin¹ operatora
a pracuj¹c¹ pilark¹ poœlizgn¹³ siê i upad³ w ten sposób, ¿e jego
lewa rêka zetknê³a siê bezpoœrednio z pi³¹ taœmow¹, w wyniku
czego nast¹pi³a urazowa amputacja palca II, III, IV i V rêki lewej
– rana szarpano-mia¿d¿ona na poziomie œródrêcza.
Powód trzy dni przebywa³ w szpitalu, przez okres 180 dni
przebywa³ na zasi³ku chorobowym, a nastêpnie przez okres 12
miesiêcy – na œwiadczeniu rehabilitacyjnym.
Orzeczeniem Powiatowego Zespo³u do Spraw Niepe³nosprawnoœci w O. z dnia 7 kwietnia 2008 r. stwierdzono u powoda
umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoœci na sta³e.
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Decyzj¹ z dnia 31 grudnia 2008 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w E., po ustaleniu przez lekarza orzecznika
ZUS sta³ego uszczerbku w wysokoœci 30 % przyzna³ J.J. jednorazowe odszkodowanie z tytu³u wypadku przy pracy w wysokoœci
16.140 z³.
Decyzj¹ z dnia 15 lipca 2009 r. ZUS Oddzia³ w E. przyzna³
powodowi od 18 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2013 r. rentê
z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z wypadkiem w wysokoœci 570 z³ netto.
Pozwany po zdarzeniu 22 stycznia 2008 r. sporz¹dzi³ protokó³
powypadkowy, w którym uzna³ zdarzenie za wypadek przy pracy,
wskazuj¹c jednoczeœnie, ¿e bezpoœredni¹ przyczyn¹ wypadku
by³o poœlizgniêcie siê i upadek na pomost roboczy pilarki, w ten
sposób, ¿e lewa rêka poszkodowanego zetknê³a siê bezpoœrednio z pracuj¹c¹ taœm¹ pi³y. Jako przyczyny poœrednie wypadku
wskazano miêdzy innymi niewy³¹czenie pilarki przez trakowego, niesprawn¹ technicznie os³onê pi³y taœmowej, b³êdy konstrukcyjne urz¹dzenia, w tym brak bramek bezpieczeñstwa, dopuszczenie do pracy pracownika bez wymaganego wyposa¿enia, w tym bez obuwia roboczego antypoœlizgowego, stosowanie niebezpiecznych metod pracy, tolerowanie przez nadzór odstêpstw od zasad bezpiecznej pracy. W protokole tym nie stwierdzono ra¿¹cego niedbalstwa po stronie poszkodowanego.
Po wypadku zalecono miêdzy innymi naprawê os³ony na pilarce taœmowej, zainstalowanie bramki bezpieczeñstwa z zamkiem elektromagnetycznym, wymianê pod³o¿a podestu wejœciowego na pilarkê na pod³o¿e antypoœlizgowe oraz ukaranie kar¹
nagany: B.J. – za stosowanie niebezpiecznych metod pracy i nieprzestrzeganie przepisów instrukcji, tj. niewy³¹czenie pilarki w czasie wejœcia jego pomocnika w strefê pracy pi³y, S.B. – za dopuszczenie poszkodowanego do pracy bez wymaganego ubrania roboczego i obuwia ochronnego oraz A.W., g³ównego mechanika, za brak nadzoru nad wykonaniem naprawy os³ony pilarki taœmowej w czasie, kiedy uleg³a ona uszkodzeniu.
S¹d Rejonowy w O. wyrokiem z dnia 27 lutego 2009 r. uzna³
S.B. za winnego tego, ¿e jako kierownik zmiany bêd¹c odpowiedzialnym za bezpieczeñstwo i higienê pracy w,,K.” Zak³adzie
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Produkcji Drzewnej J.K. Sp. j. w K.D. dopuœci³ do pracy na pilarce taœmowej pionowej niesprawn¹ os³onê pi³y taœmowej, tolerowa³ odstêpstwa przez pracowników od zasad BHP, dopuœci³ do
pracy J.J. bez wymaganego obuwia, co doprowadzi³o do tego,
¿e pracownik poœlizgn¹³ siê na pomoœcie doznaj¹c amputacji II,
III, IV, i V palca lewej rêki, co stanowi ciê¿kie obra¿enie cia³a
powoduj¹ce trwa³e kalectwo i postêpowanie karne wobec niego
warunkowo umorzy³ na okres jednego roku. Powy¿szym wyrokiem S¹d Rejonowy w O. uzna³ B.J. za winnego tego, ¿e jako
operator pilarki taœmowej pionowej pracuj¹c z niesprawn¹ os³on¹
nie wy³¹czy³ pilarki, wezwa³ J.J. do usuniêcia zablokowanego
klocka, w wyniku czego dopuœci³ siê tego, ¿e J.J. znalaz³ siê
w zasiêgu pracy pi³y taœmowej, poœlizgn¹³ siê na pomoœcie roboczym pilarki, w wyniku czego dosz³o do amputacji II, III, IV,
i V palca lewej rêki, co stanowi ciê¿kie obra¿enie cia³a powoduj¹ce trwa³e kalectwo i skaza³ go na karê 6 miesiêcy pozbawienia
wolnoœci zawieszaj¹c jej wykonanie warunkowo na okres lat
trzech.
S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e roszczenia powoda o odszkodowanie i zadoœæuczynienie by³y usprawiedliwione co do zasady, jednak¿e roszczenie o zadoœæuczynienie by³o znacznie zawy¿one,
wobec czego podlega³o uwzglêdnieniu wy³¹cznie w czêœci.
S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e pozwany ponosi odpowiedzialnoœæ na podstawie art. 435 k.c., dla której wystarczaj¹cy jest
zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy ruchem przedsiêbiorstwa
a szkod¹. W ocenie S¹du I instancji pozwany nie wykaza³ ¿adnej
z przyczyn wymienionych w art. 435 § 1 k.c., która uwalnia³aby
go od odpowiedzialnoœci.
S¹d Okrêgowy dopuœci³ dowód z opinii bieg³ego lekarza psychiatry celem ustalenia, czy powód dozna³ uszczerbku na zdrowiu psychicznym po wypadku, na czym polega ten uszczerbek
i jakie s¹ rokowania na przysz³oœæ oraz czy stan zdrowia pozwala mu na podjêcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy czy
w zak³adzie pracy chronionej oraz czy skar¿¹cy mo¿e podj¹æ
prace u pozwanego w zak³adzie w K. lub w K.D., je¿eli tak, na
jakim stanowisku, a w szczególnoœci, czy mo¿e pracowaæ jako
dozorca lub operator wózka wid³owego, oraz czy zatrudnienie
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u pozwanego bêdzie mia³o wp³yw na zdrowe psychiczne powoda, je¿eli tak to jakie. Powo³any przez S¹d bieg³y psychiatra
stwierdzi³, ¿e J.J. ujawnia zaburzenia adaptacyjne i w jego stanie
psychicznym wystêpuj¹ ³agodne elementy depresji w postaci
obni¿onego nastroju, uczucia lêku, zaburzeñ rytmu dobowego
oraz cech anhedonii. Zaburzenia te nie upoœledzaj¹ w istotnym
stopniu zdolnoœci badanego do pracy, nawet w warunkach otwartego rynku pracy, niecelowe jest natomiast zatrudnienie w dotychczasowym zak³adzie pracy, albowiem bêdzie to generowaæ
zaburzenia lêkowe, nawet gdyby pracowa³ w innym zak³adzie
pozwanego i na innym stanowisku pracy. Bieg³y dodatkowo
wskaza³, ¿e powód wykazuje cechy homiliopatii, tj. zmiany osobowoœci wynikaj¹cej z widocznego i trwa³ego kalectwa. Powód
jest osob¹ m³od¹, a dozna³ znacznego i widocznego oszpecenia,
które ogranicza jego sprawnoœæ fizyczn¹ i bez w¹tpienia ma to
wp³yw na psychikê powoda a zmiany pod postaci¹ stresu pourazowego mog¹ utrzymywaæ siê przez d³ugi czas, a nawet czêœciowo utrwaliæ. Kalectwo sprawiaæ mu mo¿e du¿e problemy
w ¿yciu osobistym lub zawodowym, albowiem bêdzie ono mia³o
wp³yw na postrzeganie przez badanego otoczenia i funkcjonowanie w spo³eczeñstwie. Nie bez znaczenia w ocenie bieg³ego
by³o równie¿ to, ¿e powód dozna³ urazu w bardzo m³odym wieku, uraz oszpeci³ go w znaczny sposób, zaœ dla m³odego cz³owieka wygl¹d zewnêtrzny jest bardzo wa¿ny.
S¹d I instancji przytoczy³ treœæ art. 445 § 1 k.c. oraz pogl¹dy
judykatury wyra¿one na tle tego artyku³u i wskaza³, ¿e przyznana kwota zadoœæuczynienia 20.000 z³ stanowi³a ekonomiczne odczuwaln¹ wartoœæ. Odpowiada ona oko³o 15-stokrotnemu wynagrodzeniu w okresie, kiedy umowa o pracê z powodem zosta³a
rozwi¹zana. Kwota zas¹dzonego zadoœæuczynienia mo¿e pomóc
powodowi w zdobyciu wykszta³cenia, a tak¿e nowych kwalifikacji, a w konsekwencji – w aktywizacji zawodowej i spo³ecznej. Nie bez znaczenia dla ustalenia wysokoœci zadoœæuczynienia
i oceny roszczeñ powoda mia³ równie¿ m³ody wiek powoda i wynikaj¹ce st¹d du¿e przywi¹zywanie wagi do wygl¹du zewnêtrznego oraz planów zawodowych, jakie mia³ powód. S¹d Okrêgowy wzi¹³ tak¿e i pod uwag fakt, ¿e ¿ycie osobiste skar¿¹cego
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nie ucierpia³o w istotny sposób – partnerka powoda nie odwróci³a siê od niego, a wrêcz wiêzi miêdzy ni¹ a powodem zacieœni³y siê. Z rodzaju urazu wynika, ¿e powód ma szereg utrudnieñ
w ¿yciu codziennym (jest osob¹ m³od¹ w dacie zdarzenia mia³
20 lat), jednak odnalaz³ nowe zainteresowania, na przyk³ad gotowanie, w dalszym ci¹gu kieruje samochodem, choæ tylko osobowym. Z opinii bieg³ego lekarza psychiatry wynika, ¿e mimo
uszczerbku na zdrowiu psychicznym nie ma przeszkód, ¿eby
powód podnosi³ swoje kwalifikacje i podj¹³ zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Jak wskaza³ dalej S¹d I instancji, prowadz¹cy przedsiêbiorstwo lub zak³ad mo¿e domagaæ siê zmniejszenia odszkodowania
na podstawie art. 362 k.c., jeœli poszkodowany dopuœci siê zachowania obiektywnie nieprawid³owego, które pozostaje w adekwatnym zwi¹zku przyczynowym ze szkod¹, lecz nie jest wy³¹cznie winnym albo nie ma mo¿liwoœci przypisania mu winy.
W art. 362 k.c. zasadnicz¹ przes³ank¹ jest przyczynienie siê poszkodowanego do powstania szkody lub zwiêkszenia szkody.
W ocenie S¹du I instancji, powód swoim zachowaniem przyczyni³ siê do powstania wypadku, choæ w minimalnym stopniu.
Zdaniem S¹du I instancji kwota zadoœæuczynienia w wysokoœci 20.000 z³ uwzglêdnia kwotê zadoœæuczynienia i kwotê odszkodowania, jakie wyp³aci³ powodowi ZUS. W przekonaniu S¹du
kwota dochodzonego przez powoda zadoœæuczynienia nie zas³uguje na uwzglêdnienie poza zas¹dzon¹ kwotê. Z ustaleñ dokonanych przez bieg³ego wynika, ¿e stan zdrowia skar¿¹cego nie
pozbawia go mo¿liwoœci zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Powy¿sze okolicznoœci determinowa³y uznanie przez S¹d, ¿e
kwota zadoœæuczynienia ustalona na 20.000 z³ stanowi kwotê
odpowiedni¹ w rozumieniu art. 445 § 1 k.c. Ustalenie powy¿sze
nawi¹zuje oczywiœcie do indywidualnej sytuacji powoda, niemniej jednak ustalona przez S¹d Okrêgowy kwota zadoœæuczynienia pozostaje w realiach orzeczniczych spraw tocz¹cych siê
w s¹dach powszechnych na tle roszczeñ o zadoœæuczynienie
w zwi¹zku ze skutkami wypadku.
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Kwota 1.697,69 z³ stanowi kwotê odszkodowania i sk³adaj¹
siê na ni¹ koszty, jakie powód poniós³ w zwi¹zku z leczeniem
i na co przed³o¿y³ stosowne rachunki.
S¹d Okrêgowy przytoczy³ treœæ art. 444 § 2 k.c. i wyjaœni³, ¿e
zarówno w doktrynie jak i w judykaturze wskazuje siê konsekwentnie, ¿e odpowiednia renta, o której mowa w art. 444 § 2
k.c., powinna stanowiæ ró¿nicê miêdzy wynagrodzeniem, jakie
poszkodowany uzyska³by, gdyby zachowa³ pe³n¹ zdolnoœæ do
pracy a dochodami, jakie mo¿e uzyskiwaæ przy wykorzystaniu
ograniczonej zdolnoœci do pracy. Ta ró¿nica odzwierciedla bowiem szkodê, jak¹ ponosi poszkodowany i któr¹ ma zrekompensowaæ przewidziana w tym przepisie renta.
Z opinii bieg³ego psychiatry wynika³o, ¿e powód mo¿e wykonywaæ prace z uwagi na schorzenia psychiczne na otwartym
rynku pracy, natomiast powód reprezentowany przez zawodowego pe³nomocnika nie wywiód³ innych powodów, które wskazywa³yby, ¿e mimo orzeczonej czêœciowej niezdolnoœci do pracy nie mo¿e wykonywaæ pracy wskazanej przez bieg³ego, to jest
na przyk³ad pracy dozorcy czy kierowcy wózka wid³owego. Powód nie mo¿e wykonywaæ jedynie pracy u pozwanego.
W ocenie S¹du powód winien staraæ siê o zmniejszenie szkody, a w szczególnoœci jako osoba m³oda móg³by zdobyæ kwalifikacje choæby na kursach dokszta³caj¹cych, czy te¿ podj¹æ zatrudnienie przy pracach niewymagaj¹cych pe³nej sprawnoœci obu
r¹k, na przyk³ad jako dozorca, operator wózka wid³owego itp.
Powód nie wykaza³, aby podj¹³ jakiekolwiek starania o znalezienie pracy, czemu nie stoi na przeszkodzie fakt pobierania renty
z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do pracy i ustalony umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoœci. Wielu pracodawców równie¿
w ramach zak³adów pracy chronionej chêtnie zatrudnia osoby
maj¹ce ustalone prawo do renty lub ustalony stopieñ niepe³nosprawnoœci.
Sam fakt, ¿e powód nie mo¿e uzyskaæ zatrudnienia bêd¹c
zarejestrowany jako bezrobotny, miêdzy innymi z uwagi na niski
poziom swojego wykszta³cenia, nie mo¿e obci¹¿aæ pozwanego.
U¿ycie w art. 444 § 2 k.c. okreœlenia o prawie do odpowiedniej renty oznacza, ¿e renta ma rekompensowaæ faktyczn¹ utratê
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mo¿liwoœci zarobkowej, co w przypadku osób o czêœciowej niezdolnoœci do pracy oznacza rentê w wysokoœci ró¿nicy miedzy
zarobkami uzyskiwanymi na dotychczasowym stanowisku pracy,
a zarobkami, jakie poszkodowany mo¿e uzyskiwaæ wykorzystuj¹c ograniczon¹ zdolnoœæ do pracy.
S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie, aby
powód podj¹³ zatrudnienie i uzyskiwa³ wynagrodzenie co najmniej w wysokoœci najni¿szej krajowej, jednoczeœnie pobieraj¹c
œwiadczenie rentowe w wysokoœci 570 z³. Taka postawa powoda powodowa³aby, ¿e mimo wypadku jego sytuacja materialna
nie pogorszy³aby siê, albowiem powód potencjalnie mo¿e uzyskiwaæ dochody w wysokoœci odpowiadaj¹cej tym, które uzyskiwa³ przed wypadkiem, tj. 570 z³ netto renty i 1.317 z³ brutto.
S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e zgodnie z art. 435 k.c. w zw. z 189
k.p.c. a contrario oddali³ pozew w zakresie ustalenia odpowiedzialnoœci na przysz³oœæ.
O kosztach postêpowania S¹d I instancji postanowi³ stosuj¹c
zasadê stosunkowego ich rozdzielenia.
S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e dysponowa³ jedynie danymi co do
wysokoœci wynagrodzenia zasadniczego powoda w dacie rozwi¹zania stosunku pracy – w kwocie 1.126 z³ i dlatego nada³
wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalnoœci co do tej kwoty.
Apelacjê od wyroku S¹du pierwszej instancji wywiód³ powód, zaskar¿aj¹c powy¿szy wyrok w czêœci, tj. w punkcie II
w zakresie oddalenia powództwa co do kwoty 30.000 z³ tytu³em
zadoœæuczynienia i punkcie IV tego wyroku w zakresie dotycz¹cym oddalenia powództwa o zap³atê renty wyrównawczej. Skar¿¹cy wniós³ o zmianê tego wyroku w powy¿szej czêœci, tj. w jego punkcie II i IV poprzez zas¹dzenie dodatkowo kwoty 30.000 z³
tytu³em zadoœæuczynienia wraz z odsetkami od dnia wyrokowania do dnia zap³aty, odsetek od kwoty 21.697,69 z³ od dnia 30
lipca 2010 r. do dnia zap³aty, zas¹dzenie renty wyrównawczej
w kwocie 500 z³ miesiêcznie pocz¹wszy od dnia 18 lipca 2009 r.
Ewentualnie wniós³ o uchylenie zaskar¿onego wyroku w tej czêœci,
tj. w punkcie II i IV tego wyroku oraz przekazanie sprawy S¹dowi Okrêgowemu do ponownego rozpoznania, przy uwzglêdnieniu kosztów postêpowania apelacyjnego wed³ug norm przepisa-
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nych. Nadto powód wniós³ o zas¹dzenie od pozwanego na jego
rzecz kosztów postêpowania za dwie instancje, w tym kosztów
zastêpstwa procesowego, wed³ug norm przepisanych, a tak¿e –
o zwolnienie go w ca³oœci od ponoszenia kosztów op³aty od apelacji z uwagi na to, ¿e nie jest w stanie ich ponieœæ bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Apeluj¹cy zarzuci³ S¹dowi pierwszej instancji naruszenie prawa materialnego,
tj. art. 435 § 1 k.c., art. 362 k.c., art. 445 § 1 k.c., art. 444 § 2 k.c.
i art. 481 § 1 k.c., a tak¿e naruszenie przepisów prawa procesowego, tj. art. 328 § 2 k.p.c. i art. 233 k.p.c.
Skar¿¹cy przedstawi³ szczegó³ow¹ treœæ powy¿szych zarzutów oraz ich argumentacjê prawn¹.
W odpowiedzi na apelacjê pozwany wniós³ o jej oddalenie
i o zas¹dzenie od powoda na jego rzecz kosztów postêpowania,
w tym kosztów zastêpstwa procesowego, wed³ug norm przepisanych. Pozwany wskaza³, ¿e podziela argumentacjê S¹du Okrêgowego oraz ustosunkowa³ siê do zarzutów podniesionych przez
apeluj¹cego.
Na rozprawie apelacyjnej z dnia 22 grudnia 2010 r. powód
wskaza³, ¿e rozszerza ¿¹danie apelacji o ustalenie na przysz³oœæ
odpowiedzialnoœci pracodawcy. Podniós³, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹
wypadku by³y znaczne zaniedbania BHP w zak³adzie pracy.
W wyniku wypadku powód dozna³ trwa³ego uszczerbku na zdrowia, zosta³ wykluczony z wykonywania niektórych zawodów.
Na powy¿szej rozprawie apelacyjnej pozwany podniós³, ¿e to
na stronie powodowej ci¹¿y³ obowi¹zek udowodnienia, ¿e powód utraci³ zdolnoœæ do pracy. Podniós³, ¿e powód w trakcie
zeznañ przed s¹dem wskazywa³, w jaki sposób zmieni³o siê jego
¿ycie, w tym, ¿e zdarzenie, oprócz zmniejszenia komfortu zwi¹zanego z rêk¹, nie mia³o wiêkszego wp³ywu na inne aspekty
jego ¿ycia. Pozwany wskaza³ nadto, ¿e œrednia z trzech miesiêcy
poprzedzaj¹cych wypadek powoda wynosi³a brutto 2.152,28 z³.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja powoda zas³uguje na uwzglêdnienie w czêœci. Odrzuceniu podlega apelacja skar¿¹cego w zakresie ¿¹dania ustalenia na przysz³oœæ odpowiedzialnoœci pozwanego.
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Przedmiotem sporu miêdzy stronami na etapie postêpowania
apelacyjnego by³a wysokoœæ przyznanego powodowi zadoœæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ przez niego krzywdê w wyniku
wypadku przy pracy z dnia 22 stycznia 2008 r., w tym kwestia
przyznania odsetek od kwoty 21.697,69 z³ od dnia 30 lipca 2010 r.
do dnia zap³aty, a tak¿e ¿¹danie powoda w zakresie zas¹dzenia
mu od pozwanego renty wyrównawczej w kwocie 500 z³ miesiêcznie pocz¹wszy od dnia 18 lipca 2009 r.
Odrzuceniu podlega³a apelacja skar¿¹cego w zakresie ¿¹dania ustalenia na przysz³oœæ odpowiedzialnoœci pozwanego. Powód, reprezentowany przez fachowego pe³nomocnika bêd¹cego radc¹ prawnym, zaskar¿y³ wyrok S¹du pierwszej instancji
w czêœci, tj. w punkcie II tego wyroku w zakresie oddalenia
powództwa – i to co do kwoty 30.000 z³ tytu³em zadoœæuczynienia, i w punkcie IV tego wyroku w zakresie dotycz¹cym oddalenia powództwa o zap³atê renty wyrównawczej. Korespondowa³y z powy¿szym zakresem apelacji wnioski skar¿¹cego, w których domaga³ siê zmiany powy¿szego wyroku w powy¿szej czêœci, tj. w jego punkcie II i IV poprzez zas¹dzenie dodatkowo
kwoty 30.000 z³ tytu³em zadoœæuczynienia wraz z odsetkami od
dnia wyrokowania do dnia zap³aty, odsetek od kwoty 21.697,69
z³ od dnia 30 lipca 2010 r. do dnia zap³aty i zas¹dzenie renty
wyrównawczej w kwocie 500 z³ miesiêcznie pocz¹wszy od dnia
18 lipca 2009 r. Maj¹c na uwadze zakres zaskar¿enia wyroku
S¹du pierwszej instancji, uprawomocnieniu uleg³y, stosownie do
przepisów art. 363 § 3 k.p.c., pozosta³e rozstrzygniêcia S¹du
Okrêgowego, w tym co do oddalenia powództwa w zakresie
ustalenia odpowiedzialnoœci pozwanego za szkody przysz³e.
Wykluczone by³o w konsekwencji ocenianie przez S¹d drugiej
instancji ¿¹dania skar¿¹cego co do zmiany zaskar¿onego wyroku
poprzez ustalenie na przysz³oœæ odpowiedzialnoœci pracodawcy.
Nie by³o, ze wskazanych wy¿ej przyczyn, mo¿liwoœci potraktowania powy¿szego ¿¹dania powoda jako rozszerzenia powództwa. Apelacja powoda w tym zakresie podlega³a zatem odrzuceniu, stosownie do przepisów art. 370 w zw. z art. 391 § 1 w zw.
z art. 363 § 3 k.p.c.
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W ocenie S¹du odwo³awczego zasadniczo prawid³owe by³y
ustalenia S¹du pierwszej instancji w zakresie okolicznoœci powstania wypadku przy pracy powoda w dniu 22 stycznia 2008
r., w tym stopnia przyczynienia siê powoda do tego wypadku,
a tak¿e ustalona przez ten S¹d podstawa odpowiedzialnoœci powoda na zasadzie ryzyka wskazana w art. 435 § 1 k.c. za skutki
wypadku przy pracy doznane przez powoda. S¹d Apelacyjny
podziela w ca³oœci ustalenia S¹du Okrêgowego w tym zakresie
i czyni je w³asnymi, co oznacza, ¿e zbêdnym jest ich powtarzanie. Przepis art. 435 § 1 k.c. dotyczy tych przedsiêbiorstw lub
zak³adów, których istnienie i praca w danym czasie i miejscu s¹
uzale¿nione od wykorzystania si³ przyrody i które bez u¿ycia
tych¿e si³ nie osi¹gnê³yby celu, dla jakiego zosta³y utworzone
(tak SN w wyroku z 18.09.2002 r., III CKN 1334/2000, niepubl.).
By³ zaœ takim przedsiêbiorstwem zak³ad prowadzony przez pozwanego. Niezasadny by³ z powy¿szych wzglêdów zarzut naruszenia przepisów art. 435 § 1 k.c. poprzez jego zastosowanie
i przyjêcie zasady odpowiedzialnoœci pozwanego na zasadzie
ryzyka, podczas gdy, zdaniem apeluj¹cego, winien mieæ zastosowanie przepis art. 415 k.c. i oparcie odpowiedzialnoœci na
zasadzie winy. S¹d Okrêgowy trafnie uzna³, ¿e stan faktyczny
niniejszej sprawy uzasadnia zastosowanie powy¿szych przepisów prawa materialnego zawartych w art. 435 § 1 k.c. Maj¹c na
uwadze stronê pozwan¹ oraz okolicznoœci uzasadniaj¹ce ¿¹danie
pozwu ustalone przez S¹d Okrêgowy, nie by³o podstaw do dopatrywania siê w tym wzglêdzie odpowiedzialnoœci na podstawie winy, wskazanej w art. 415 k.c. Z innych przyczyn czêœciowo trafny okaza³ siê zarzut naruszenia przepisów art. 445 § 1
i art. 444 § 2 k.c., o czym mowa w kolejnych uwagach.
Zdaniem S¹du odwo³awczego, zasadniczo trafne by³y uwagi
ogólne przytoczone przez S¹d Okrêgowy w kwestii ustalania
zadoœæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê z art. 445
§ 1 k.c. oraz zasad ustalania renty tytu³em naprawienia szkody,
wskazanej w art. 444 § 2 k.c. Uwag tych jednak¿e S¹d pierwszej
instancji nie transponowa³ w du¿ym zakresie na grunt niniejszej
sprawy, b³êdnie sugeruj¹c siê nadto orzeczeniami innych S¹dów
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w zakresie wysokoœci zas¹dzonego w nich zadoœæuczynienia za
doznan¹ krzywdê, o czym szerzej w dalszych uwagach.
Zasadna w czêœci by³a apelacja powoda, w której skar¿y³ on
rozstrzygniêcie S¹du pierwszej instancji w zakresie wysokoœci
przyznanego mu zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê w wyniku wypadku przy pracy z dnia 22 stycznia 2008 r.
Zadoœæuczynienie pieniê¿ne za doznan¹ krzywdê, zgodnie
z art. 445 § 1 k.c., przyznawane jest poszkodowanemu jako odpowiednia suma, stanowi¹ca odp³atê za doznan¹ krzywdê, przy
czym krzywdê stanowi nasilenie cierpieñ, d³ugotrwa³oœæ choroby, rozmiar kalectwa, trwa³oœæ nastêpstw zdarzenia lub konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w dziedzinie ¿ycia osobistego
i spo³ecznego. Przy ustalaniu wysokoœci zadoœæuczynienia za
doznan¹ krzywdê nale¿y mieæ na uwadze, ¿e jego celem jest
wy³¹cznie z³agodzenie doznanej przez pozwanego krzywdy,
wobec czego utrata zdolnoœci do pracy zarobkowej mo¿e mieæ
wp³yw na wysokoœæ zadoœæuczynienia tylko o tyle, o ile ³¹czy
siê z poczuciem krzywdy spowodowanej niemo¿noœci¹ wykonywania wybranego i wyuczonego zawodu. Sama zaœ utrata zarobków – znajduje rekompensatê w nale¿nej na podstawie art.
444 § 2 k.c. rencie odszkodowawczej (por. uzasadnienie wyroku
SN z 5.12.2006 r., II PK 102/06, OSNP 2008/1-2/11, M. Prawn.
2008/8/424; zob. równie¿ uzasadnienie wyroku SN z 12.07.2002 r.,
V CKN 1114/00, LEX nr 56055).
Ustalenie wysokoœci zadoœæuczynienia przewidzianego w art.
445 § 1 k.c. wymaga uwzglêdnienia wieku poszkodowanego,
stopnia cierpieñ fizycznych i psychicznych, ich intensywnoœci
i czasu trwania, nieodwracalnoœci nastêpstw uszkodzenia cia³a
lub wywo³ania rozstroju zdrowia (kalectwa, oszpecenia), rodzaju
wykonywanej pracy, szans na przysz³oœæ, poczucia nieprzydatnoœci spo³ecznej, bezradnoœci ¿yciowej oraz innych podobnych
czynników. O rozmiarze nale¿nego zadoœæuczynienia decyduje
rozmiar doznanej krzywdy, zadoœæuczynienie ma bowiem na celu
naprawienie szkody niemaj¹tkowej, wyra¿aj¹cej siê doznan¹
krzywd¹ w postaci cierpieñ fizycznych i psychicznych. Niedaj¹cy siê œciœle wymierzyæ charakter krzywdy sprawia, ¿e ustalenie
jej rozmiaru, a tym samym i wysokoœci zadoœæuczynienia, zale¿y
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od oceny s¹du. Ocena ta powinna opieraæ siê na ca³okszta³cie
okolicznoœci sprawy, nie wy³¹czaj¹c takich czynników, jak np.
wiek poszkodowanego. Przy ustalaniu rozmiaru doznanych cierpieñ powinny byæ uwzglêdniane zobiektywizowane kryteria oceny, odniesione jednak do indywidualnych okolicznoœci danego
wypadku (por. uzasadnienie wyroku SN z 9.11.2007 r., V CSK
245/2007, Lex nr 369691).
Zadoœæuczynienie pe³ni funkcjê kompensacyjn¹, przyznana
bowiem suma pieniê¿na ma stanowiæ przybli¿ony ekwiwalent
poniesionej szkody niemaj¹tkowej. Powinna wynagrodziæ doznane cierpienia fizyczne i psychiczne oraz u³atwiæ przezwyciê¿enie ujemnych prze¿yæ, aby w ten sposób przynajmniej czêœciowo przywrócona zosta³a równowaga zachwiana na skutek pope³nienia czynu niedozwolonego. Funkcja kompensacyjna zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê musi byæ rozumiana szeroko, albowiem obejmuje zarówno cierpienia fizyczne, jak i sferê
psychiczn¹ poszkodowanego. Wspomniana funkcja kompensacyjna powinna mieæ istotne znaczenie dla ustalenia wysokoœci
zadoœæuczynienia. Ze wzglêdu na kompensacyjny charakter zadoœæuczynienia jego wysokoœæ musi przedstawiaæ odczuwaln¹
wartoœæ ekonomiczn¹ adekwatn¹ do warunków gospodarki rynkowej. Nie mo¿na akceptowaæ stosowania taryfikatora i ustalania
wysokoœci zadoœæuczynienia wed³ug procentów trwa³ego
uszczerbku na zdrowiu; zdrowie ludzkie jest dobrem o szczególnie wysokiej wartoœci, w zwi¹zku z czym zadoœæuczynienie z tytu³u uszczerbku na zdrowiu powinno byæ odpowiednio du¿e.
Nietrafne jest zatem pos³ugiwanie siê przy ustalaniu wysokoœci
zadoœæuczynienia jedynie okreœlonymi jednostkami przeliczeniowymi w postaci najni¿szego czy œredniego wynagrodzenia pracowniczego. Powo³anie siê przy ustalaniu zadoœæuczynienia na
potrzebê utrzymania jego wysokoœci w rozs¹dnych granicach,
odpowiadaj¹cych aktualnym warunkom i przeciêtnej stopie ¿yciowej spo³eczeñstwa, nie mo¿e prowadziæ do podwa¿enia kompensacyjnej funkcji zadoœæuczynienia. Ustalenie bowiem wysokoœci zadoœæuczynienia wymaga rozwa¿enia wszystkich okolicznoœci istotnych dla okreœlenia rozmiaru doznanej krzywdy;
uwzglêdnienie stopy ¿yciowej spo³eczeñstwa nie mo¿e podwa-
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¿aæ kompensacyjnej funkcji zadoœæuczynienia (por. uzasadnienie
wyroku SN z 9.11.2007 r., V CSK 245/2007, OSNC - ZD 2008/4/
95; por. uzasadnienie wyroku SN z 13.12.2007 r., I CSK 384/07,
LEX nr 351187). Zasada umiarkowanej wysokoœci zadoœæuczynienia, czy innymi s³owy utrzymania jego wysokoœci w rozs¹dnych granicach, ma uzupe³niaj¹cy charakter w stosunku do kwestii zasadniczej, jak¹ jest rozmiar szkody niemaj¹tkowej. Zarówno
w orzecznictwie, jak i w reprezentatywnym piœmiennictwie wyraŸnie podkreœlono, ¿e potrzeba utrzymania wysokoœci zadoœæuczynienia w rozs¹dnych graniach, odpowiadaj¹cych aktualnym
warunkom i przeciêtnej stopie ¿yciowej spo³eczeñstwa, nie mo¿e
prowadziæ do podwa¿enia kompensacyjnej funkcji zadoœæuczynienia, a zatem jego wysokoœæ musi przedstawiaæ ekonomicznie
odczuwaln¹ wartoœæ, przy uwzglêdnieniu skali i zakresu nastêpstw
uszkodzenia cia³a i sytuacji ¿yciowej poszkodowanego (por. uzasadnienie wyroku SN z 13.12.2007 r., I CSK 384/07, LEX nr
351187).
Zgodnie z wyjaœnieniem udzielonym przez S¹d Najwy¿szy
w uzasadnieniu wyroku z 6 czerwca 1997 r., II CKN 204/97,
LexPolonica nr 335189, ocena s¹du wyra¿aj¹ca siê stwierdzeniem, ¿e zas¹dzone zadoœæuczynienie jest odpowiednie w relacji
do odszkodowañ i zadoœæuczynienia, jakie s¹dy zas¹dzaj¹ w innych procesach tego typu, uzasadnia uwzglêdnienie zarzutu b³êdnej wyk³adni pojêcia „odpowiedniej sumy” zadoœæuczynienia z art.
445 § 1 k.c. Jak trafnie wskaza³ S¹d Apelacyjny w Warszawie
w uzasadnieniu wyroku z 13 lutego 2009 r., VI ACa 838/2008,
LexPolonica nr 360315, ocena kryteriów decyduj¹cych o wysokoœci zadoœæuczynienia zale¿y od okolicznoœci konkretnej sprawy. Dlatego konfrontacja danego przypadku z innymi mo¿e daæ
jedynie orientacyjne wskazówki, co do poziomu odpowiedniego
zadoœæuczynienia. Kierowanie siê przy ustalaniu sumy zadoœæuczynienia sumami zas¹dzanymi z tego tytu³u w innych sprawach
mo¿e tylko zapobiegaæ powstawaniu ra¿¹cych dysproporcji w podobnych sprawach. Wysokoœæ œwiadczeñ przyznanych w innych
sprawach, choæby w podobnych stanach faktycznych, nie mo¿e
natomiast stanowiæ dodatkowego kryterium miarkowania zadoœæuczynienia. Porównywanie zadoœæuczynienia do œredniego wy-
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nagrodzenia mo¿e stanowiæ pewne pomocnicze kryterium oceny wysokoœci zadoœæuczynienia, nie mo¿e ono jednak stanowiæ
wy³¹cznego miernika jego wartoœci i nie mo¿e byæ stosowane
mechanicznie. Zadoœæuczynienie ma bowiem na celu naprawienie krzywd niematerialnych, a zatem trudno wymiernych i zakres rekompensaty materialnej zale¿eæ powinien przede wszystkim od ka¿dego indywidualnego przypadku (por. uzasadnienie
wyroku SA w Bia³ymstoku z 9.04.1991 r., I ACr 53/91, LexPolonica nr 344219, OSAiSN 1992/5/50).
Nawet w przypadku ustalenia, ¿e poszkodowany przyczyni³
siê do powstania szkody, s¹d nie ma obowi¹zku zmniejszenia
zadoœæuczynienia i mo¿e je przyznaæ w pe³nej wysokoœci.
W szczególnoœci uzasadnione bêdzie zas¹dzenie sumy pieniê¿nej, która pokrywa ca³¹ powsta³¹ szkodê, w wypadku, gdy stopieñ przyczynienia siê nie by³ znacz¹cy (por. J. Matys, Model
zadoœæuczynienia pieniê¿nego z tytu³u szkody niemaj¹tkowej
w kodeksie cywilnym, monografia, Oficyna 2010, LEX).
Przenosz¹c powy¿sze uwagi na grunt sprawy wskazaæ nale¿y, ¿e ustalona przez S¹d Okrêgowy wysokoœæ zadoœæuczynienia za doznan¹ przez powoda krzywdê w wyniku wypadku przy
pracy, jakiemu uleg³ w dniu 22 stycznia 2008 r. by³a zbyt niska,
co uzasadnia³o zmianê w tym wzglêdzie zaskar¿onego wyroku.
Jak trafnie zauwa¿y³ apeluj¹cy, w rozwa¿aniach S¹du I instancji wyst¹pi³ dysonans pomiêdzy uwagami poczynionymi przez
ten S¹d dotycz¹cymi ustalania zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê w ujêciu ogólnym a wnioskami, jakie w ich oparciu wyci¹gn¹³
S¹d Okrêgowy.
B³êdem by³o obni¿enie przez S¹d Okrêgowy nale¿nego powodowi zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê maj¹c na uwadze jego minimalne przyczynienie siê do powstania szkody, wskazane przez ten S¹d, które – w okolicznoœciach niniejszej sprawy
– nie powinno by³o zostaæ w ogóle wziête pod uwagê przy
ustalaniu wysokoœci zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê przez
powoda w wyniku wypadku przy pracy, jakiemu uleg³ on w dniu
22 stycznia 2008 r.
Chybione by³o równie¿ sugerowanie siê przez S¹d Okrêgowy
przy ustalaniu wysokoœci zadoœæuczynienia za doznan¹ przez
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powoda krzywdê w wyniku wypadku przy pracy kwotami zadoœæuczynienia zas¹dzanymi we wskazanych przez ten S¹d sprawach. Zgodnie z przytoczonym wczeœniej wyjaœnieniem udzielonym przez S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu wyroku z dnia
6 czerwca 1997 r., II CKN 204/97, ocena s¹du wyra¿aj¹ca siê
stwierdzeniem, ¿e zas¹dzone zadoœæuczynienie jest odpowiednie w relacji do odszkodowañ i zadoœæuczynienia, jakie s¹dy zas¹dzaj¹ w innych procesach tego typu, uzasadnia uwzglêdnienie
zarzutu b³êdnej wyk³adni pojêcia „odpowiedniej sumy” zadoœæuczynienia z art. 445 § 1 k.c. Ocena kryteriów decyduj¹cych
o wysokoœci zadoœæuczynienia zale¿y od okolicznoœci konkretnej sprawy. Wysokoœæ œwiadczeñ przyznanych w innych sprawach, choæby w podobnych stanach faktycznych nie mo¿e nadto
stanowiæ dodatkowego kryterium miarkowania zadoœæuczynienia.
Trudno by³o uznaæ za przekonuj¹ce równie¿ stwierdzenie S¹du
I instancji, ¿e przyznana kwota zadoœæuczynienia 20.000 z³ stanowi³a niew¹tpliwie ekonomicznie odczuwaln¹ wartoœæ, jako ¿e
odpowiada ona oko³o 15-stokrotnemu wynagrodzeniu w okresie, kiedy umowa o pracê z powodem zosta³a rozwi¹zana. Pomin¹³ bowiem w tym zakresie S¹d Okrêgowy okolicznoœæ, ¿e
uszczerbek na zdrowiu i oszpecenie, jakie poniós³ powód w wyniku wypadku przy pracy bêdzie trwa³o u niego przez ca³e ¿ycie,
a nie przez 15 miesiêcy, co oznacza, ¿e nie móg³ byæ uznany za
trafny powy¿szy sposób ustalenia przez S¹d Okrêgowy wysokoœci zadoœæuczynienia za doznan¹ przez powoda krzywdê w wyniku wypadku przy pracy. Powy¿szy sposób ustalenia wysokoœci zadoœæuczynienia nie uwzglêdnia³ bowiem czasu trwania tego
uszczerbku na zdrowiu i oszpecenia doznanego w wyniku tego
wypadku. Nie sposób by³o w konsekwencji uznaæ, aby powy¿sza kwota zadoœæuczynienia, maj¹c na uwadze charakter poniesionego przez powoda uszczerbku (utrata palców II-V lewej rêki
powoduj¹c¹ u powoda na ca³e ¿ycie istotne ograniczenie w ¿yciu zawodowym i osobistym) oraz wynikaj¹ce z niego oszpecenie powoda, mog³a byæ uznana za adekwatn¹ i odczuwaln¹ dla
poszkodowanego oraz przynosiæ mu równowagê emocjonaln¹,
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naruszon¹ przez doznane przez niego cierpienia fizyczne i psychiczne w wyniku wypadku przy pracy.
Nietrafne by³y równie¿ wnioski S¹du Okrêgowego, ¿e przyznana przez ten S¹d kwota zas¹dzonego zadoœæuczynienia mo¿e
pomóc powodowi w zdobyciu wykszta³cenia, a tak¿e nowych
kwalifikacji, a w konsekwencji – w aktywizacji zawodowej i spo³ecznej. Jak sam ustali³ to S¹d Okrêgowy, kwota ta odpowiada
zaledwie 15-krotnemu wynagrodzeniu (netto) powoda. W takim
okresie trudno ukoñczyæ szko³ê wy¿szego stopnia ni¿ gimnazjum b¹dŸ odpowiednie studium zawodowe. Pomin¹³ w tym zakresie S¹d I instancji, ¿e istotnemu ograniczeniu uleg³y mo¿liwoœci zdobycia przez niego nowego zawodu i kwalifikacji. Z powy¿szych wzglêdów kwota zadoœæuczynienia zas¹dzona przez
S¹d Okrêgowy by³a zbyt niska.
Trudno uznaæ za przekonuj¹ce, co do prawid³owoœci wysokoœci ustalonego przez S¹d Okrêgowy zadoœæuczynienia za doznan¹ przez powoda krzywdê w wyniku wypadku przy pracy
z dnia 22 stycznia 2008 r., stwierdzenia S¹du Okrêgowego, ¿e
z ustaleñ dokonanych przez bieg³ego wynika, ¿e stan zdrowia
skar¿¹cego nie pozbawia go mo¿liwoœci zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W wyniku doznanego uszczerbku powód jest
osob¹ czêœciowo niezdoln¹ do pracy. Maj¹c na uwadze uszczerbek powoda polegaj¹cy na utracie palców II-V lewej rêki, jego
zdolnoœæ do wykonywania prac na otwartym rynku pracy uleg³a
istotnemu ograniczeniu, co powoduje u niego frustracjê i zmiany
osobowoœci wynikaj¹ce z widocznego i trwa³ego kalectwa, które sprawiaæ bêd¹ du¿e problemy w ¿yciu zawodowym. B³êdnym by³o w tym zakresie czynienie ustaleñ odnoœnie mo¿liwoœci
podnoszenia przez powoda kwalifikacji i podjêcia zatrudnienie
na otwartym rynku pracy jedynie w oparciu o opiniê bieg³ego
psychiatry. Ograniczenie w tym zakresie powodowa³ bowiem
równie¿ i uszczerbek doznany przez powoda w postaci utraty
palców II-V lewej rêki, na podstawie którego zosta³ on uznany
za osobê czêœciowo niezdoln¹ do pracy.
Niedostatecznie mia³ na uwadze S¹d Okrêgowy przy ustalaniu wysokoœci zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê wiek powoda i przywi¹zywanie z tego wzglêdu uwagi do wygl¹du ze-
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wnêtrznego. Uszczerbek, jakiego dozna³ powód, powoduj¹cy
u niego zarówno ograniczenie w ¿yciu zawodowym i spo³ecznym jak i oszpecenie wygl¹du bêdzie mia³ wp³yw na jego ca³e
¿ycie zawodowe, spo³eczne i osobiste. Jak wskaza³ bieg³y psychiatra, powód dozna³ urazu w bardzo m³odym wieku, uraz oszpeci³ go w znaczny sposób, zaœ dla m³odego cz³owieka wygl¹d
zewnêtrzny jest bardzo wa¿ny.
Pomin¹³ S¹d I instancji równie¿ przy ustaleniu wysokoœci zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê wskazan¹ przez bieg³ego
psychiatrê okolicznoœæ, ¿e powód wykazuje m. in. cechy homiliopatii, tj. zmiany osobowoœci wynikaj¹ce z widocznego i trwa³ego kalectwa. Doznane przez powoda znaczne i widoczne oszpecenie ogranicza jego sprawnoœæ fizyczn¹ i ma wp³yw na jego
psychikê; zmiany pod postaci¹ stresu pourazowego mog¹ nadto
utrzymywaæ siê przez d³ugi czas, a nawet czêœciowo utrwaliæ.
Maj¹c na uwadze poczynione wy¿ej uwagi oraz okolicznoœæ,
¿e zadoœæuczynienie pe³ni funkcjê kompensacyjn¹, w ocenie S¹du
II instancji kwota zadoœæuczynienia w wysokoœci 20.000 z³ by³a
zbyt niska i nie by³a kwot¹ odpowiedni¹ w rozumieniu art. 445
§ 1 k.c. Ze wskazanych wy¿ej przyczyn, maj¹c na wzglêdzie
dyrektywy ustalania wysokoœci zadoœæuczynienia za doznan¹
krzywdê wskazanego w art. 445 § 1 k.c. stworzone przez judykaturê i doktrynê, S¹d odwo³awczy uzna³, ¿e odpowiedni¹ wysokoœæ tego zadoœæuczynienia stanowi kwota 45.000 z³. Dlatego
S¹d II instancji podwy¿szy³ o 15.000 z³ kwotê zadoœæuczynienia
przyznan¹ przez S¹d I instancji powodowi wraz z ustawowymi
odsetkami od tej kwoty od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia zap³aty, o czym orzek³ – w punkcie 1 podpunkcie a) na mocy przepisów art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 445 § 1 k.c. i w zw. z art. 444
§ 1 k.c. i w zw. z art. 359 § 1 i art. 481 § 1 i 2 k.c.
Nie by³o podstaw do uwzglêdnienia dalej id¹cego ¿¹dania
apelacji w zakresie przyznania kwoty zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê. Trafnie zauwa¿y³ S¹d Okrêgowy, ¿e ¿ycie osobiste skar¿¹cego nie ucierpia³o w istotny sposób – partnerka powoda nie odwróci³a siê od niego, a wrêcz wiêzi miêdzy nimi
zacieœni³y siê. Z rodzaju urazu wynika, ¿e powód ma szereg
utrudnieñ w ¿yciu codziennym (jest osob¹ m³od¹, w dacie zda-
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rzenia mia³ 20 lat), jednak odnalaz³ nowe zainteresowania, w dalszym ci¹gu kieruje te¿ samochodem osobowym. Doznany przez
powoda uraz nie wyklucza mo¿liwoœæ pos³ugiwania siê przez
niego – w ograniczonym zakresie – lew¹ rêk¹. Z uwagi na okolicznoœæ, ze powód zachowa³ kciuk, d³oñ lewej rêki posiada
w ograniczonym zakresie funkcjê kleszczow¹, co oznacza, ¿e
mo¿e on siê ni¹ w tym ograniczonym zakresie pos³ugiwaæ. Powód, co istotne, jest równie¿ osob¹ praworêczn¹, co w sposób
istotny wp³ywa na ocenê stopnia doznanego przez niego uszczerbku na zdrowiu i mo¿liwoœci nabycia przez niego nowych kwalifikacji zawodowych. Charakter uszczerbku nie uzasadnia zatem
uwzglêdnienia w ca³oœci ¿¹dania apeluj¹cego w powy¿szym zakresie. Z ca³¹ pewnoœci¹ te¿ powód, jako osoba czêœciowo niezdolna do pracy, ma mo¿liwoœci uzyskania w przysz³oœci dalszego wykszta³cenia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.
Powód, reprezentowany przez profesjonalistê, nie wykaza³ nadto, aby doznany przez niego uszczerbek uzasadnia³ przyznanie
mu wy¿szego zadoœæuczynienia ni¿ w zakresie przyjêtym przez
S¹d odwo³awczy. Na nim spoczywa³ zaœ ciê¿ar dowodu w tym
zakresie. Ze wskazanych przyczyn S¹d II instancji, na podstawie
przepisów art. 385 k.p.c. w zw. z art. 445 § 1 k.c. i w zw. z art.
444 § 1 k.c. orzek³ jak w punkcie 3 wyroku.
Trafne okaza³y siê, w zakresie uzasadniaj¹cym podwy¿szenie
zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê do wysokoœci 15.000 z³,
zarzuty apeluj¹cego odnoœnie naruszenia przepisów prawa procesowego, a mianowicie art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niepe³ne
uzasadnienie wyroku oraz art. 233 k.p.c., poprzez nierozwa¿enie w sposób wszechstronny zebranego w sprawie materia³u
dowodowego oraz jego dowoln¹ ocenê polegaj¹ce na uznaniu
przez S¹d, ¿e zas¹dzona kwota zadoœæuczynienia jest adekwatna
do doznanych cierpieñ fizycznych i psychicznych, intensywnoœci i czasu ich trwania, nieodwracalnoœci nastêpstw wypadku,
aktualnych trudnoœci w ¿yciu codziennym i zawodowym, pominiêciu faktu, ¿e powód po wypadku, zgodnie z opini¹ bieg³ego
psychiatry, wykazuje cechy homiliopatii, tj. zmiany osobowoœci
wynikaj¹ce z widocznego i trwa³ego kalectwa. Kwota zas¹dzona
przez S¹d Okrêgowy by³a istotnie zbyt niska i zasadnym by³o jej
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podwy¿szenie, jednak¿e jedynie do kwoty 15.000 z³. Zaburzenia
w stanie zdrowia psychicznego nie wykluczaj¹ mo¿liwoœci zdobycia nowych kwalifikacji przez powoda, stanowi¹ jednak¿e element krzywdy uzasadniaj¹cy podwy¿szenie o 15.000 z³ zadoœæuczynienia przyznanego powodowi. Doznany przez powoda
uszczerbek na zdrowiu powoduj¹cy u niego czêœciow¹ niezdolnoœæ do pracy nie pozbawia go zaœ w ogóle mo¿liwoœci zarobkowania. Niezasadny by³ zarzut skar¿¹cego naruszenia przepisów art. 233 k.p.c. poprzez przyjêcie, ¿e jego ¿ycie osobiste po
wypadku w ¿aden sposób nie ucierpia³o, a nawet uleg³o poprawie, bowiem zacieœni³y siê wiêzi z obecn¹ partnerk¹. S¹d Okrêgowy trafnie wskaza³, ¿e ¿ycie osobiste skar¿¹cego nie ucierpia³o w istotny sposób – partnerka powoda nie odwróci³a siê od
niego i ¿e z rodzaju urazu wynika, ¿e powód ma szereg utrudnieñ w ¿yciu codziennym (jest osob¹ m³od¹, w dacie zdarzenia
mia³ 20 lat), jednak odnalaz³ nowe zainteresowania, w dalszym
ci¹gu kieruje samochodem. Nie mia³ ¿adnego wp³ywu na rozstrzygniêcie sprawy zarzut, ¿e S¹d Okrêgowy nie wyjaœni³, czy
S¹d da³ wiarê zeznaniom œwiadka D.J. i M.J., którzy zeznawali na
okolicznoœæ trudnoœci powoda w radzeniu sobie z podstawowymi codziennymi czynnoœciami, zamkniêciu siê w sobie i poczuciu braku akceptacji w grupie oraz unikania kontaktu z rówieœnikami, niemo¿liwoœci zrealizowania marzeñ (kierowcy samochodu ciê¿arowego). S¹d Okrêgowy czyni³ ustalenia co do zaburzeñ
w funkcjonowaniu spo³ecznym przez pryzmat dowodu z opinii
bieg³ego psychiatry. Niewiarygodne by³y dla S¹du II instancji
zeznania powy¿szych œwiadków, ¿e powód jako pracownik pozwanego zatrudni³ siê po to, by zostaæ kierowc¹ samochodu ciê¿arowego. W¹tpliwoœci w tym zakresie budzi bowiem stanowisko pracy wykonywane przez powoda u pozwanego niepowi¹zane w ¿aden sposób z wykonywaniem czynnoœci kierowcy ciê¿arowego oraz brak jakiejkolwiek sygnalizacji w tym zakresie
poczynionej przez powoda w stosunku do jego pracodawcy (jak
np. pisma o skierowanie na kurs prawa jazdy samochodu ciê¿arowego i przysz³¹ zmianê anga¿u). Powód wskaza³ zaœ w podaniu o przyjêcie do pracy u pozwanego z dnia 11 maja 2007 r., ¿e
ubiega siê o przyjêcie do pracy w zak³adzie produkcji drzewnej
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w K. wskazuj¹c, ¿e ³atwo nawi¹zuje kontakt z ludŸmi, co pozwala na szybkie zaakceptowanie przez grupê wspó³pracowników
i korzystnie wp³ywa na wspó³pracê. Trudno by³o z powy¿szych
wzglêdów uznaæ za wiarygodne zeznania wskazanych wy¿ej
œwiadków, ¿e powód zamierza³ zostaæ kierowc¹ samochodu ciê¿arowego. Nietrafnie zarzuca³ skar¿¹cy b³êdne zinterpretowanie
przez S¹d zeznañ œwiadka D.J., która twierdzi³a, ¿e powód przed
wypadkiem lubi³ gotowaæ i eksperymentowaæ w kuchni, natomiast po wypadku nie radzi sobie w kuchni i jest znacznie ograniczony. Ustalenie, ¿e powód znalaz³ po wypadku przy pracy
nowe zainteresowania jak np. gotowanie poczyni³ S¹d I instancji
na podstawie wiarygodnych w tym zakresie zeznañ œwiadka M.J.
Zasadny by³ zarzut naruszenia art. 362 k.c. poprzez jego niew³aœciwe zastosowanie, jednak¿e z innych przyczyn ni¿ podnosi³ to apeluj¹cy. Mia³ racjê S¹d I instancji wskazuj¹c, ¿e powód
przyczyni³ siê do powstania wypadku przy pracy. Bior¹c jednak¿e pod uwagê minimalne przyczynienie siê pokrzywdzonego do
powstania tego wypadku, brak by³o podstaw do obni¿ania powodowi zadoœæuczynienia z tej przyczyny.
Zasadny w czêœci okaza³ siê zarzut naruszenia art. 445 § 1 k.c.
przez b³êdn¹ wyk³adniê i niew³aœciwe zastosowanie polegaj¹ce
na zani¿eniu wysokoœci nale¿nego powodowi zadoœæuczynienia.
Ze wskazanych wczeœniej uwag wynika bowiem, ¿e zadoœæuczynienie za doznan¹ krzywdê przez powoda w wyniku wypadku
przy pracy z dnia 22 stycznia 2008 r. winno by³o wynosiæ 35.000
z³, w konsekwencji zasadna by³a w powy¿szym zakresie zmiana
zaskar¿onego wyroku.
Zasadna by³a apelacja powoda, w której skar¿y³ rozstrzygniêcie S¹du pierwszej instancji w zakresie nieprzyznania mu odsetek ustawowych od kwoty 21.697,69 z³. Odszkodowanie nale¿ne tytu³em zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê jest wymagalne z dat¹ wyrokowania. Od daty wydania wyroku zobowi¹zany
do zap³aty zadoœæuczynienia pozostaje w opóŸnieniu w zap³acie
nale¿nej kwoty. Od tej daty nale¿¹ siê uprawnionemu odsetki
ustawowe (zob. uzasadnienie wyroku SN z 20.03.1998 r., II CKN
650/97, LEX nr 477665). Ustalenie wysokoœci zadoœæuczynienia
wed³ug stanu rzeczy istniej¹cego w chwili zamkniêcia rozprawy
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uzasadnia przyznanie odsetek od daty wyrokowania przez S¹d
pierwszej instancji (por. uzasadnienie wyroku SN z 9.09.1999 r.,
II CKN 477/98, LexPolonica nr 353897). Ze wskazanych przyczyn, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. oraz art. 445 § 1 k.c. w zw.
z art. 444 § 1 k.c., w zw. z art. 359 § 1 i art. 481 § 1 i 2 k.c. S¹d
odwo³awczy orzek³ jak w punkcie 1 podpunkcie b) wyroku.
Zasadna w czêœci by³a apelacja powoda odnoœnie zas¹dzenia
mu od pozwanego renty wyrównawczej w kwocie 500 z³ miesiêcznie pocz¹wszy od dnia 18 lipca 2009 r.
Renta wskazana w art. 444 § 2 k.c. stanowi formê odszkodowania i nie ma charakteru alimentacyjnego; odszkodowanie zaœ
przys³uguje o tyle, o ile ¿¹daj¹cy go poniós³ szkodê; z kolei powstanie szkody w postaci utraty zarobku nie zale¿y od tego, czy
poszkodowany mia³ lub nie roszczenie o uzyskanie pracy, lecz
od tego, czy pracê tê móg³ wykonywaæ i czy przypuszczalnie by
j¹ wykonywa³ (por. uzasadnienie wyroku SN z 17.07.1975 r., I
CR 370/75, Legalis). Je¿eli chodzi o szkodê, rekompensowan¹
przez rentê, to wyra¿a siê ona ró¿nic¹ miêdzy potencjalnymi
dochodami, jakie poszkodowany przypuszczalnie osi¹gn¹³by
w okresie objêtym rent¹, gdyby nie dozna³ uszkodzenia cia³a,
a wszelkimi dochodami, jakie mo¿e faktycznie w tym okresie
osi¹gn¹æ bez zagro¿enia stanu zdrowia (por. uzasadnienie wyroku SA w Katowicach z 30.06.1986 r., III APr 36/93, Prawo Pracy
1995, Nr 3, poz. 42; zob. równie¿ E. Gniewek [w:] Kodeks cywilny. Komentarz (Komentarz do art. 444 k.c.), Wydawnictwo C. H.
Beck 2010, wydanie 4). Z art. 444 § 2 k.c. wynika, ¿e rozmiar
szkody powinien byæ ustalony wed³ug stanu w chwili wydania
wyroku, a zatem s¹d powinien mieæ na uwadze zarobki, jakie
w tym dniu móg³by osi¹gn¹æ powód, gdyby pracowa³ na stanowisku, którego nie mo¿e zajmowaæ na skutek zawinionego przez
pracodawcê uszczerbku na zdrowiu (zob. uzasadnieniu wyroku
SN z 12.11.1971 r., III PRN 100/71, LEX nr 14150).
Renta przys³uguj¹ca poszkodowanemu, który zachowa³ czêœciowo zdolnoœæ do pracy, powinna odpowiadaæ ró¿nicy miêdzy
zarobkami, jakie móg³by osi¹gaæ, gdyby nie uleg³ wypadkowi,
a sum¹ renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy i wynagrodzenia,
jakie – w konkretnych warunkach – jest w stanie uzyskaæ przy
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wykorzystaniu swej ograniczonej zdolnoœci do pracy. Jeœli utrata
zdolnoœci do pracy jest tylko czêœciowa, to szkoda jest mniejsza,
a co za tym idzie, wysokoœæ renty nale¿y zmniejszyæ o tak¹ kwotê,
jak¹ poszkodowany mo¿e miesiêcznie zarobiæ w ramach swej
zmniejszonej zdolnoœci do pracy (por. uzasadnienie wyroku SN
z 10.06.1999 r., II UKN 682/98, OSNP 2000/16/627). Nie jest
przy tym istotne czy poszkodowany wykorzystuje zachowane
mo¿liwoœci zarobkowe, czy te¿ z jakichœ przyczyn nie zarobkuje. Brak mo¿liwoœci zarobkowych spowodowany sytuacj¹ na rynku
pracy nie jest normalnym nastêpstwem dzia³ania zobowi¹zanego
i renta nie powinna wyrównywaæ zarobków utraconych z powodu niemo¿noœci znalezienia odpowiedniej pracy. Nie mo¿na natomiast zgodziæ siê z tym, ¿e przy ustalaniu renty powinno byæ
uwzglêdnione przyczynienie siê powoda do powstania szkody
i w zwi¹zku z tym powinien mieæ zastosowanie przepis art. 362
k.c. Fakt, ¿e powód nie podejmuje ani nie poszukuje pracy nie
mo¿e byæ oceniany w kategorii zawinienia, gdy¿ na powodzie
nie ci¹¿y obowi¹zek wykonywania pracy zarobkowej. Nie pozostaje to zreszt¹ w zwi¹zku ze szkod¹ spowodowan¹ przez pozwan¹, która musi wyrównaæ zmniejszone w wyniku wypadku
przy pracy mo¿liwoœci zarobkowe, a nie ma obowi¹zku wyrównywania niewykorzystywanych lecz zachowanych mo¿liwoœci
zarobkowych (por. uzasadnienie wyroku SN z 4.06.2003 r., II UK
296/02, Legalis). Renta z art. 444 § 2 k.c. ma rekompensowaæ
faktyczn¹ utratê mo¿liwoœci zarobkowych. Takie okolicznoœci,
jak brak ofert pracy nie s¹ objête odpowiedzialnoœci¹ zak³adu
pracy, jako niebêd¹ce normalnym nastêpstwem wypadku przy
pracy. Poszkodowany, wykazuj¹c ma³¹ aktywnoœæ w zwiêkszeniu swych szans na podjêcie pracy nie zwiêksza rozmiarów szkody, gdy¿ nie spowodowa³ powiêkszenia niezdolnoœci do podjêcia pracy, a w konsekwencji obowi¹zku rentowego pracodawcy
(tak SN w uzasadnieniu wyroku z 12.02.2009 r., I PK 170/08,
Legalis).
Przenosz¹c powy¿sze uwagi na grunt sprawy stwierdziæ nale¿y, ¿e nie by³y prawid³owe ustalenia S¹du Okrêgowego w zakresie braku podstaw do wyp³aty powodowi renty wyrównawczej z tytu³u doznanego przez niego wypadku przy pracy z dnia
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22 stycznia 2008 r. Trafnie zauwa¿y³ równie¿ S¹d pierwszej instancji, ¿e odpowiednia renta, o której mowa w art. 444 § 2 k.c.,
powinna stanowiæ ró¿nicê miêdzy wynagrodzeniem, jakie poszkodowany uzyska³by, gdyby zachowa³ pe³n¹ zdolnoœæ do pracy a dochodami, jakie mo¿e uzyskiwaæ przy wykorzystaniu ograniczonej zdolnoœci do pracy. Trafnie stwierdzi³ S¹d Okrêgowy,
¿e nic nie stoi na przeszkodzie, aby powód podj¹³ zatrudnienie
i uzyskiwa³ wynagrodzenie co najmniej w wysokoœci najni¿szej
krajowej jednoczeœnie pobieraj¹c œwiadczenie rentowe. Jest on
bowiem osob¹ jedynie czêœciowo niezdoln¹ do pracy. Z opinii
bieg³ego psychiatry wynika³o, ¿e powód mo¿e wykonywaæ prace z uwagi na schorzenia psychiczne na otwartym rynku pracy,
natomiast skar¿¹cy reprezentowany przez zawodowego pe³nomocnika nie wywiód³ innych powodów, które wskazywa³yby,
¿e mimo orzeczonej czêœciowej niezdolnoœci do pracy nie mo¿e
wykonywaæ pracy wskazanej przez bieg³ego, to jest na przyk³ad
pracy dozorcy czy kierowcy wózka wid³owego. Powód nie mo¿e
wykonywaæ jedynie pracy u pozwanego. B³êdnie wyliczy³ jednak¿e S¹d Okrêgowy ró¿nicê miêdzy wynagrodzeniem, jakie
poszkodowany uzyska³by, gdyby zachowa³ pe³n¹ zdolnoœæ do
pracy a dochodami, jakie mo¿e uzyskiwaæ przy wykorzystaniu
ograniczonej zdolnoœci do pracy. Niesporne miêdzy stronami by³o,
¿e œrednia zarobków powoda z okresu trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych doznany przez niego wypadek przy pracy wynosi³a
2.152,28 z³ brutto. Odnosz¹c siê do okresu od 18 lipca 2009 r. do
31 grudnia 2009 r. wskazaæ nale¿y, ¿e po odjêciu od kwoty
2.152,28 z³ wysokoœci minimalnego wynagrodzenia za pracê
(wynosz¹cego w roku 2009 – 1.276 z³) oraz renty z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku wypadkiem przy pracy nale¿nej powodowi w powy¿szym okresie pozostaje kwota
wynosz¹ca 253,12 z³, która stanowi wysokoœæ nale¿nej powodowi za ten okres miesiêcznej renty wyrównawczej z art. 444 § 2
k.c. Po odjêciu zaœ od kwoty 2.152,28 z³ wysokoœci minimalnego
wynagrodzenia za pracê za okres od 1 stycznia 2010 r. (wynosz¹cego w roku 2010 – 1.317 z³) oraz renty z tytu³u czêœciowej
niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z wypadkiem przy pracy nale¿nej powodowi od tego dnia (po uwzglêdnieniu jej waloryza-
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cji), pozostaje kwota wynosz¹ca 183 z³, która stanowi wysokoœæ
nale¿nej powodowi za ten okres renty wyrównawczej z art. 444
§ 2 k.c. W konsekwencji, na podstawie przepisów art. 386 § 1
k.p.c. w zw. z art. 444 § 2 k.c. w zw. z art. 359 § 1 k.c. i z art.
481 § 1 i 2 k.c. S¹d drugiej instancji orzek³ jak w wyroku. Dalej
id¹ce ¿¹danie apeluj¹cego S¹d II instancji oddali³ na podstawie
przepisów art. 385 k.p.c. w zw. z art. 444 § 2 k.c.
Trudno uznaæ za wykazane przez powoda podniesione przez
niego zarzuty naruszenia przepisów art. 233 k.p.c., poprzez pominiêcie tego, ¿e powód po wypadku, zgodnie z opini¹ bieg³ego, nie jest zdolny do wykonywania pracy dozorcy, z uwagi na
przyjmowane leki oraz pracy operatora wózka wid³owego, bowiem do wykonywania czynnoœci operatora wózka niezbêdne
jest posiadanie obu sprawnych d³oni. Z opinii bieg³ego psychiatry wynika, ¿e mo¿e on wykonywaæ pracê operatora wózka wid³owego jak i pracê dozorcy (za wyj¹tkiem pracy nocnej). Potwierdza powy¿sze okolicznoœæ, ¿e powód nadal mo¿e prowadziæ samochód osobowy. Jak przyzna³ nadto sam apeluj¹cy, aby
móg³ pracowaæ jako operator wózka wid³owego, niezbêdne by³oby jego przeszkolenie i dostosowanie wózka do jego indywidualnego stanu, co oznacza, ¿e mo¿e on wykonywaæ tak¹ pracê,
wbrew podniesionym wy¿ej zarzutom. Nieudowodnione przez
powoda by³y jego twierdzenia, ¿e jego g³ównym marzeniem
i przyczyn¹ podjêcia pracy u pozwanego by³a chêæ zarobienia
pieniêdzy w celu ukoñczenia kursu na prawo jazdy na samochody ciê¿arowe i podjêcie pracy w tym zawodzie. Powy¿sze twierdzenia powoda nie wp³ywa³y zatem w ¿aden sposób na wysokoœæ renty wyrównawczej podobnie jak i na kwotê nale¿nego
mu zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê w wyniku wypadku
przy pracy. Chybione by³y równie¿ zarzuty skar¿¹cego w przedmiocie nieodniesienia siê do wskazywanych przez powoda dowodów œwiadcz¹cych o niemo¿liwoœci znalezienia pracy. Takie
okolicznoœci, jak brak ofert pracy nie s¹ objête odpowiedzialnoœci¹ zak³adu pracy, jako niebêd¹ce normalnym nastêpstwem
wypadku przy pracy. Brak aktywnoœci w zwiêkszeniu swych
szans na podjêcie pracy nie zwiêksza rozmiarów szkody, gdy¿
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nie powoduje powiêkszenia niezdolnoœci do podjêcia pracy,
a w konsekwencji obowi¹zku rentowego pracodawcy.
Maj¹c na uwadze powy¿sze uwagi, trafny by³ zarzut niew³aœciwego zastosowania art. 444 § 2 k.c. jedynie w zakresie nieprzyznania w ogóle renty wyrównawczej dla powoda przez S¹d
I instancji. B³êdnie wyliczy³ bowiem S¹d Okrêgowy ró¿nicê miêdzy wynagrodzeniem, jakie poszkodowany uzyska³by, gdyby
zachowa³ pe³n¹ zdolnoœæ do pracy a dochodami, jakie mo¿e uzyskiwaæ przy wykorzystaniu ograniczonej zdolnoœci do pracy. Powy¿szy b³¹d prowadzi³ do naruszenia wskazanych wy¿ej przepisów prawa materialnego poprzez ich niezastosowanie. Niewykazane by³y przez powoda jego twierdzenia, ¿e zamierza³ zostaæ
kierowc¹ ciê¿arowym i ¿e zwiêkszy³y siê jego potrzeby oraz
zmniejszy³y widoki powodzenia na przysz³oœæ.
Z uwagi na zakres zaskar¿enia i uprawomocnienie siê zaskar¿onego wyroku w zakresie oddalenia ¿¹dania powoda odnoœnie
ustalenia odpowiedzialnoœci pozwanego za szkody przysz³e, brak
by³o podstaw do oceny zarzutu niewyjaœnienia przez S¹d Okrêgowy, dlatego odmówi³ ustalenia odpowiedzialnoœci pozwanego
na przysz³oœæ w sytuacji, gdy nie mo¿na przewidzieæ, ¿e stan
zdrowia powoda nie bêdzie siê pogarsza³. Zarzut ten dotyczy³
bowiem kwestii objêtych prawomocnym rozstrzygniêciem S¹du
pierwszej instancji.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, S¹d Apelacyjny na mocy przepisów art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444
§ 1 k.c. i w zw. z art. 359 § 1 i art. 481 § 1 i 2 k.c. orzek³ jak
w punkcie 1 podpunkcie a) i b) wyroku.
Na podstawie przepisów art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 444 §
2 k.c. w zw. z art. 359 § 1 k.c. i z art. 481 § 1 i 2 k.c. S¹d
odwo³awczy orzek³ jak w punkcie 1 podpunkcie c) wyroku.
S¹d Apelacyjny na podstawie przepisów art. 370 w zw. z art.
391 § 1 w zw. z art. 363 § 3 k.p.c. postanowi³ jak w punkcie 2
wyroku.
Na podstawie przepisów art. 385 k.p.c. w zw. z art. 445 § 1
k.c. i w zw. z art. 444 § 1 k.c. oraz na podstawie przepisów art.
385 k.p.c. w zw. z art. 444 § 2 k.c. S¹d drugiej instancji orzek³ jak
w punkcie 3 wyroku.
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S¹d odwo³awczy na mocy przepisów art. 386 § 1 k.p.c. w zw.
z art. 100 k.p.c. postanowi³ jak w punkcie 4 podpunkcie a) i c)
wyroku. W ocenie S¹du II instancji, maj¹c na uwadze ostateczny
wynik sprawy uznaæ nale¿a³o, ¿e zasz³y przes³anki do stosunkowego rozdzielenia na obie strony, po po³owie, poniesionych
przez powoda op³at s¹dowych, a tak¿e kosztów opinii bieg³ego
psychiatry.
Maj¹c na wzglêdzie ostateczny wynik sprawy S¹d odwo³awczy na podstawie przepisów art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 100
k.p.c. i art. 108 § 1 w zw. z art. 100 k.p.c. postanowi³ jak w punkcie 4 podpunkcie b) wyroku uznaj¹c, ¿e wynik ten uzasadnia
wzajemne zniesienie miêdzy stronami kosztów zastêpstwa procesowego za obie instancje.

2
WYROK
z dnia 13 stycznia 2011 r.
III AUa 1122/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Daria Stanek
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Ma³gorzata Gerszewska
SSA Gra¿yna Czy¿ak

Teza
W ka¿dym wypadku, gdy o prawo do renty rodzinnej wystêpuj¹ jednoczeœnie dzieci w³asne zmar³ego oraz dzieci drugiego
ma³¿onka (art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 wrzeœnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych –
Dz.U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.) S¹d winien dokonaæ
szczegó³owej analizy sytuacji ¿yciowej tych podmiotów. Z uwagi
bowiem na alimentacyjny charakter renty rodzinnej – w szczególnych okolicznoœciach konkretnej sprawy – modyfikacji mo¿e
podlegaæ generalna zasada wyra¿ona w dyspozycji art. 67 ust. 1
pkt 1 ustawy emerytalnej zrównuj¹ca jako podmioty uprawnione
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do powy¿szego œwiadczenia dzieci w³asne zmar³ego z dzieæmi
drugiego ma³¿onka.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z 15 grudnia 2009 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w G. ponownie ustali³ wysokoœæ renty rodzinnej
wyp³acanej K.D. z uwagi na zmianê liczby osób uprawnionych
do renty rodzinnej po zmar³ym J.D.
Od powy¿szej decyzji odwo³anie wniós³ ubezpieczony wnosz¹c o jej zmianê i przyznanie mu renty rodzinnej w wysokoœci
85% œwiadczenia, które by³oby wyp³acane jego zmar³emu ojcu
J.D. Skar¿¹cy wskazywa³, ¿e w chwili œmierci ojciec jego nie
mia³ innych dzieci, zaœ córka z drugiego ma³¿eñstwa otrzymuje
alimenty od swojego ojca. W zwi¹zku z tym, ¿e jest ona zabezpieczona finansowo niezasadnym jest przyznawanie jej – kosztem ubezpieczonego – renty rodzinnej po J.D.
W odpowiedzi na odwo³anie pozwany wniós³ o jego oddalenie i wskaza³, i¿ zaskar¿on¹ w sprawie decyzjê wyda³ zgodnie
z treœci¹ art. 67 oraz 68-71 ustawy emerytalnej. Postanowieniem
z 25 lutego 2010 r. S¹d I instancji wezwa³ do udzia³u w sprawie
– w charakterze zainteresowanej – ma³oletni¹ A.£. reprezentowan¹ przez jej przedstawiciela ustawowego – matkê B.D.
S¹d Okrêgowy S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w G.
wyrokiem z 13 kwietnia 2010 r. (…) oddali³ odwo³anie. W uzasadnieniu S¹d I instancji wskaza³ nastêpuj¹ce motywy swego rozstrzygniêcia:
K.D. urodzi³ siê 4 wrzeœnia 1986 r. W dniu 9 listopada 2009 r.
z³o¿y³ wniosek o rentê rodzinn¹ po ojcu J.D., który postanowieniem S¹du Rejonowego w G. z 7 sierpnia 2009 r. zosta³ uznany
za zmar³ego w dniu 26 sierpnia 2007 r. Ojciec wnioskodawcy do
dnia zgonu nie pobiera³ œwiadczeñ emerytalno – rentowych.
Decyzj¹ z 27 listopada 2009 r. ZUS ustali³ wnioskodawcy prawo do renty rodzinnej po zmar³ym ojcu w wysokoœci 2.378,57 z³
od 1 listopada 2009 r. do 31 marca 2010 r.
W dniu 8 grudnia 2009 r. wniosek o rentê rodzinn¹ po J.D.
z³o¿y³a w imieniu uprawnionej A.£. jej matka B.D., która od
2 kwietnia 2005 r. by³a ma³¿onk¹ zmar³ego. Decyzj¹ z 15 grud-
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nia 2009 r. ZUS ustali³ prawo A.£. do renty rodzinnej po J.D.
w wysokoœci 50 % œwiadczenia.
Zaskar¿on¹ decyzj¹ z 15 grudnia 2009 r. organ rentowy ustali³, ¿e renta po zmar³ym J.D. ulega podzia³owi na dwie równe
czêœci po 1.259 z³ i w takiej wysokoœci przys³uguje K.D. (obok
A.£.).
Jak wskaza³ S¹d Okrêgowy kr¹g osób uprawnionych do renty
rodzinnej okreœla art. 67 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze
zm., dalej zwanej „ustaw¹ emerytaln¹”). Ka¿da z kategorii osób
wymienionych w art. 67 musi dodatkowo spe³niaæ wymogi szczegó³owe okreœlone w przepisach art. 68-71 ustawy emerytalnej.
Wype³nianie przez drug¹ z uprawnionych, tj. A.£. przes³anek
do pobierania renty rodzinnej nie by³o w sprawie kwestionowane. Spór zasadza³ siê jedynie na tym, ¿e w ocenie ubezpieczonego z uwagi na jego gorsz¹ sytuacjê materialn¹ w porównaniu
do sytuacji finansowej drugiej z uprawnionych winien on uzyskiwaæ rentê w wy¿szej wysokoœci, ni¿ A.£.
S¹d Okrêgowy nie neguj¹c, ¿e sytuacja finansowa wnioskodawcy jest gorsza, ni¿ drugiej z uprawnionych podniós³, i¿ okolicznoœæ ta nie stanowi przes³anki badanej przy ustalaniu prawa
i wysokoœci do renty rodzinnej i jako taka nie mo¿e wp³ywaæ na
wydan¹ w sprawie decyzjê. Wskazuj¹c na treœæ art. 73 ustawy
emerytalnej S¹d I instancji podkreœli³, ¿e renta rodzinna stanowi
odpowiedni procent œwiadczenia, które przys³ugiwa³oby zmar³emu. Wysokoœæ tego procentu uzale¿niona jest z kolei od liczby
osób uprawnionych (na zasadzie: im wiêcej uprawnionych do
renty rodzinnej, tym wiêkszy procent). Jeœli do renty rodzinnej
uprawniona jest wy³¹cznie jedna osoba – otrzyma 85% œwiadczenia przys³uguj¹cego zmar³emu; dwie osoby – odpowiednio 90%;
trzy lub wiêcej osób – 95%. W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnione s¹ co najmniej dwie osoby, renta ulega podzia³owi na równe czêœci (art. 74 ust. 2).
W sytuacji gdy organ rentowy, rozpoznaj¹c wniosek o rentê
rodzinn¹ po zmar³ym pracowniku (renciœcie) z³o¿ony przez dziecko
uprawnione do tej renty, poweŸmie wiadomoœæ, ¿e pozosta³y
tak¿e dzieci pochodz¹ce z innego ma³¿eñstwa zmar³ego, które
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mog¹ byæ uprawnione do renty rodzinnej po nim, obowi¹zany
jest zawiadomiæ je i rozpoznaæ tak¿e ich prawo do tej renty (uchwa³a SN z 18.02.1988 r., III UZP 1/88, OSNCAPiUS 1989/11/172).
W razie bezspornego ujawnienia okolicznoœci powoduj¹cych ustanie podzia³u renty rodzinnej prawo do œwiadczenia ustalone zostanie ponownie – co mia³o miejsce w niniejszej sprawie.
S¹d Okrêgowy podkreœli³, ¿e S¹d powszechny nie mo¿e wydawaæ Zak³adowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych wi¹¿¹cych nakazów,
co do podzia³u renty rodzinnej miêdzy osobami uprawnionymi
do jej pobierania i co do sposobu jej przekazywania (postanowienie SN z 19.02.1981 r., III CRN 10/81, OSNCAPiUS 1981/12/
238). Nawet zatem podzielaj¹c argumentacjê przedstawion¹ przez
ubezpieczonego brak by³oby mo¿liwoœci zmiany zaskar¿onej
decyzji, która wydana zosta³a zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tej
mierze przepisami i jako taka musi siê ostaæ.
Maj¹c powy¿sze na uwadze S¹d I instancji na podstawie art.
47714 § 1 k.p.c. w zw. z art. 67 oraz art. 73 ust. 2 i art. 74 ust. 2
ustawy emerytalnej a contrario oddali³ odwo³anie K.D.
Apelacjê od wyroku wywiód³ ubezpieczony. Zaskar¿y³ go
w ca³oœci i wniós³ o jego zmianê poprzez uwzglêdnienie roszczeñ zawartych w jego odwo³aniu od decyzji z dnia 15 grudnia
2009 r. W uzasadnieniu apeluj¹cy wskazywa³, i¿ jest jedynym
dzieckiem zmar³ego J.D., który by³ zobowi¹zany do alimentacji
ubezpieczonego. Obecnie jest studentem studiów stacjonarnych
IV roku informatyki (…), nie pracuje zawodowo, jego matka ma
niewysokie dochody jako nauczycielka. Uczestniczka A.£. nie
jest córk¹ zmar³ego, nie zosta³a te¿ przez niego przysposobiona,
otrzymuje alimenty od swojego ojca. W tej sytuacji, w ocenie
wnioskodawcy, przyznawanie renty rodzinnej uczestniczce jego
kosztem jest sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja ubezpieczonego – na tym etapie postêpowania dowodowego – okaza³a siê zasadna i skutkowa³a uchyleniem zaskar¿onego wyroku i przekazaniem sprawy S¹dowi Okrêgowemu do ponownego rozpoznania.
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W ocenie S¹du Apelacyjnego, S¹d I instancji nie wyjaœni³ okolicznoœci faktycznych maj¹cych decyduj¹ce znaczenie dla rozstrzygniêcia niniejszej sprawy i wydania orzeczenia. S¹d a quo
nie zgromadzi³ mianowicie w sprawie materia³u dowodowego,
który by³by wystarczaj¹cy do ustalenia wysokoœci renty rodzinnej jaka powinna przys³ugiwaæ ubezpieczonemu.
Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 17 wrzeœnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
(Dz.U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.) renta rodzinna przys³uguje uprawnionym cz³onkom rodziny osoby, która w chwili
œmierci mia³a ustalone prawo do emerytury lub renty z tytu³u
niezdolnoœci do pracy lub spe³nia³a warunki wymagane do uzyskania jednego z tych œwiadczeñ. Kr¹g osób uprawnionych do
powy¿szego œwiadczenia okreœla art. 67 cytowanej ustawy. Do
osób tych nale¿¹ w szczególnoœci dzieci w³asne, dzieci drugiego
ma³¿onka oraz dzieci przysposobione (art. 67 ust. 1 pkt 1). Przez
dzieci w³asne nale¿y w pierwszym rzêdzie rozumieæ potomstwo
biologiczne. Do grupy okreœlonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 nale¿¹
równie¿ pasierbowie, czyli wychowuj¹ce siê w rodzinnym gospodarstwie domowym dzieci drugiego ma³¿onka. Nie chodzi tu
o dzieci uznane przez zmar³ego (te bowiem zaliczamy do dzieci
w³asnych), lecz o dzieci, co do których wiadome jest, ¿e pochodz¹ od innej osoby, ni¿ zmar³y. Przez dzieci drugiego ma³¿onka nale¿y rozumieæ zarówno jego dzieci biologiczne, jak i przysposobione.
Podkreœliæ w tym miejscu nale¿y, i¿ kwestia uprawnieñ dzieci
drugiego ma³¿onka jest wysoce problematyczna. W piœmiennictwie wyra¿ono pogl¹d, ¿e przyznanie renty rodzinnej w sytuacji,
gdy dziecka drugiego ma³¿onka nie ³¹czy³a poza powinowactwem ¿adna wiêŸ ze zmar³ym (ojczymem lub macoch¹) stanowi³oby nieuzasadnion¹ korzyœæ maj¹tkow¹, z ewentualnym pokrzywdzeniem dzieci w³asnych zmar³ego. Przy rozstrzyganiu podobnych sporów decyduj¹ce znaczenie winna mieæ kwestia, czy
zmar³y ma³¿onek rodzica by³ ¿ywicielem pasierba, a wiêc – czy
przyczynia³ siê w sposób istotny do dostarczenia mu œrodków
utrzymania i wychowania (K. Wróblewska, Sytuacja dziecka..., s.
27-28).
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W realiach przedmiotowej sprawy bezsporne jest, i¿ wnioskodawca, urodzony 4 wrzeœnia 1986 r., jest dzieckiem w³asnym
J.D., który postanowieniem S¹du Rejonowego w G. z 7 sierpnia
2009 r., (…) uznany zosta³ za zmar³ego z dniem 26 sierpnia 2007 r.
Od 2 kwietnia 2005 r. J.D. pozostawa³ w zwi¹zku ma³¿eñskim
z B.D. Z kolei A.£., urodzona 11 paŸdziernika 1997 r., jest córk¹
B.B. i A.£. Poza sporem pozostaje równie¿, i¿ decyzj¹ z 27 listopada 2009 r. pozwany ustali³ ubezpieczonemu prawo do renty
rodzinnej po zmar³ym ojcu w wysokoœci 2.378,57 z³ od 1 listopada 2009 r. do 31 marca 2010 r. Natomiast decyzj¹ z 15 grudnia
2009 r. prawo do renty rodzinnej po J.D. ustalone zosta³o równie¿ A.£. – jako dziecku drugiego ma³¿onka zmar³ego. Wydanie
powy¿szej decyzji implikowa³o zgodnie z art. 73 ust. 1 w zw.
z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej obni¿enie œwiadczenia
przyznanego wnioskodawcy. W sytuacji bowiem, gdy do renty
uprawniona jest wiêcej ni¿ jedna osoba œwiadczenie podlega
podzia³owi na równe czêœci.
W myœl art. 73 ust. 1 cytowanej ustawy renta rodzinna wynosi:
1. dla jednej osoby uprawnionej – 85 % œwiadczenia, które przys³ugiwa³oby zmar³emu;
2. dla dwóch osób uprawnionych – 90 % œwiadczenia, które
przys³ugiwa³oby zmar³emu;
3. dla trzech lub wiêcej osób uprawnionych – 95 % œwiadczenia,
które przys³ugiwa³oby zmar³emu.
Zgodnie zaœ z przepisem art. 74 ustawy emerytalnej wszystkim uprawnionym cz³onkom rodziny przys³uguje jedna ³¹czna
renta rodzinna, z uwzglêdnieniem ust. 2-4 (ust. 1). Renta rodzinna podlega podzia³owi na równe czêœci miêdzy uprawnionych
(ust. 2).
W ocenie S¹du Okrêgowego, z uwagi na jednoznaczn¹ dyspozycjê cytowanych przepisów, brak by³o podstaw do podwa¿enia zaskar¿onej w niniejszej sprawie decyzji organu rentowego ustalaj¹cej wysokoœæ nale¿nego wnioskodawcy œwiadczenia
w kwocie 1.259 z³.
S¹d Apelacyjny nie podziela powy¿szego stanowiska. W szczególnoœci, zdaniem S¹du Odwo³awczego, w okreœlonych sytuacjach
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modyfikacji mo¿e podlegaæ generalna zasada okreœlona w art.
67 ust. 1 pkt 1 zrównuj¹ca jako pomioty uprawnione do renty
rodzinnej dzieci w³asne zmar³ego z dzieæmi drugiego ma³¿onka.
Wyk³adnia gramatyczna, na której opar³ siê S¹d I instancji jest
bez w¹tpienia podstawowym i stosowanym w pierwszej kolejnoœci rodzajem wyk³adni. Nie wyklucza to jednak siêgniêcia do
innych metod wyk³adni zw³aszcza, gdy wnioski wyp³ywaj¹ce
z wyk³adni gramatycznej okazuj¹ siê nieracjonalne, albo niesprawiedliwe dla uprawnionych, a przez to niezgodne z rzeczywistymi intencjami ustawodawcy. Cele prawa, czy cele normy –
przepisu prawnego – s¹ zawsze szczególnymi wartoœciami. Interpretacyjne dyrektywy celowoœciowe preferuj¹ takie rozumienie poszczególnych interpretowanych zwrotów, które pozwala
owe cele osi¹gn¹æ b¹dŸ dezaprobuj¹ te ze sposobów ich rozumienia, które osi¹gniêcie celów uniemo¿liwiaj¹ lub co najmniej
utrudniaj¹. Za³o¿enia chroni¹ce aprobowane wartoœci sk³adaj¹ siê
na za³o¿enie o racjonalnoœci ustawodawcy. W zespole za³o¿eñ
o racjonalnoœci prawodawcy za³o¿enia o racjonalnoœci aksjologicznej maj¹ wagê najwy¿sz¹, co przejawia siê w tym, i¿ w razie
konfliktu z innymi za³o¿eniami prawodawcy za³o¿enia aksjologiczne s¹ zawsze preferowane. Akceptacja tej preferencji stanowi w szczególnoœci podstawê do prze³amania jednoznacznego
rezultatu wyk³adni jêzykowej (por. M. Zieliñski, Wyk³adnia prawa. Zasady, regu³y, wskazówki, Wyd. Prawn. LexisNexis, Warszawa 2006, s. 301).
W ocenie S¹du Apelacyjnego przy dokonywaniu wyk³adni
wskazanego wy¿ej przepisu nale¿y mieæ na uwadze cel renty
rodzinnej, który zmierza do zapewnienia œrodków utrzymania
uprawnionym. Jak wskaza³ S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu uchwa³y z 26.10.2006 r., sygn. akt III UZP 3/06, niepodwa¿alny jest
podstawowy maj¹tkowy cel i alimentacyjna funkcja renty rodzinnej, która zmierza do zapewnienia ustawowo okreœlonej kompensaty œrodków utrzymania przez wyrównywanie utraconych
lub pomniejszonych wskutek œmierci ubezpieczonego – ¿ywiciela rodziny, co pozbawia w ca³oœci lub w czêœci dotychczasowych œrodków utrzymania cz³onków jego rodziny lub inne bliskie mu osoby, które pozostawa³y pod jego piecz¹ lub do któ-
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rych utrzymania przyczynia³ siê bezpoœrednio przed œmierci¹.
Z tej przyczyny utrata ubezpieczonego ¿ywiciela stanowi ustawowo uznane ryzyko ubezpieczeniowe, z którego wyst¹pieniem
³¹czy siê obowi¹zek wyp³acania renty rodzinnej z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych osobom uprawnionym, w miejsce œrodków
utrzymania utraconych lub ograniczonych wskutek wyst¹pienia
ryzyka (zdarzenia) ubezpieczeniowego. Oznacza to, ¿e przys³uguj¹ce rentowe œwiadczenie rodzinne ma zapobiegaæ istotnemu
pogorszeniu siê sytuacji materialnej rodziny zmar³ego ubezpieczonego (por. OSNP 2007/9-10/138).
Nie mo¿e ulegaæ w¹tpliwoœci, i¿ alimentacyjna funkcja renty
rodzinnej powinna byæ odnoszona do objêcia tego rodzaju ubezpieczeniow¹ ochron¹ prawn¹ zarówno dzieci w³asne zmar³ego,
jak te¿ dzieci drugiego ma³¿onka. Niemniej, w ocenie S¹du Apelacyjnego, sytuacja maj¹tkowa i osobista tych podmiotów, mo¿e
w szczególnych okolicznoœciach decydowaæ o pozbawieniu ich
prawa do renty rodzinnej, zw³aszcza w razie wystêpowania znacznych dysproporcji w ich stosunkach maj¹tkowych.
O zakresie obowi¹zku alimentacyjnego decyduj¹ w ka¿dym
razie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego (art. 135 k.r.o.).
Pojêcia usprawiedliwionych potrzeb nie mo¿na jednoznacznie
zdefiniowaæ, poniewa¿ nie ma jednego sta³ego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzale¿niony od cech
osoby uprawnionej oraz od splotu okolicznoœci natury spo³ecznej
i gospodarczej, w których osoba uprawniona siê znajduje. Nie
jest mo¿liwe ustalenie katalogu usprawiedliwionych potrzeb podlegaj¹cych zaspokojeniu w ramach obowi¹zku alimentacyjnego
i odró¿nienie ich od tych, które jako przejaw zbytku lub z innych
przyczyn nie powinny byæ uwzglêdnione. W ka¿dym razie zakres obowi¹zku alimentacyjnego wyznaczaæ bêd¹ poszczególne
sytuacje uprawnionego i zobowi¹zanego, konkretne warunki spo³eczno-ekonomiczne oraz cele i funkcje obowi¹zku alimentacyjnego. Dopiero na tym tle bêdzie mo¿na okreœliæ potrzeby ¿yciowe – materialne i intelektualne uprawnionego.
Zakres potrzeb dziecka, które powinny byæ przez rodziców
zaspokajane, wyznacza treœæ art. 96 k.r.o., wed³ug którego rodzice obowi¹zani s¹ troszczyæ siê o fizyczny i duchowy rozwój dziec-
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ka i przygotowaæ je nale¿ycie – odpowiednio do jego uzdolnieñ
– do pracy dla dobra spo³eczeñstwa.
Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zale¿noœci od swych
mo¿liwoœci s¹ obowi¹zani zapewniæ dziecku œrodki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wy¿ywienia, mieszkania, odzie¿y, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak
i duchowych (kulturalnych), a tak¿e œrodki wychowania (kszta³cenia ogólnego, zawodowego), wed³ug zdolnoœci, dostarczania
rozrywek i wypoczynku. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny byæ uznane za potrzeby usprawiedliwione,
nale¿y z jednej strony braæ pod uwagê mo¿liwoœci zobowi¹zanego, z drugiej zaœ zakres i rodzaj tych potrzeb. Bêdzie to mieæ
wp³yw na rozstrzygniêcie, w jakiej mierze mo¿liwoœci zarobkowe i maj¹tkowe zobowi¹zanego bêd¹ wziête pod uwagê przy
oznaczaniu zakresu obowi¹zku alimentacyjnego. Zawsze jednak
ka¿de dziecko musi mieæ zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wy¿ywienia zapewniaj¹cego jego prawid³owy rozwój fizyczny, stosown¹ do wieku odzie¿, œrodki na ochronê zdrowia, kszta³cenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronê jego osoby i maj¹tku. Wyjœcie poza wymienione potrzeby
zale¿y ju¿ tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamo¿noœci
i przyjêtego przez zobowi¹zanego modelu konsumpcji (por.
uchwa³a SN z 16.12.1987 r., III CZP 91/86, OSNP 1988/4/42).
Pomimo zatem treœci art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej,
który to przepis zrównuje prawo do renty rodzinnej dzieci w³asnych zmar³ego z dzieæmi drugiego ma³¿onka, w ocenie S¹du
Apelacyjnego, konieczne jest uwzglêdnienie – przy ocenie konkretnej sprawy – istoty i celu renty rodzinnej w systemie obowi¹zkowego ubezpieczenia spo³ecznego.
Zabezpieczenie spo³eczne ma na celu zapewnienie cz³onkom rodziny zmar³ego pracownika (rencisty) bytu w postaci renty rodzinnej. W razie œmierci bowiem pracownika (rencisty) sytuacja ¿yciowa cz³onków jego rodziny ulega pogorszeniu. To
pogorszenie polega w szczególnoœci na utracie ¿ywiciela, opiekuna i wychowawcy. W celu z³agodzenia przeto tej sytuacji ustawa przewiduje dla cz³onków rodziny zmar³ego pracownika (ren-

86

w sprawach pracy
cisty) rentê rodzinn¹, która – poza ewentualnie innymi œrodkami
maj¹tkowymi – stanowi Ÿród³o ich utrzymania.
Natomiast pogorszenia sytuacji ¿yciowej pasierba nie wywo³uje œmieræ pracownika (rencisty), je¿eli pasierba nie ³¹czy³a –
poza powinowactwem – ¿adna wiêŸ ze zmar³ym i jego rodzin¹,
poniewa¿ by³ on wychowywany i utrzymywany wy³¹cznie przez
drugiego rodzica lub przez inne osoby. Przyznanie takiemu pasierbowi renty rodzinnej po zmar³ym ojczymie (macosze) stanowi³oby dla niego nieuzasadnion¹ korzyœæ maj¹tkow¹ z jednoczesnym pokrzywdzeniem dzieci w³asnych zmar³ego. Dlatego te¿
nie mo¿na – przy rozpoznawaniu konkretnej sprawy – zacieœniaæ interpretacji omawianych przepisów wy³¹cznie do wyk³adni gramatycznej (por. uchwa³a SN z 22.02.1974 r., III UZP 1/72,
OSNC 1974/9/146). W okolicznoœciach niniejszej sprawy rol¹
S¹du jest zatem ustalenie sytuacji maj¹tkowej i osobistej podmiotów uprawnionych do renty rodzinnej. W szczególnoœci zbadaæ
nale¿y usprawiedliwione potrzeby wnioskodawcy oraz A.£., ich
sytuacjê materialn¹ – w tym tak¿e wysokoœæ alimentów otrzymywanych przez obie osoby – przed œmierci¹ J.D., jak i w chwili
obecnej ju¿ tylko przez A.£. od jej w³asnego ojca, a tak¿e uwzglêdniæ skutki jakie œmieræ J.D. wywar³a na sytuacjê ¿yciow¹ obu
tych osób. W ka¿dym wypadku, gdy o prawo do renty rodzinnej
wystêpuj¹ jednoczeœnie dzieci w³asne zmar³ego oraz dzieci drugiego ma³¿onka (art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 wrzeœnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych – Dz.U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.) rol¹ S¹du
jest dokonanie szczegó³owej analizy sytuacji ¿yciowej tych podmiotów. Z uwagi bowiem na alimentacyjny charakter renty rodzinnej – w szczególnych okolicznoœciach konkretnej sprawy –
modyfikacji mo¿e podlegaæ generalna zasada wyra¿ona w dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej zrównuj¹ca jako
podmioty uprawnione do powy¿szego œwiadczenia dzieci w³asne zmar³ego z dzieæmi drugiego ma³¿onka. W razie ustalenia
bowiem, i¿ renta rodzinna po zmar³ym nie spe³nia³aby wobec
dziecka drugiego ma³¿onka celu wynikaj¹cego z istoty tego œwiadczenia, to w ocenie S¹du Odwo³awczego, w takim wyj¹tkowym
wypadku zajœæ mog³aby podstawa do odmowy przyznania tego
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œwiadczenia A.£. S¹d Okrêgowy w realiach niniejszej sprawy nie
sprosta³ powy¿szym wymogom, w szczególnoœci S¹d ten nie przeprowadzi³ ¿adnego postêpowania dowodowego pod k¹tem ustalenia sytuacji maj¹tkowej wnioskodawcy oraz porównania jej z sytuacj¹ ¿yciow¹ dziecka drugiego ma³¿onka.
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy S¹d Okrêgowy winien
przeprowadziæ postêpowanie dowodowe dotycz¹ce niejasnoœci
opisanych w niniejszym uzasadnieniu, w szczególnoœci S¹d pierwszej instancji powinien dopuœciæ dowód z przes³uchania ubezpieczonego, B.D. celem ustalenia sytuacji ¿yciowej podmiotów
uprawnionych do œwiadczenia po zmar³ym J.D., co umo¿liwi
temu S¹dowi zbadanie, czy w konkretnych okolicznoœciach niniejszej sprawy nie zachodzi podstawa do odst¹pienia od literalnej wyk³adni art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej.
Na marginesie sprawy nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ organ rentowy przyzna³ K.D. prawo do renty rodzinnej od dnia 1 listopada
2009 r., tj. od miesi¹ca, w którym zosta³ z³o¿ony wniosek o rentê
rodzinn¹. Nale¿y jednak¿e zauwa¿yæ, i¿ J.D. zagin¹³ w dniu 26
sierpnia 2007 r. i dopiero w dniu 7 sierpnia 2009 r. zosta³ uznany za zmar³ego. A zatem przez dwa lata syn zmar³ego (pobieraj¹cy w tym czasie naukê) nie otrzymywa³ ¿adnego œwiadczenia
maj¹tkowego po zmar³ym, albowiem nie otrzymywa³ ani alimentów wobec zaginiêcia ojca, jak równie¿ œwiadczenia rentowego
z ubezpieczenia spo³ecznego. Art. 129 ust. 1 ustawy emerytalnej
stanowi, i¿ œwiadczenie wyp³aca siê poczynaj¹c od dnia powstania prawa do tych œwiadczeñ, nie wczeœniej jednak ni¿ od miesi¹ca, w którym zg³oszono wniosek. Z kolei zgodnie z norm¹ art.
129 ust. 2 ustawy emerytalnej w razie zg³oszenia wniosku o rentê rodzinn¹ w miesi¹cu przypadaj¹cym bezpoœrednio po miesi¹cu, w którym nast¹pi³a œmieræ ubezpieczonego rentê rodzinn¹
wyp³aca siê od dnia œmierci. W niniejszej sprawie zachodzi jednak¿e szczególna sytuacja, jak¹ jest procedura zwi¹zana ze stwierdzeniem zgonu osoby, która zaginê³a w czasie odbywania podró¿y morskiej, a któr¹ przewiduje norma art. 30 § 1 i 2 k.c. S¹dowe uznanie w dniu 7 sierpnia 2009 r. ojca wnioskodawcy za
zmar³ego z dniem 26 sierpnia 2007 r. potwierdzi³o uprawnienie
do renty rodzinnej od tej daty – przy za³o¿eniu spe³niania pozo-
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sta³ych ustawowych przes³anek dla nabycia prawa do renty –
jednak¿e by³o to uprawnienie, które nie mog³o byæ realizowane
przez K.D. przed uprawomocnieniem siê postanowienia o uznaniu za zmar³ego. Domniemanie wynikaj¹ce z art. 31 § 1 k.c. nakazuje bowiem oceniaæ skutki œmierci na dzieñ oznaczony w postanowieniu o uznaniu za zmar³ego.
W konsekwencji w takiej sytuacji organ rentowy powinien
rozwa¿yæ – na ewentualny odrêbny, nowy wniosek ubezpieczonego – jego prawo do renty rodzinnej za okres wsteczny od 26
sierpnia 2007 r. Nale¿y w tym miejscu przywo³aæ wyrok S¹du
Najwy¿szego z 14.05.2006 r. w sprawie I UK 320/05, analogiczny do niniejszej sprawy, a zgodnie z którym w szczególnej sytuacji, jak¹ jest ubieganie siê o rentê rodzinn¹ po osobie, która
zosta³a uznana za zmar³¹ zgodnie z regu³ami wynikaj¹cymi z art.
29 § 1 k.c., nie mo¿na przepisu art. 129 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wyk³adaæ zgodnie z jego dos³ownym brzmieniem, przyjmuj¹c, i¿ o dacie wyp³aty œwiadczenia decyduje data
wniosku o to œwiadczenie.

3
POSTANOWIENIE
z dnia 29 paŸdziernika 2010 r.
III APz 30/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Daria Stanek
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Aleksandra Urban
SSA Ma³gorzata Gerszewska

Teza
Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów s¹dowych oparty
na tych samych okolicznoœciach podlega odrzuceniu. Na odrzucenie wniosku nie przys³uguje za¿alenie.
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Uzasadnienie
Zaskar¿onym postanowieniem z dnia 19 lipca 2010 r. (…) S¹d
Okrêgowy S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w B. w punkcie pierwszym odrzuci³ ponowny wniosek powódki o zwolnienie jej w ca³oœci od kosztów s¹dowych, a w punkcie drugim
odrzuci³ za¿alenie powódki na wydane w przedmiotowej sprawie postanowienie S¹du Okrêgowego w B. z dnia 2 paŸdziernika 2009 r.
W uzasadnieniu orzeczenia S¹d pierwszej instancji – powo³uj¹c siê na treœæ art. 107 ust. 2 zd. 1 ustawy z 28 lipca 2005 r.
o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r.,
Nr 90, poz. 594 ze zm.) – wskaza³, i¿ z³o¿ony przez powódkê
ponowny wniosek o zwolnienie jej w ca³oœci od op³aty od za¿alenia na postanowienie S¹du Okrêgowego w B. z 2 paŸdziernika 2009 r. oparty by³ na tych samych podstawach, co jej wczeœniejszy wniosek z 18 lutego 2010 r. Powódka powo³a³a bowiem
takie same okolicznoœci jak: koniecznoœæ ponoszenia op³at zwi¹zanych z utrzymaniem mieszkania, wydatków na lekarstwa dla
ma³¿onka po operacji oraz na koniecznoœæ pilnego remontu mieszkania. Z uwagi na powy¿sze ponowny wniosek, jako nieoparty
na odmiennych od uprzednio wskazanych podstawach, podlega³
odrzuceniu.
S¹d Okrêgowy zaznaczy³ przy tym, i¿ powy¿sze rozstrzygniêcie jest niezaskar¿alne, zaœ proceduralnym skutkiem owej
niezaskar¿alnoœci jest to, ¿e ponowny wniosek o zwolnienie od
kosztów s¹dowych nie wstrzymuje biegu ustawowego terminu
do uiszczenia op³aty od wniesionego przez powódkê za¿alenia
na postanowienie tego S¹du z 2 paŸdziernika 2009 r. Skoro powódka zosta³a w dniu 14 czerwca 2010 r. wezwana do uiszczenia czêœci op³aty w terminie tygodniowym i kwoty tej nie uiœci³a, S¹d a quo na zasadzie art. 130 § 1 k.p.c. za¿alenie to, jako
niespe³niaj¹ce warunków formalnych, odrzuci³.
Za¿alenie na powy¿sze postanowienie z³o¿y³a powódka. Zaskar¿y³a je w ca³oœci i zarzuci³a mu obrazê przepisów postêpowania maj¹c¹ wp³yw na treœæ zaskar¿onego orzeczenia, tj. art.
233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. poprzez uznanie przez
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S¹d I instancji, i¿ powo³ane przez powódkê we wniosku okolicznoœci pozostawa³y to¿same z przedstawionymi pierwotnie, podczas gdy nawet pobie¿na analiza treœci uzasadnieñ obu wniosków wskazuj¹ na fakt, i¿ argumenty w nich podniesione by³y
rozbie¿ne.
Z treœci œrodka odwo³awczego wynika, i¿ skar¿¹ca wnios³a
o uchylenie punktu pierwszego zaskar¿onego postanowienia
z uwagi na brak merytorycznego rozpoznania ponownego wniosku o zwolnienie od kosztów s¹dowych oraz uchylenie punktu
drugiego zaskar¿onego orzeczenia jako przedwczesnego.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Za¿alenie R.£. nie zas³uguje na uwzglêdnienie.
S¹d Apelacyjny rozpoznaj¹c za¿alenie powódki uzna³, i¿ kontroli instancyjnej w trybie art. 380 k.p.c. nale¿a³o poddaæ zaskar¿one postanowienie S¹du Okrêgowego z 19 lipca 2010 r. równie¿ w zakresie odrzucenia ponownego wniosku powódki o zwolnienie jej od kosztów s¹dowych. Stosownie do art. 380 k.p.c. s¹d
drugiej instancji na wniosek strony rozpoznaje równie¿ te postanowienia s¹du pierwszej instancji, które nie podlega³y zaskar¿eniu w drodze za¿alenia, a mia³y wp³yw na rozstrzygniêcie sprawy. Przepis ten wyznacza przedmiotowy zakres rozpoznania s¹du
apelacyjnego, a przy tym jest podstaw¹ dla szczególnego œrodka
zaskar¿enia, niebêd¹cego œrodkiem odwo³awczym. Art. 380 k.p.c.
upowa¿nia s¹d drugiej instancji do przeprowadzenia kontroli postanowieñ niezaskar¿alnych samodzielnie, przy czym legitymacja do wykorzystania tego œrodka zaskar¿enia przys³uguje podmiotowi skar¿¹cemu orzeczenie. S¹d drugiej instancji ma zatem
w takiej sytuacji obowi¹zek rozpoznaæ wyraŸnie okreœlone (zidentyfikowane) przez stronê skar¿¹c¹ postanowienia s¹du pierwszej instancji, których nie mo¿na by³o zaskar¿yæ za¿aleniem, poniewa¿ nie mieœci³y siê w katalogu zaskar¿alnych postanowieñ
s¹du pierwszej instancji (np. art. 394 § 1 k.p.c.). W przeciwnym
bowiem razie strona zosta³aby faktycznie pozbawiona mo¿liwoœci poddania merytorycznej kontroli instancyjnej orzeczenia s¹du
dotycz¹cego jej istotnych spraw podmiotowych. Jak wskaza³ przy
tym S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 22.11.2007 r. wyda-
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nym w sprawie II PZ 59/07 z³o¿ony w trybie art. 380 k.p.c.
wniosek o rozpoznanie postanowienia, które nie podlega³o zaskar¿eniu w drodze za¿alenia, musi zawieraæ uzasadnienie wskazuj¹ce na wady tego postanowienia (zob. OSNP 2009/3-4/47).
W realiach przedmiotowej sprawy postanowienie S¹du a quo
odrzucaj¹ce nieop³acony œrodek odwo³awczy powódki jest postanowieniem koñcz¹cym postêpowanie w sprawie w rozumieniu art. 394 § 1 k.p.c., z kolei postanowienie odrzucaj¹ce ponowny wniosek powódki o zwolnienie jej od kosztów s¹dowych
nie jest postanowieniem, o którym mowa w powy¿szym przepisie i dlatego nie podlega zaskar¿eniu za¿aleniem. Nie oznacza
to, i¿ uchyla siê ono spod kontroli instancyjnej. Na wniosek strony zg³oszony w za¿aleniu mo¿e byæ ono skutecznie kwestionowane. Nie ulega przy tym w¹tpliwoœci, i¿ powódka w swoim
œrodku odwo³awczym od orzeczenia podlegaj¹cego zaskar¿eniu
taki wniosek wyraŸnie wyartyku³owa³a. Mo¿liwoœæ badania, na
wniosek skar¿¹cego zawarty w za¿aleniu, zasadnoœci odmowy
zwolnienia od kosztów s¹dowych przy rozpoznawaniu za¿alenia
na postanowienie odrzucaj¹ce œrodek odwo³awczy z powodu nieuiszczenia op³at potwierdzi³ równie¿ w swoich orzeczeniach S¹d
Najwy¿szy (zob. postanowienia SN z 17.01.2003 r., I CZ 193/02,
LEX nr 583737 oraz z 23.09.2004 r., III CZ 71/04, LEX nr 137559,
a tak¿e z 12.01.2006 r., II CZ 128/05, LEX nr 191150). W ocenie
S¹du Apelacyjnego nie mo¿e zatem budziæ w¹tpliwoœci, i¿ na
wniosek strony postanowienie s¹du pierwszej instancji odrzucaj¹ce ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów s¹dowych, jako
oparty na tych samych okolicznoœciach, mo¿e byæ skutecznie
kwestionowane w za¿aleniu na postanowienie o odrzuceniu œrodka odwo³awczego, je¿eli mia³o wp³yw na rozstrzygniêcie zawarte w tym postanowieniu. Stanowisko takie zaj¹³ równie¿ S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu postanowienia z 11 lutego 2009 r. wydanego w sprawie V CZ 4/09 (Legalis). Podkreœliæ przy tym nale¿y, i¿ kontrola instancyjna s¹du drugiej instancji w trybie art.
380 k.p.c. postanowienia o odrzuceniu ponownego wniosku
o zwolnienie od kosztów s¹dowych ma – w razie z³o¿enia przez
stronê stosownego wniosku – charakter automatyczny, albowiem
skutkiem odrzucenia ponownego wniosku o zwolnienie od kosz-
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tów s¹dowych jest odrzucenie œrodka odwo³awczego, od op³acenia którego strona chcia³a byæ zwolniona. Na marginesie zauwa¿yæ nale¿y, i¿ automatyzm taki nie zachodzi w razie odrzucenia
przez s¹d pierwszej instancji na podstawie art. 117 2 § 2 k.p.c.
ponownego wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego opartego na tych samych okolicznoœciach. Wydanie takiego orzeczenia nie poci¹ga za sob¹ wydania innego postanowienia, które podlega³oby kontroli instancyjnej, w szczególnoœci –
z uwagi na wyra¿ony w dyspozycji art. 87 1 k.p.c. przymus adwokacko-radcowki obowi¹zuj¹cy wy³¹cznie w postêpowaniu
przed S¹dem Najwy¿szym – skutkiem odrzucenia ponownego
wniosku o ustanowienie pe³nomocnika nie jest odrzucenie przez
s¹d pierwszej instancji œrodka odwo³awczego.
S¹d Apelacyjny rozpoznaj¹c, w trybie art. 380 k.p.c., postanowienie S¹du Okrêgowego w G. z 19 lipca 2010 r., w przedmiocie odrzucenia ponownego wniosku R.£. o zwolnienie od kosztów s¹dowych uzna³, ¿e znajduje ono podstawê prawn¹ w art.
107 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 ze zm.). Zgodnie
z tym przepisem w razie oddalenia wniosku o zwolnienie od
kosztów s¹dowych strona nie mo¿e ponownie domagaæ siê zwolnienia powo³uj¹c siê na te same okolicznoœci, które stanowi³y
uzasadnienie oddalonego wniosku (ust. 1). Ponowny wniosek
o zwolnienie od kosztów s¹dowych oparty na tych samych okolicznoœciach podlega odrzuceniu. Na odrzucenie wniosku nie przys³uguje za¿alenie (ust. 2).
Jak wskaza³ S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z 11.02.2009 r.
wydanym w sprawie V CZ 4/09 (Legalis) wyk³adnia literalna art.
107 u.k.s.c. daje podstawê do wnioskowania, ¿e strona mo¿e siê
domagaæ ponownie zwolnienia od kosztów s¹dowych po oddaleniu jej poprzedniego wniosku w tym przedmiocie, je¿eli powo³uje siê na nowe lub inne okolicznoœci ni¿ te, którymi uzasadnia³a pierwotny wniosek. Trudno akceptowaæ pogl¹d, ¿e ka¿da
zmiana okolicznoœci maj¹ca wp³yw na sytuacjê materialn¹ wnosz¹cego o zwolnienie od kosztów s¹dowych wyklucza stosowanie tego przepisu. Skutkowaæ by to mog³o w ³atwy sposób wyeliminowaniem tego przepisu z praktycznego zastosowania. Ka¿da
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bowiem zmiana wysokoœci otrzymywanego wynagrodzenia, czy
wysokoœci sta³ych wydatków mog³aby oznaczaæ, ¿e ponowny
wniosek o zwolnienie od kosztów s¹dowych oparty jest na innych okolicznoœciach faktycznych ni¿ te, które by³y brane pod
uwagê przy rozpoznawaniu poprzedniego wniosku. Przyj¹æ zatem nale¿y, ¿e chodzi tu o zmiany istotne, które mog³yby uzasadniaæ odmienne rozstrzygniêcie w przedmiocie kosztów. Nie
ma uzasadnienia dla udzielania ochrony stronie, która kolejny raz
wnosi o zwolnienie od kosztów s¹dowych, sk³adaj¹c podlegaj¹ce odrzuceniu wnioski oparte na tych samych lub jedynie nieznacznie zmienionych podstawach. Uznanie, ¿e z³o¿enie takiego
wniosku przerywa bieg terminu do uiszczenia op³aty s¹dowej
i nak³ada na S¹d obowi¹zek ponownego wezwania do op³aty
stanowi³oby niezasadne przed³u¿enie biegu tego terminu. Brak
zatem podstaw by przepis zapobiegaj¹cy obstrukcji procesowej
wyk³adaæ w sposób nieuwzglêdniaj¹cy w pe³ni celu, dla którego
zosta³ ustanowiony. Cel ten odnaleŸæ mo¿na m. in. w regulacji
wy³¹czaj¹cej za¿alenie na postanowienie o odrzuceniu takiego
wniosku (art. 107 ust. 2 u.k.s.c.). Obecnie zaœ, tj. od 19 kwietnia
2010 r. cel ten znalaz³ swoje wyraŸne uregulowanie w dyspozycji przytoczonego wy¿ej art. 112 ust. 4 u.k.s.c.
W realiach przedmiotowej sprawy S¹d Apelacyjny w pe³ni
podziela stanowisko S¹du Okrêgowego, zgodnie z którym powódka w ponownym wniosku o zwolnienie od kosztów s¹dowych z 21 czerwca 2010 r. uzupe³nionym pismem z 6 lipca
2010 r. powo³a³a siê na te same okolicznoœci, które stanowi³y
uzasadnienie oddalonego wniosku z 18 lutego 2010 r. Analiza
obu wniosków oraz do³¹czonych do nich oœwiadczeñ o stanie
rodzinnym, maj¹tku, dochodach i Ÿród³ach utrzymania wskazuje
bowiem na fakt, i¿ powódka jako okolicznoœci uzasadniaj¹ce
zwolnienie od kosztów za ka¿dym razem wskazywa³a koniecznoœæ ponoszenia op³at zwi¹zanych z utrzymaniem mieszkania,
wydatków na lekarstwa dla ma³¿onka po operacji oraz koniecznoœæ pilnego remontu mieszkania. Zmianie nie ulega³y tak¿e Ÿród³a
utrzymania powódki. W ocenie S¹du Odwo³awczego powódka
nie wskaza³a zatem ¿adnych istotnych okolicznoœci, które mog³yby uzasadniaæ odmienne rozstrzygniecie w przedmiocie kosz-
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tów s¹dowych, ergo oba wnioski oparte by³y na tych samych
okolicznoœciach. W tym stanie rzeczy przedmiotowy wniosek,
pomimo ¿e zosta³ z³o¿ony w terminie otwartym do uiszczenia
op³aty od za¿alenia nie przerwa³ biegu tego terminu. Odrzucony
wniosek nie wywo³uje bowiem ¿adnych skutków procesowych.
Powy¿sze wynika wyraŸnie z dyspozycji – znajduj¹cego zastosowanie w niniejszej sprawie na podstawie przepisu wprowadzaj¹cego art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie
ustawy Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr 7, poz. 45) – przepisu art. 112 ust. 4
u.k.s.c., w myœl którego ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów s¹dowych oparty na tych samych okolicznoœciach nie ma
wp³ywu na bieg terminu do op³acenia pisma.
Konsekwencj¹ odrzucenia zatem przez S¹d I instancji ponownego wniosku powódki o zwolnienie od kosztów s¹dowych jest
fakt, i¿ wniosek R.£. z 21 czerwca 2010 r. uzupe³niony pismem
z 6 lipca 2010 r. nie skutkowa³ wstrzymaniem biegu terminu do
uiszczenia op³aty od za¿alenia na postanowienie S¹du Okrêgowego z 2 paŸdziernika 2009 r. Skoro powódka zosta³a wezwana
do uiszczenia tej op³aty w terminie tygodniowym i zobowi¹zanie to zosta³o jej dorêczone w dniu 14 czerwca 2010 r., termin
do wniesienia op³aty up³yn¹³ 21 czerwca 2010 r. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ skar¿¹ca op³aty nie uiœci³a. Zasadnie zatem S¹d a quo
odrzuci³ jej za¿alenie. Zgodnie bowiem z regulacj¹ art. 370 k.p.c.
w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. S¹d pierwszej instancji odrzuci na
posiedzeniu niejawnym za¿alenie wniesione po up³ywie przepisanego terminu, nieop³acone lub z innych przyczyn niedopuszczalne jak równie¿ za¿alenie, którego braków strona nie uzupe³ni³a w wyznaczonym terminie.
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PRAWO KARNE
1
WYROK
z dnia 13 listopada 2009 r.
II AKa 276/09
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Lech Magnuszewski
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Dorota Wróblewska
del. SSO Gra¿yna Œwiderska-Wandor

Teza
Osoba, któr¹ siê namawia lub której udziela siê pomocy do
targniêcia siê na w³asne ¿ycie, musi ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci psychiczne byæ w stanie rozpoznaæ w pe³ni znaczenie czynu i pokierowaæ swoim postêpowaniem. Przy braku takiego rozeznania (dziecko, osoba niepoczytalna), czyn sprawcy mo¿e
byæ uznany za przestêpstwo z art. 148 k.k.

Uzasadnienie
S¹d Okrêgowy w S. rozpozna³ sprawê P.T. oskar¿onego o to,
¿e: w okresie od 23 kwietnia 2006 r. do 16 maja 2006 r. w D.
gm. Cz. oraz M. gm. K. wielokrotnie namawia³ ma³oletniego D.W.
do targniêcia siê na w³asne ¿ycie, czym w dniu 16 maja 2006 r.
w M. doprowadzi³ go do targniêcia siê na w³asne ¿ycie poprzez
powieszenie siê, tj. o przestêpstwo z art. 151 k.k.
S¹d Okrêgowy w S. wyrokiem z dnia 4 maja 2009 r. oskar¿onego P.T. uzna³ winnego tego, ¿e w okresie od 23 kwietnia 2006 r.
do 19 maja 2006 r. w D. gm. Cz. oraz M. gm. K. chc¹c aby
ma³oletni D.W. targn¹³ siê na w³asne ¿ycie, wielokrotnie namawia³ go do tego, przy czym w dniu 16 maja 2006 r. w M. dopro-
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wadzi³ D.W. do targniêcia siê na w³asne ¿ycie poprzez powieszenie siê, co stanowi przestêpstwo z art. 151 k.k. i za to na
mocy art. 151 k.k. skaza³ go na karê 3 lat i 6 miesiêcy pozbawienia wolnoœci.
Na mocy art. 415 § 3 k.p.k. pozostawi³ bez rozpoznania powództwo cywilne J.W. Wyrok zawiera ponadto rozstrzygniêcie
o kosztach s¹dowych.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wniós³ obroñca oskar¿onego, który zaskar¿aj¹c go w ca³oœci zarzuci³ mu:
1) obrazê prawa materialnego w postaci b³êdnej kwalifikacji prawnej, poprzez zastosowanie przepisu art. 151 k.k. mimo prawid³owego ustalenia, ¿e pokrzywdzony D.W. w chwili czynu
by³ osob¹ ma³oletni¹,
2) b³¹d w ustaleniach faktycznych polegaj¹cy na przyjêciu, ¿e
oskar¿onemu udowodniono ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ pope³nienie czynu z zamiarem bezpoœrednim, podczas gdy prawid³owa ocena zebranych dowodów uzasadnia w¹tpliwoœæ,
czy oskar¿ony rzeczywiœcie powa¿nie namawia³ ma³oletniego.
Podnosz¹c powy¿sze zarzuty, obroñca wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez uniewinnienie oskar¿onego od zarzucanego mu czynu, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy S¹dowi I instancji do ponownego rozpoznania.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Na wstêpie nale¿y stwierdziæ, i¿ S¹d Apelacyjny korzystaj¹c
z regulacji zawartej w art. 436 k.p.k. ograniczy³ rozpoznanie
wniesionej apelacji jedynie do uchylenia zwi¹zanego z zarzutem
obrazy prawa materialnego uznaj¹c, ¿e rozpoznanie w tym zakresie by³o wystarczaj¹ce do wydania wyroku, a rozpoznanie
pozosta³ych uchybieñ by³oby przedwczesne dla dalszego toku
postêpowania.
Przechodz¹c do meritum stwierdziæ nale¿y, i¿ podniesiony
przez skar¿¹cego zarzut zas³ugiwa³ na uwzglêdnienie, a konsekwencj¹ tego¿ by³o uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy S¹dowi I instancji do ponownego rozpoznania.
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Wprawdzie S¹d orzekaj¹cy zgodnie z treœci¹ art. 424 § 1 pkt 2
k.p.k. w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku obszernie wyjaœni³,
dlaczego dzia³anie oskar¿onego P.T. zakwalifikowa³ z art. 151
k.k., to jednak ta ocena jest niepe³na, a tym samym b³êdna.
Z lektury tej czêœci uzasadnienia mo¿na wyprowadziæ wniosek, i¿ zdaniem S¹du Okrêgowego, ka¿dy cz³owiek, w tym i osoba
ma³oletnia, co ma miejsce w niniejszej sprawie, mo¿e byæ przedmiotem bezpoœredniego dzia³ania (zamachu).
S¹d Okrêgowy nie zada³ sobie podstawowego pytania, czy
ka¿dy cz³owiek, czy tylko cz³owiek zdolny do w³aœciwego rozpoznania znaczenia czynu w postaci targniêcia siê na w³asne
¿ycie, mo¿e byæ przedmiotem czynnoœci wykonawczej przestêpstwa z art. 151 k.k.
Nale¿y przy tym jednoznacznie podkreœliæ, i¿ z dorobku doktryny zarówno pod rz¹dami starego i nowego kodeksu karnego,
dotycz¹cego przedmiotowego przestêpstwa, jednoznacznie wynika, i¿ przedmiotem czynnoœci wykonawczej przestêpstwa z art.
151 k.k. jest jedynie cz³owiek zdolny do w³aœciwego rozpoznania czynu w postaci targniêcia siê na w³asne ¿ycie. Zdaniem
komentatorów, z krêgu osób mog¹cych byæ przedmiotem czynnoœci wykonawczej, nale¿y wy³¹czyæ osoby nieletnie (w ka¿dym wypadku poni¿ej 16 roku ¿ycia – zob. art. 32 ustawy z 5
grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty), a tak¿e
osoby niepoczytalne z przyczyn wymienionych w art. 31 k.k.
(choroba psychiczna, upoœledzenie umys³owe lub inne zak³ócenia czynnoœci psychicznych) lub o poczytalnoœci z tych przyczyn
ograniczonej w stopniu znacznym (zob. (red.) A. W¹sek, Kodeks
karny – Komentarz do czêœci szczególnej, C.H. Beck 2006, (red.)
A. Zoil, Kodeks karny – Komentarz do czêœci szczególnej, Zakamcze 1999, str. 249.).
Reasumuj¹c stwierdziæ nale¿y, i¿ osoba, któr¹ siê namawia
lub której udziela siê pomocy do targniêcia siê na w³asne ¿ycie,
musi ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci psychiczne byæ w stanie
rozpoznaæ w pe³ni znaczenie czynu i pokierowaæ swoim postêpowaniem. Przy braku takiego rozeznania (dziecko, osoba niepoczytalna), czyn sprawcy mo¿e byæ uznany za przestêpstwo
z art. 148 k.k.
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W przedmiotowej sprawie S¹d Okrêgowy, bêd¹c œwiadomy
ma³oletnioœci pokrzywdzonego, nie podj¹³ nawet próby ustalenia czy, z uwagi na jego w³aœciwoœci psychiczne, bêd¹c namawiany do samobójstwa, by³ w stanie rozpoznaæ w pe³ni znaczenie czynu i pokierowaæ swoim postêpowaniem.
Wprawdzie S¹d orzekaj¹cy obszernie korzysta³ z opinii psychologicznych dotycz¹cych pokrzywdzonego, sporz¹dzonych na
u¿ytek niniejszej sprawy, jak i poprzedniej sprawy karnej tocz¹cej siê przed S¹dem Rejonowym w Cz., to jednak dotyczy³y one
okolicznoœci zwi¹zanych jedynie ze zdolnoœci¹ postrzegania i odtwarzania zdarzeñ, poziomu rozwoju umys³owego. Nie odpowiada³y natomiast w najmniejszym stopniu na okolicznoœci wy¿ej
obszernie podniesione, a maj¹ce podstawowe znaczenie przy
rozpoznaniu niniejszej sprawy.
W tej sytuacji niezbêdne jest dopuszczenie dowodu z opinii
bieg³ych psychiatrów, czy pokrzywdzony D.W. – maj¹c na uwadze treœæ zarzutu – bêd¹c namawiany do targniêcia siê na w³asne
¿ycie, maj¹c ukoñczone niespe³na lat 16, w okresie od 23 kwietnia 2006 r. do 19 maja 2006 r. przy uwzglêdnieniu jego ówczesnych w³aœciwoœci psychicznych by³ w stanie rozpoznaæ w pe³ni
znaczenie czynu i pokierowaæ swym postêpowaniem.
Z po¿ytkiem dla opinii psychiatrycznej niezbêdne wydaje siê
dopuszczenie dowodu z uzupe³niaj¹cej opinii psychologicznej.
Z tych wy¿ej podniesionych wzglêdów konieczne sta³o siê
uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi I instancji.
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy S¹d orzekaj¹cy winien
w szczególnoœci prowadziæ postêpowanie w zakresie wy¿ej wskazanym, a przeprowadzaj¹c postêpowanie w zakresie dowodów,
które nie mia³y wp³ywu na uchylenie wyroku, w miarê mo¿noœci mo¿e poprzestaæ na ich ujawnieniu (art. 442 § 2 k.p.k.).
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2
WYROK
z dnia 7 grudnia 2010 r.
II AKa 90/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Kala
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Miros³aw Cop
del. SSO Alina Mi³osz-Kloczkowska

Teza
Regulacje art. 7 k.p.k. i art. 5 § 2 k.p.k. maj¹ charakter roz³¹czny. Problem wiarygodnoœci danego dowodu musi byæ stanowczo
rozstrzygniêty na p³aszczyŸnie art. 7 k.p.k., zaœ stosowanie regu³y in dubio pro reo (art. 5 § 2 k.p.k.) powinno odnosiæ siê tylko
do nie daj¹cych siê usun¹æ w¹tpliwoœci w sferze faktów. Tego
rodzaju w¹tpliwoœci nie mog¹ siê zaœ wi¹zaæ z kwesti¹ oceny
wiarygodnoœci okreœlonego dowodu.

Uzasadnienie
G.B., W.D., M.L., R.P., L.Z. zostali oskar¿eni o to, ¿e w okresie
od daty bli¿ej nieustalonej do 13 maja 1998 r. w Œ., Ch., P.G. i L.,
dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu oraz z innymi osobami, wziêli
udzia³ w zwi¹zku przestêpczym maj¹cym na celu pope³nienie
przestêpstw, w ramach którego przywieŸli wbrew przepisom
ustawy z zagranicy do Polski znaczn¹ iloœæ œrodków odurzaj¹cych w postaci 8007,7 g kokainy tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k.
i art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz.U. Nr 75, poz. 468 ze zm.) w zw. z art. 11
§ 2 k.k.
Wyrokiem S¹du Okrêgowego w B. z dnia 10 listopada 2009 r.,:
1. oskar¿onych L.Z. i W.D. uznano za winnych tego, ¿e w okresie od kwietnia 1998 roku do 12 maja 1998 r. dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu wraz z inn¹ osob¹ usi³owali przywieŸæ
wbrew przepisom ustawy z zagranicy do Polski znaczn¹ iloœæ
œrodków odurzaj¹cych w postaci kokainy o ³¹cznej wadze
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1942,7 gramów, lecz zamierzonego celu nie osi¹gnêli z uwagi na przejêcie ich przez Policjê, tj. pope³nienia przestêpstwa
z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.
1485 ze zm.) i za to na podstawie art. 14 § 1 k.k. zw. z art. 55
ust. 3 cyt. wy¿ej ustawy skazano ich na karê po 6 lat pozbawienia wolnoœci i karê grzywny w wymiarze po 150 stawek
dziennych, przyjmuj¹c, i¿ jedna stawka jest równowa¿na kwocie 100 z³otych;
2. oskar¿onego G.B. uznano za winnego tego, ¿e w okresie od
kwietnia 1998 r. do 12 maja 1998 r. dzia³aj¹c z inn¹ osob¹
usi³owa³ przywieŸæ wbrew przepisom ustawy z zagranicy do
Polski znaczn¹ iloœæ œrodków odurzaj¹cych w postaci kokainy
o ³¹cznej wadze 1992,8 gramów, lecz zamierzonego celu nie
osi¹gn¹³ z uwagi na przejêcie ich przez Policjê, tj. pope³nienia przestêpstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz.U.
Nr 179, poz. 1485 ze zm.) i za to na podstawie art. 14 § 1 k.k.
zw. z art. 55 ust. 3 cyt. wy¿ej ustawy skazano go na karê 4 lat
pozbawienia wolnoœci i karê grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych, przyjmuj¹c, i¿ jedna stawka jest równowa¿na
kwocie 100 z³otych;
3. oskar¿onego R.P. uznano za winnego tego, ¿e w dniu 13 maja
1998 r. usi³owa³ pomóc L.Z. wprowadziæ do obrotu znaczn¹
iloœæ œrodków odurzaj¹cych w postaci kokainy o ³¹cznej wadze 1942,7 gramów w ten sposób, ¿e samochodem marki H.
(…) przewozi³ je z Ch. do B., lecz zamierzonego celu nie
osi¹gn¹³, gdy¿ nie uœwiadamia³ sobie, ¿e w miejsce kokainy
Policja umieœci³a œrodki techniki specjalnej, tj. pope³nienia przestêpstwa z art. 13 § 2 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 56 ust.
3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) i za to na podstawie art.
14 § 2 k.k. i art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 56 ust. 3 cyt. wy¿ej
ustawy i art. 22 § 2 k.k. skazano go na karê 3 lat pozbawienia
wolnoœci i wymierzono mu karê grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych przyjmuj¹c, i¿ jedna stawka jest równowa¿na
kwocie 100 z³;
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4. oskar¿onego M.L. uniewinniono od pope³nienia zarzucanego
mu czynu;
5. na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono na poczet orzeczonych
kar pozbawienia wolnoœci okres rzeczywistego pozbawienia
wolnoœci w sprawie:
– oskar¿onemu L.Z. od dnia 13 maja 1998 r. do 20 listopada
2002 r.
– oskar¿onemu W.D. od dnia 25 stycznia 1999 r. do dnia 21
marca 2001 r.
– oskar¿onemu G.B. od dnia 12 maja 1998 r. do dnia 29
marca 2001 r.
– oskar¿onemu R.P. od dnia 13 maja 1998 r. do dnia 13 maja
2001 r. i tym samym karê pozbawienia wolnoœci uznaje za
wykonan¹ w ca³oœci;
6. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary grzywny
zaliczono oskar¿onemu R.P. okres rzeczywistego pozbawienia wolnoœci w sprawie od dnia 13 maja 2001 r. do dnia 6
czerwca 2001 r. i tym samym karê grzywny uznaje za wykonan¹ w ca³oœci.
Ponadto w wyroku zawarto rozstrzygniêcie o kosztach procesu.
Apelacje od powy¿szego wyroku wnieœli: Prokurator Prokuratury Okrêgowej w L., obroñcy oskar¿onego G.B., obroñca oskar¿onego W.D., obroñca oskar¿onego R.P., obroñca oskar¿onego
L.Z.
Prokurator Prokuratury Okrêgowej w L. zaskar¿y³ powy¿szy
wyrok na niekorzyœæ oskar¿onych M.L. i R.P. w ca³oœci, a nadto
na korzyœæ oskar¿onych G.B., W.D. i L.Z. w ca³oœci.
Powo³uj¹c siê na art. 427 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 438 pkt 1 i 2
k.p.k. wyrokowi temu zarzuci³:
1. obrazê przepisów prawa karnego materialnego, a mianowicie
art. 4 § 1 k.k. polegaj¹c¹ na b³êdnym zastosowaniu przez S¹d
art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.
1485 ze zm.) w kwalifikacji prawnej czynów przypisanych
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G.B., W.D. i L.Z. w pkt. 1 i 2 wyroku, podczas gdy w ustalonym stanie faktycznym w zakresie wspomnianych czynów
wzglêdniejszym dla sprawców by³by obowi¹zuj¹cy w chwili
pope³nienia czynów art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 42 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz.U. Nr 75, poz. 468);
2. obrazê przepisów prawa karnego materialnego, a mianowicie
art. 14 § 2 k.k. i art. 22 § 2 k.k. poprzez niezasadne wskazanie
tych przepisów w podstawie wymiaru kary R.P., podczas gdy
S¹d uzna³, i¿ oskar¿ony dopuœci³ siê czynu kwalifikowanego
z art. 13 § 2 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz.U.
Nr 179, poz. 1485 ze zm.) i nie zastosowa³ nadzwyczajnego
z³agodzenia kary jak i nie odst¹pi³ od jej wymierzenia;
3. obrazê przepisów postêpowania karnego, maj¹c¹ wp³yw na
treœæ orzeczenia, a mianowicie art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k. polegaj¹c¹ na nieprawid³owej redakcji opisu czynu przypisanego
oskar¿onemu R.P. w pkt. 3 wyroku poprzez nie wskazanie, i¿
L.Z. usi³owa³ wprowadziæ do obrotu znaczn¹ iloœæ œrodków
odurzaj¹cych w postaci kokainy o ³¹cznej wadze 1942,7 g.,
dzia³aj¹c „wbrew przepisom ustawy”;
4. obrazê prawa karnego procesowego, maj¹c¹ wp³yw na treœæ
orzeczenia, a mianowicie art. 7 k.p.k., art. 4 k.p.k., art. 5 § 2
k.p.k., art. 92 k.p.k., art. 410 k.p.k. polegaj¹c¹ na dokonaniu
wybiórczej i dowolnej oceny materia³u dowodowego zgromadzonego w toku postêpowania, z naruszeniem wskazañ wiedzy i doœwiadczenia ¿yciowego, manifestuj¹c¹ siê w uwzglêdnieniu wy³¹cznie okolicznoœci korzystnych dla oskar¿onego
M.L. z jednoczesnym bezkrytycznym obdarzeniu wiar¹ wyjaœnieñ L.Z., zeznañ K.D. oraz wyjaœnieñ M.L., co doprowadzi³o
do poczynienia b³êdnych ustaleñ faktycznych skutkuj¹cych
uniewinnieniem M.L., podczas gdy w³aœciwa ocena dowodów
przeprowadzona z uwzglêdnieniem zasad prawid³owego rozumowania oraz wskazañ wiedzy i doœwiadczenia ¿yciowego, a tak¿e zbadanie okolicznoœci przemawiaj¹cych zarówno
na korzyœæ jak i na niekorzyœæ oskar¿onego, prowadzi do odmiennego wniosku;
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5. obrazê przepisów postêpowania maj¹c¹ wp³yw na treœæ wyroku, tj. art. 413 § 1 pkt 6 k.p.k., polegaj¹c¹ na zaniechaniu
wskazania przepisu art. 624 § 1 k.p.k. jako podstawy prawnej
zwolnienia oskar¿onego M.L. od zap³aty kosztów s¹dowych.
Podnosz¹c powy¿sze zarzuty prokurator na podstawie art. 437
§ 1 k.p.k. wniós³ o uchylenie wyroku S¹du I instancji w pkt. 4,
dotycz¹cego M.L. i przekazanie sprawy w tym zakresie S¹dowi
Okrêgowemu w B. do ponownego rozpoznania oraz o zmianê
zaskar¿onego wyroku poprzez:
1. przyjêcie, i¿ czyny przypisane G.B., W.D. i L.Z. w pkt. 1 i 2
wyroku wyczerpuj¹ znamiona art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 75, poz.
468);
2. wyeliminowanie z podstawy wymiaru kary R.P. art. 14 § 2
k.k. i art. 22 § 2 k.k. i zastosowanie jako podstawy wymiaru
kary art. 14 § 1 k.k.;
3. uzupe³nienie opisu czynu przypisanego oskar¿onemu R.P.
poprzez wskazanie, i¿ L.Z. usi³owa³ wprowadziæ do obrotu
znaczn¹ iloœæ œrodków odurzaj¹cych w postaci kokainy o ³¹cznej wadze 1942,7 g. „dzia³aj¹c wbrew przepisom ustawy”;
4. wskazanie art. 624 § 1 k.p.k. jako podstawy prawnej zwolnienia oskar¿onego M.L. od zap³aty kosztów s¹dowych.
Obroñca oskar¿onego G.B., adw. D.S., na podstawie art. 427
§ 2 k.p.k. i art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k. zarzuci³ wyrokowi:
1. obrazê przepisów postêpowania, która mia³a wp³yw na treœæ
orzeczenia, a mianowicie:
– naruszenie art. 4 k.p.k. i art. 7 k.p.k., poprzez dokonanie
jednostronnej oceny zebranych dowodów i bezpodstawne
uznanie, i¿ oskar¿ony G.B. w okresie od kwietnia do 12
maja 1998 r. dzia³aj¹c z inn¹ osob¹ usi³owa³ przewieŸæ
wbrew przepisom ustawy z zagranicy do Polski znaczn¹
iloœæ œrodków odurzaj¹cych w postaci kokainy o ³¹cznej
wadze 1992,8 g., mimo braku dowodów, podczas gdy prawid³owa i ca³oœciowa ocena materia³u dowodowego prowadzi do wniosku, i¿ oskar¿ony nie pope³ni³ zarzucanego
mu czynu, a w szczególnoœci poprzez nies³uszne przyjêcie, ¿e:
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i. oskar¿ony G.B. zosta³ poinformowany przez œwiadka
M.M. o przemycie kokainy, przy braku jakichkolwiek
dowodów, które wskazywa³yby na tak¹ okolicznoœæ, a jedynie na podstawie faktu, ¿e oskar¿ony utrzymywa³ kontakt telefoniczny z w/w œwiadkiem;
ii. œwiadek M.M. by³ obecny w pobli¿u Dworca PKP G.G.
w dniu 12 maja 1998 r., podczas gdy oskar¿ony G.B.
odbiera³ przesy³kê, przy braku dowodów potwierdzaj¹cych ten fakt;
iii. œwiadek M.M. w dniu 12 maja 1998 r. uprzedzi³ oskar¿onego G.B. o obserwacji policjantów, podczas gdy ze
zgromadzonego i ujawnionego w toku przewodu s¹dowego materia³u dowodowego taka okolicznoœæ nie wynika;
iv. sposób zachowania oskar¿onego G.B. w dniu 12 maja
1998 r. wskazywa³ na jego wiedzê co do zawartoœci
przesy³ki, podczas gdy: oskar¿ony w swoich wyjaœnieniach poda³, z jakiego powodu wynika³y jego obawy;
zeznañ œwiadków, na które powo³uje siê S¹d w tym zakresie nie mo¿na uznaæ za miarodajne, a funkcjonariusze przeprowadzaj¹cy obserwacjê bezpoœredni¹ oskar¿onego nie zostali w sprawie przes³uchani;
– naruszenie przepisu art. 5 § 2 k.p.k. poprzez rozstrzygniêcie na niekorzyœæ oskar¿onego G.B., zaistnia³ych w sprawie i nie wyeliminowanych w toku postêpowania w¹tpliwoœci, co do przebiegu zdarzenia w dniu 12 maja 1998 r.;
– naruszenie przepisu art. 392 § 1 k.p.k. poprzez odczytanie
zeznañ œwiadka W.O. pomimo, ¿e bezpoœrednie przes³uchanie œwiadka by³o konieczne dla wydania prawid³owego rozstrzygniêcia w sprawie, a nie zaistnia³y nie daj¹ce
siê usun¹æ przeszkody do wezwania œwiadka na rozprawê;
– naruszenie przepisu art. 442 § 2 i 3 k.p.k. poprzez niezrealizowanie przez S¹d I instancji wskazañ S¹du Apelacyjnego w L. co do dalszego postêpowania, a mianowicie zalecenia aby S¹d meriti przeprowadzi³ w stosunku do oskar¿onego G.B. postêpowanie dowodowe w ca³oœci;
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2. b³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê orzeczenia, maj¹cy wp³yw na treœæ wyroku, a polegaj¹cy na przyjêciu, na podstawie nieprawid³owej oceny dowodów, ¿e oskar¿ony G.B. mia³ œwiadomoœæ, ¿e w odebranej przez niego paczce znajduj¹ siê narkotyki. Podnosz¹c powy¿sze zarzuty obroñca wniós³ o:
– zmianê zaskar¿onego wyroku i uniewinnienie oskar¿onego od dokonania przypisanego mu czynu, ewentualnie o
– uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy S¹dowi I instancji do ponownego rozpoznania.
Obroñca oskar¿onego G.B., adw. S.S., na podstawie art. 427
§ 2 k.p.k. i art. 438 pkt 2 k.p.k. zarzuci³ zaskar¿onemu wyrokowi
obrazê prawa procesowego maj¹c¹ wp³yw na treœæ zaskar¿onego wyroku, a to art. 4, art. 410, art. 424 § 1 i 2 k.p.k. w zwi¹zku
z art. 2 § 2 k.p.k. przez:
1. oparcie ustaleñ S¹du jedynie na niekorzystnych dla G.B., bez
nale¿ytego uzasadnienia stanowiska w tym zakresie;
2. nie wyjaœnienie wszystkich okolicznoœci sprawy, w szczególnoœci ustaleñ wynikaj¹cych z funkcjonowania urz¹dzeñ technicznych zwi¹zanych z dzia³aniem operacyjnym;
3. nie wyjaœnienie w czym przejawia³a siê œwiadomoœæ oskar¿onego, ¿e w przesy³ce znajduj¹ siê narkotyki.
Podnosz¹c powy¿sze zarzuty obroñca wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku S¹du Okrêgowego w B. i uniewinnienie oskar¿onego G.B.
Obroñca oskar¿onego W.D. zaskar¿y³ wyrok, zarzucaj¹c mu
na zasadzie art. 427 § 2 i 438 pkt 2 k.p.k. obrazê przepisów
postêpowania, a mianowicie:
1. art. 9, 167, 170, 366 i 368 k.p.k. poprzez niewyjaœnienie istotnych okolicznoœci sprawy i brak rozstrzygniêcia w zakresie
wniosków dowodowych obrony;
2. art. 404 § 2 k.p.k. poprzez wielokrotne prowadzenie rozprawy z przekroczeniem 35 dniowego terminu wobec braku
wyj¹tkowych ku temu powodów oraz bez stosownego rozstrzygniêcia w tym zakresie;
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3. art. 393 k.p.k. w zw. z art. 410 k.p.k. poprzez przeprowadzenie dowodu z akt sprawy oraz z ca³ych tomów akt zamiast
z poszczególnych, wskazanych dokumentów;
3. art. 174, 391 k.p.k. poprzez zast¹pienie zeznañ œwiadka W.P.
notatk¹ – streszczeniem jego zeznañ;
4. art. 6, 370 k.p.k. poprzez uniemo¿liwienie zadania obroñcom
i oskar¿onym pytañ do œwiadka W.P.;
5. art. 4, 7 i 410 k.p.k. poprzez oparcie rozstrzygniêcia o dowody nieujawnione w toku rozprawy;
6. art. 9, 167, 170 § 3, 366, 391 § 1 k.p.k. poprzez nieprzes³uchanie œwiadków Z.W. i K.P., pomimo zawnioskowania tego
dowodu w akcie oskar¿enia oraz nie odczytanie protoko³ów
zeznañ tych œwiadków pomimo zgody stron, a tak¿e poprzez
nieodczytanie zeznañ zmar³ego œwiadka J.B.;
7. art. 424 k.p.k. poprzez wadliwe uzasadnienie zaskar¿onego
orzeczenia, które to naruszenia mog³y mieæ wp³yw na treœæ
wyroku.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, na zasadzie art. 437 § 2 k.p.k.
obroñca wniós³ o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania S¹dowi I instancji.
Obroñca oskar¿onego R.P. zaskar¿y³ orzeczenie, zarzucaj¹c
mu na zasadzie art. 438 pkt 3 k.p.k. b³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê wyroku polegaj¹cy na uznaniu, ¿e
zebrany materia³ dowodowy daje wystarczaj¹c¹ podstawê do przyjêcia, ¿e oskar¿ony R.P. dopuœci³ siê czynu zarzuconego mu w akcie oskar¿enia, podczas gdy przewód s¹dowy w sposób dostateczny nie uprawdopodobni³ nawet, ¿e oskar¿ony jest winny
zarzucanego mu czynu.
Wobec powy¿szego zarzutu obroñca wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku we wskazanej czêœci i uniewinnienie oskar¿onego R.P. od zarzucanego mu czynu.
Obroñca oskar¿onego L.Z. zaskar¿y³ powy¿szy wyrok i na
podstawie art. 427 § 1 i 2 k.k. zarzuci³ temu orzeczeniu maj¹c¹
istotny wp³yw na treœæ wyroku obrazê prawa procesowego, a to
art. 2 § 2, 4, 5 § 2, 7 i 410 k.p.k., poprzez wybiórcz¹ i dowoln¹
analizê zgromadzonego materia³u dowodowego, w szczególno-
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œci polegaj¹c¹ na nie znajduj¹cym oparcia w materiale postêpowania uznaniu, i¿ dzia³anie L.Z. wysz³o poza fazê przygotowania
oraz przypisanie mu dzia³ania w warunkach art. 55 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Podnosz¹c powy¿sze zarzuty obroñca wniós³ o uniewinnienie
oskar¿onego L.Z. od stawianego mu zarzutu i zwolnienie go od
obowi¹zku ponoszenia op³aty s¹dowej za postêpowanie odwo³awcze.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Wniesione œrodki odwo³awcze, z przyczyn szczegó³owo wskazanych poni¿ej, musia³y prowadziæ do uchylenia zaskar¿onego
wyroku w ca³oœci i przekazania sprawy S¹dowi Okrêgowemu
w B. do ponownego rozpoznania.
Analizê œrodków odwo³awczych rozpocz¹æ nale¿y od apelacji
prokuratora, który zaskar¿y³ wyrok m. in. w czêœci dotycz¹cej
uniewinnienia oskar¿onego M.L. od pope³nienia zarzucanego mu
przestêpstwa z art. 258 § 1 k.k. i art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 1997 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii w zw. z art. 11
§ 2 k.k. W istocie prokurator, maj¹c na uwadze istniej¹cy w tej
sprawie poœredni zakaz reformationis in peius (w poprzednim
wyroku – zaskar¿onym wy³¹cznie na korzyœæ oskar¿onego – skazano M.L. jedynie za przestêpstwo z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii) móg³ skutecznie kwestionowaæ zasadnoœæ uniewinnienia tego oskar¿onego od pope³nienia przestêpstwa z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 1997 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii i to nie w postaci dokonania, lecz jedynie – ewentualnie – jego usi³owania nieudolnego, skoro w momencie, kiedy dosz³o do rozmowy miêdzy
L.Z. a M.L. na temat odbioru przez tego ostatniego przedmiotowej przesy³ki (6 maja 1998 r.), by³a ona ju¿ w posiadaniu polskich organów œcigania. Nastêpnie wyjêto z niej kokainê, zaœ
w jej miejsce umieszczono urz¹dzenia elektroniczne pozwalaj¹ce na nagrywanie rozmów i lokalizacjê przesy³ki. Tak¹ wiêc jedynie paczkê – pozbawion¹ kokainy, odebra³ M.L.
W ocenie prokuratora S¹d Okrêgowy uniewinniaj¹c w/w oskar¿onego naruszy³ dyspozycjê art. 4 k.p.k., art. 7 k.p.k., art. 5 § 2
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k.p.k., art. 92 k.p.k. i art. 410 k.p.k. i mog³o to mieæ wp³yw na
treœæ orzeczenia.
Odnosz¹c siê do powy¿szego zarzutu trzeba nadmieniæ, ¿e
jest on w pewnym – istotnym stopniu – zasadny, a w ka¿dym
razie trafnie prokurator wywodzi, i¿ stanowisko S¹du a quo, co
do braku podstaw do przypisania oskar¿onemu dopuszczenia siê
przestêpstwa zosta³o wyra¿one z naruszeniem art. 4 k.p.k., art. 7
k.p.k., art. 410 k.p.k. i art. 5 § 2 k.p.k., zaœ naruszenia te mog³y
mieæ wp³yw na treœæ wyroku. S¹d Apelacyjny nie dopatruje siê
zaœ w powy¿szym zakresie obrazy art. 92 k.p.k. Prokurator we
wniesionym œrodku odwo³awczym nie wskaza³ zreszt¹ na czym
obraza ta mia³aby polegaæ.
W kontekœcie podniesionego przez prokuratora zarzutu wypada na wstêpie nadmieniæ, ¿e s¹d wydaj¹c wyrok powinien:
– rozwa¿yæ wszystkie okolicznoœci, jakie zosta³y ujawnione, zgodnie z prawem procesowym, w toku rozprawy – art. 4 k.p.k.
w zw. z art. 410 k.p.k. (zob. SN Rw 618/74, OSNKW 1975/34/47; IV KR 320/76, OSNPG 1977/7-8/62; IV KR 107/81,
OSNKW 1981/9/49; III KRN 191/95, Prok. i Prawo 1996, nr
7-8, poz. 11; II KK 297/02, LEX nr 74406; V KK 61/03, LEX
nr 78842; V KK 375/02, LEX nr 80278; III KK 80/04, LEX nr
110537),
– oceniæ te okolicznoœci zgodnie z wymogami okreœlonymi w art.
7 k.p.k. (zob. SN II KRN 199/95, Prok. i Prawo 1996, nr 10,
poz. 10), a w razie takiej koniecznoœci odwo³aæ siê tak¿e do
treœci art. 5 § 2 k.p.k.,
– nastêpnie powinien dokonaæ ustaleñ dotycz¹cych okolicznoœci istotnych, wynikaj¹cych z dowodów uznanych przez s¹d
za wiarygodne (zob. SN III KR 35/79, OSNPG 1979/8/123;
WRN 149/90, OSNKW 1991/7-9/41; IV KKN 324/98, Prok.
i Prwo 1999, nr 1, poz. 13).
W powy¿szym kontekœcie podkreœliæ trzeba, ¿e szczególna
rola w procesie ustalania podstawy faktycznej wyroku przypada
przewodnicz¹cemu sk³adu orzekaj¹cego, którego obowi¹zkiem
jest baczenie, aby zosta³y wyjaœnione wszystkie istotne okolicz-
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noœci sprawy – art. 366 § 1 k.p.k. (por. SN V KRN 43/74, OSNKW
1974/11/212).
S¹d Apelacyjny dostrzega w tej sprawie szereg dowodów odci¹¿aj¹cych oskar¿onego M.L. (m. in. wyjaœnienia L.Z.; zeznania
M.D. z postêpowania s¹dowego, zeznania J.K., A.M., treœæ grypsu ujawnionego w mieszkaniu W.D.). W ¿adnym razie na obecnym etapie procesu nie czyni wiêc sugestii, ¿e oskar¿ony ten
dopuœci³ siê przestêpstwa. Nie sposób przemilczeæ jednak tego,
¿e istniej¹ w tej sprawie tak¿e dowody pozostaj¹ce w opozycji
do lansowanej przez niego w wyjaœnieniach tezy, ¿e nie mia³
œwiadomoœci uczestnictwa w przestêpstwie. Winny one zostaæ
przeanalizowane przez S¹d Okrêgowy równie wnikliwie, jak dowody odci¹¿aj¹ce. Tak siê zaœ nie sta³o. W przedmiotowej sprawie S¹d a quo wybiórczo i czêœciowo wadliwie oceni³ dowody
mog¹ce wskazywaæ na sprawstwo M.L. (nie przes¹dzaj¹c w tym
miejscu ewentualnego zakresu tego sprawstwa i kwalifikacji prawnej czynu oskar¿onego).
Przechodz¹c do uwag szczegó³owych nale¿y stwierdziæ, ¿e
S¹d Okrêgowy da³ wiarê oskar¿onemu M.L., i¿ „zosta³ on postawiony przez L.Z. przed faktem dokonanym i nie móg³ siê nie
zgodziæ na przyjêcie paczki”. Tego rodzaju konstatacja s¹du nie
przekonuje. Co prawda w istocie, kiedy L.Z. przeprowadza³ rozmowê z M.L. na temat odbioru przedmiotowej paczki by³a ona
ju¿ wys³ana. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e oskar¿ony M.L. móg³
przecie¿ oœwiadczyæ L.Z., ¿e nie dokona jej odbioru, gdy¿ nie
ma pewnoœci co zawiera ta przesy³ka, zaœ jej wys³anie na jego
adres nie zosta³o z nim wczeœniej uzgodnione. S¹d Okrêgowy
nie podj¹³ próby udzielenia przekonuj¹cej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak w³aœnie nie zachowa³ siê M.L.?
Poza szczegó³ow¹ analiz¹ s¹du pozosta³o tak¿e to, dlaczego
M.L. tak skwapliwie chowa³ otrzyman¹ przesy³kê. Najpierw próbowa³ j¹ umieœciæ w mieszkaniu w kanapie, a gdy to – z uwagi
na jej gabaryty siê nie powiod³o – umieœci³ j¹ w piwnicy. Chowanie okreœlonej rzeczy z regu³y wynika z chêci ukrycia jej przed
œwiatem zewnêtrznym. Nale¿a³oby odnieœæ siê do tego, dlaczego
M.L. chcia³ w ten sposób post¹piæ?
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S¹d da³ tak¿e wiarê oskar¿onemu M.L. co do tego, i¿ nie mia³
œwiadomoœci zawartoœci wys³anej na jego adres, a nastêpnie odebranej przez niego paczki. S¹d meriti czyni¹c tego rodzaju ustalenie zignorowa³ fragmenty wypowiedzi tego oskar¿onego kierowane do œwiadka M.D. w trakcie prowadzonych miêdzy nimi
i pods³uchanych przez Policjê rozmów telefonicznych. Prawd¹
jest, ¿e rozmowy te zosta³y przeprowadzone ju¿ po odbiorze
przez oskar¿onego wspomnianej paczki (12 maja 1998 r.), jednak odnosi³y siê bezpoœrednio do okolicznoœci zwi¹zanych z tym
odbiorem i obrazowa³y obawy M.L. odnosz¹ce siê do tej kwestii.
Wobec tego ocena wyjaœnieñ M.L. nie powinna siê odbywaæ
w oderwaniu od szczegó³owej analizy pods³uchanych jego wypowiedzi adresowanych do M.D.
Zgodziæ siê trzeba z S¹dem Okrêgowym, ¿e w trakcie pods³uchanych rozmów telefonicznych ani razu nie pada z ust oskar¿onego M.L. s³owo „narkotyki”. Ta konstatacja nie zamyka jednak
problemu zwa¿ywszy na fakt, i¿ oskar¿ony ten prezentuje wobec M.D. – w trakcie pods³uchanych rozmów – nastêpuj¹ce treœci: odnosz¹c siê do kwestii nieobecnoœci ojca w mieszkaniu
w trakcie odbierania paczki, stwierdza: „wyobra¿asz sobie, jakby
by³ mój stary? (...), a jakby tak przyszed³ (cz³owiek z paczk¹ –
przyp. SA w Gdañsku) trochê póŸniej, nie to straszne”; na pytanie M.D., czy otworz¹ paczkê, oskar¿ony odpowiada: „co ty, ja
nie ruszam, nie chcê maczaæ w tym palców w ogóle, rozumiesz!;
ja nie chcê iœæ przez to do wiêzienia”; w odniesieniu do momentu samego odbioru paczki oskar¿ony oœwiadcza: „w g³êbi duszy
ba³em siê”; „bojê siê wiesz, tego”; na pytanie M.D. czego siê boi,
oskar¿ony odpowiada: „Ju¿ sobie wyobra¿am – skazujemy na
dwa lata pozbawienia wolnoœci, wyrok jest nieprawomocny”;
„wyobra¿asz sobie siedzieæ dwa lata w wiêzieniu”? Powy¿sze
pods³uchane wypowiedzi powinny byæ drobiazgowo przeanalizowane, ocenione na tle ca³oœci pods³uchanych rozmów telefonicznych prowadzonych przez oskar¿onego i M.D., a nastêpnie
zestawione z wyjaœnieniami oskar¿onego oraz zeznaniami M.D.
i S.M. Tak siê jednak w tej sprawie nie sta³o.
Odnosz¹c siê do zeznañ M.D. S¹d Okrêgowy dostrzeg³, ¿e
w trakcie pierwszego przes³uchania œwiadek ta stwierdzi³a, i¿
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M.L. zaraz po spotkaniu z L.Z. powiedzia³ jej, ¿e w najbli¿szym
czasie ma otrzymaæ przesy³kê, zaœ „w tej przesy³ce mog¹ byæ
narkotyki”. Przes³uchana w toku rozprawy przed S¹dem Okrêgowym w L. i S¹dem Okrêgowym w B. œwiadek M.D. jednak
wycofa³a siê z tego fragmentu zeznañ stwierdzaj¹c, ¿e „policjant
narzuci³ jej wypowiedŸ, ¿e w paczce s¹ narkotyki; atmosfera
przes³uchania by³a stresuj¹ca, trwa³o to bardzo d³ugo; policjant
pewne rzeczy jej narzuca³, nie da³ jej te¿ do przeczytania protoko³u przes³uchania”.
S¹d Okrêgowy trafnie stwierdza, ¿e zeznania œwiadka M.D.
maj¹ zasadnicze znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialnoœci karnej oskar¿onego. Dochodzi jednak do wniosku, ¿e: po
pierwsze – sporne zdanie oskar¿onego („w tej paczce mog¹ byæ
narkotyki”), mog³o zostaæ wypowiedziane nie bezpoœrednio po
spotkaniu M.L. z M.D. 6 maja 1998 r., lecz ju¿ po nadejœciu paczki; po drugie – mo¿liwe jest to, ¿e to œwiadek S.M. przes³uchuj¹c
M.D. wypaczy³ sens jej s³ów, czy te¿ b³êdnie okreœli³ kontekst
powy¿szej wypowiedzi. Zdaniem S¹du Apelacyjnego powy¿sze
wnioski S¹du Okrêgowego pozostaj¹ w sprzecznoœci z wymogami art. 7 k.p.k. Przepis ten nakazuje bowiem jednoznacznie oceniæ dany œrodek dowodowy i wskazaæ czy jest on wiarygodny
(w ca³oœci b¹dŸ w czêœci), czy te¿ nie i dlaczego. Analizowany
przepis nie pozwala na czynienie ustaleñ w formule: „nie mo¿na
wykluczyæ, ¿e”; „mog³o byæ tak, ¿e”; „mo¿liwe jest, ¿e”. Oceny
dokonywane na gruncie powy¿szej regulacji prawnej musz¹ byæ
wiêc stanowcze („dano wiarê i dlaczego”; „nie dano wiary i dlaczego”).
Kolejny problem wi¹¿e siê z tym, ¿e w protokole przes³uchania œwiadka M.D. z 15 maja 1998 r., bezpoœrednio po zdaniu: „M.
powiedzia³ mi, ¿e w tej przesy³ce mog¹ byæ narkotyki”, znajduje
siê zdanie: „W tym momencie M. powiedzia³ mi, ¿e Z. prowadzi
dzia³alnoœæ przestêpcz¹ o charakterze kryminalnym, jednak dos³ownie nie powiedzia³ mi czego ta dzia³alnoœæ Z. dotyczy”. Treœciowa ci¹g³oœæ obu wypowiedzi œwiadka M.D. nie sta³a siê przedmiotem wystarczaj¹co wnikliwej analizy S¹du Okrêgowego w kontekœcie ewentualnej œwiadomoœci M.L. co do zawartoœci adresowanej na niego przesy³ki.
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Odnieœæ siê trzeba tak¿e do przebiegu czynnoœci przes³uchania M.D. przez S.M. Protokó³ tego przes³uchania w jego koñcowej czêœci (k. 187 v.) w istocie nie zawiera formu³y, ¿e œwiadek
swoje zeznania przed podpisaniem przeczyta³a, b¹dŸ te¿ odczyta³ jej te zeznania policjant. Natomiast protokó³ z tak¹ formu³¹
znajduje siê na k. 185 v. i na dole tego protoko³u widniej¹ zarówno podpisy S.M. jak i podpis M.D. Konieczne wiêc by³o ustalenie, jaki jest charakter tych podpisów, w tym w szczególnoœci
podpisu M.D. (czy nie potwierdzi³a ona w istocie faktu zapoznania siê (zapoznania jej) z protoko³em przes³uchania?). Tego rodzaju ustaleñ S¹d Okrêgowy nie poczyni³.
Podkreœlenia w kontekœcie zeznañ œwiadka S.M. wymaga to,
¿e œwiadek ten w trakcie przes³uchania na rozprawie stwierdzi³,
¿e choæ dok³adnie przebiegu przes³uchania M.D. nie pamiêta,
jednak „zawsze daje œwiadkowi protokó³ do odczytania, bo œwiadek mo¿e przecie¿ coœ dopowiedzieæ, z czymœ siê nie zgodziæ;
(...) wykluczam tak¹ sytuacjê, aby œwiadek nie zapozna³a siê
z treœci¹ protoko³u”. Œwiadek ten wykluczy³ te¿ mo¿liwoœæ czynienia sugestii w trakcie przes³uchania, stwierdzaj¹c, ¿e nie stosuje tego rodzaju praktyk. S¹d Okrêgowy nie odniós³ siê jednoznacznie do tych stwierdzeñ S.M., a z punktu widzenia treœci art.
7 k.p.k. powinien to uczyniæ.
Podsumowuj¹c kwestiê wiarygodnoœci zeznañ œwiadka S.M.
S¹d meriti skonstatowa³, uwzglêdniaj¹c up³yw czasu miêdzy dat¹
ich z³o¿enia i dat¹ zdarzenia, którego dotyczy³y, ¿e: „te zeznania
œwiadka ani nie mog¹ wykluczyæ twierdzeñ œwiadka M.D., ani
te¿ potwierdziæ”. W powy¿szym kontekœcie nasuwa siê uwaga,
¿e S¹d Okrêgowy w zawoalowany sposób zastosowa³ tutaj konstrukcjê z art. 5 § 2 k.p.k. W istocie bowiem zasygnalizowana
przez S¹d a quo niemo¿noœæ ustalenia wiarygodnoœci jak te¿ niewiarygodnoœci zeznañ S.M. doprowadzi³a do dania wiary zeznaniom M.D. z rozprawy, ¿e to przes³uchuj¹cy „narzuci³ jej wypowiedŸ, ¿e w paczce s¹ narkotyki”. Tymczasem regulacje art. 7
k.p.k. i art. 5 § 2 k.p.k. maj¹ charakter roz³¹czny. Problem wiarygodnoœci danego dowodu musi byæ stanowczo rozstrzygniêty na
p³aszczyŸnie art. 7 k.p.k., zaœ stosowanie regu³y in dubio pro reo
(art. 5 § 2 k.p.k.) powinno odnosiæ siê tylko do nie daj¹cych siê
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usun¹æ w¹tpliwoœci w sferze faktów. Tego rodzaju w¹tpliwoœci
nie mog¹ siê zaœ wi¹zaæ z kwesti¹ oceny wiarygodnoœci okreœlonego dowodu (zob. te¿ uzasadnienie postanowienia SN
z 8.01.2007 r., II KK 176/06, OSNwSK 2007/1/84).
Konkluduj¹c stwierdziæ trzeba, ¿e zabrak³o w tej sprawie w pe³ni kompleksowej i zgodnej z treœci¹ art. 7 k.p.k. oceny dowodów oraz odniesienia siê do wszystkich dowodów pozwalaj¹cych na wyrobienie sobie pogl¹du, co do kwestii sprawstwa
oskar¿onego M.L. (art. 410 k.p.k.). Wobec powy¿szego wyrok
uniewinniaj¹cy, co do tego oskar¿onego uznaæ nale¿a³o za przedwczesny.
Zgodziæ siê tak¿e nale¿y z prokuratorem, ¿e S¹d Okrêgowy
z obraz¹ art. 413 § 1 pkt 6 k.p.k. nie powo³a³ podstawy prawnej
obci¹¿enia kosztami procesu (nieprawid³owo nazwanymi w wyroku „kosztami postêpowania” – vide art. 616 § 1 k.p.k.) Skarbu
Pañstwa – w zwi¹zku z uniewinnieniem M.L. Nie ma jednak racji
prokurator, który w apelacji wskazuje, ¿e powinien to byæ przepis art. 624 § 1 k.p.k. Z uwagi na treœæ rozstrzygniêcia co do M.L.
nale¿a³o bowiem powo³aæ siê na art. 632 pkt 2 k.p.k.
Ze wskazanych wy¿ej powodów niezbêdne by³o uchylenie
zaskar¿onego wyroku w odniesieniu do M.L. i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania.
Przechodz¹c teraz do wyjaœnienia przyczyn uchylenia wyroku
i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania w odniesieniu
do pozosta³ych oskar¿onych nale¿y stwierdziæ, co nastêpuje.
W apelacjach obroñców oskar¿onych L.Z., G.B., W.D. jako
g³ówne pojawiaj¹ siê zarzuty naruszenia przepisów prawa procesowego dotycz¹cych sposobu procedowania organu pierwszej
instancji, kompletnoœci zgromadzonych dowodów, dokonanej ich
oceny, sposobu sporz¹dzenia uzasadnienia wyroku i zawartoœci
treœciowej tego sprawozdawczego dokumentu. Co prawda obroñca
R.P. wprost nie podnosi tego rodzaju zarzutów, koncentruj¹c siê
na kwestii b³êdnie ustalonych – jego zdaniem – okolicznoœci
faktycznych, jednak analiza uzasadnienia tego œrodka odwo³awczego tak¿e prowadzi do wniosku, ¿e apeluj¹cy upatruje przyczynê wadliwie ustalonych faktów w obrazie prawa procesowego, w tym w szczególnoœci w naruszeniu art. 7 k.p.k.
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W zaistnia³ej sytuacji konieczne by³o w tej sprawie przede
wszystkim ustalenie, czy w sferze procedowania S¹du a quo,
zarówno na etapie gromadzenia dowodów, jak i w fazie wyrokowania oraz sporz¹dzenia czêœci motywacyjnej orzeczenia, nie
dosz³o do naruszeñ przepisów prawa procesowego mog¹cych
mieæ wp³yw na treœæ wyroku (art. 438 pkt 2 k.p.k.). Powy¿sza
koniecznoœæ wziê³a siê st¹d, ¿e prawid³owe ustalenie stanu faktycznego, co do zasady nie jest mo¿liwe w procesie przeprowadzonym z naruszeniem norm prawa procesowego. Zgodnie z wol¹
ustawodawcy to w³aœnie respektowanie tych norm przez s¹d
meriti ma gwarantowaæ trafn¹ reakcjê karn¹ (art. 2 § 1 pkt 1
k.p.k.) i w konsekwencji osi¹gniêcie stanu tzw. sprawiedliwoœci
materialnej.
Jako kluczowy w tej sprawie wy³ania siê problem dowodów
pozyskanych w drodze miêdzynarodowej pomocy prawnej. S¹d
Okrêgowy zwróci³ siê o przes³uchanie w ramach tej pomocy W.P.,
przebywaj¹cego w USA. Organ s¹dowy traktuje tê osobê, nie
odpowiadaj¹c¹ w niniejszym postêpowaniu, jako aktywnego
uczestnika „przemytu narkotyków do Polski”, który zawi¹za³ m. in.
z L.Z. i W.D. „porozumienie co do sprowadzenia do Polski narkotyków – kokainy” (...). S¹d ustala te¿ w uzasadnieniu wyroku,
¿e „W.D. i L.Z. na pewno dzia³ali wspólnie i w porozumieniu
z W.P. ”. Ju¿ w tym miejscu wy³ania siê pytanie, na jakiej podstawie S¹d Okrêgowy przes¹dza z imienia i nazwiska przestêpcz¹
rolê w tej sprawie W.P. (powo³uj¹c jego dane personalne w uzasadnieniu wyroku) skoro nie rozstrzyga³ o odpowiedzialnoœci
karnej tej osoby? Pytanie to – wobec nie zajêcia w tej materii
¿adnego stanowiska przez S¹d a quo w uzasadnieniu wyroku –
pozostaje bez odpowiedzi.
Zasadnicza kwestia sprowadza siê jednak do tego, ¿e S¹d
Okrêgowy bazowa³, czyni¹c ustalenia faktyczne, na dokumentach wytworzonych w ramach czynnoœci Federalnego Biura Œledczego Stanów Zjednoczonych Ameryki w odniesieniu do W.P.
Osoba ta, przebywaj¹ca na terytorium USA, mia³a zostaæ przes³uchana w charakterze œwiadka na zlecenie S¹du Okrêgowego w B.
i w szczególnoœci udzieliæ odpowiedzi na zadane jej pytania.
W wykonaniu zleconej czynnoœci Departament Sprawiedliwoœci
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USA (Federalne Biuro Œledcze) przes³a³ do Polski streszczenie
przes³uchania W.P. oraz pisemne – dwustronicowe oœwiadczenie
tej osoby – jako za³¹cznik do przes³anego streszczenia przes³uchania.
W powy¿szym kontekœcie nadmieniæ trzeba, ¿e zgodnie z art. 5
ust. 3 umowy z 10 lipca 1996 r. miêdzy Rzeczypospolit¹ Polsk¹
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (Dz.U. z 1999 r., Nr 76, poz. 860), wniosek o udzielenie pomocy prawnej wykonuje siê zgodnie z prawem Pañstwa wezwanego, chyba, ¿e umowa stanowi inaczej.
Nale¿y jednak¿e stosowaæ sposób wykonania okreœlony we wniosku, je¿eli nie jest to zakazane przez prawo Pañstwa wezwanego. Natomiast zgodnie z art. 587 k.p.k., sporz¹dzone w ramach
pomocy prawnej, na wniosek polskiego s¹du przez organy pañstw
obcych (...) protoko³y przes³uchañ osób w charakterze œwiadków (...), mog¹ byæ odczytywane na rozprawie na zasadach okreœlonych w art. 389, 391 i 393 k.p.k., je¿eli sposób przeprowadzenia czynnoœci nie jest sprzeczny z zasadami porz¹dku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Maj¹c na uwadze powy¿sze regulacje oczywiste jest, ¿e w tej
sprawie wprowadzony do podstawy wyrokowania móg³ byæ jedynie protokó³ przes³uchania œwiadka W.P., którego S¹d Okrêgowy nie posiada³, gdy¿ dysponowa³ jedynie streszczeniem przes³uchania tej osoby. Podstaw¹ wprowadzenia protoko³u przes³uchania do podstawy wyrokowania móg³ byæ tylko art. 393 § 1
k.p.k., co wynika jednoznacznie ze szczególnego unormowania
jakim jest art. 587 k.p.k. S¹d Okrêgowy zaœ z naruszeniem powy¿szej regulacji, na rozprawie w dniu 22 paŸdziernika 2007 r.,
bez wskazania stosownego przepisu, podejmuje próbê wprowadzenia do podstawy orzeczenia dokumentów przes³anych przez
stronê amerykañsk¹ zwi¹zanych z realizowan¹ pomoc¹ prawn¹
w odniesieniu do W.P. U¿ywa przy tym ogólnikowej formu³y:
„odczytano odezwê z przes³uchania w ramach pomocy prawnej
œwiadka W.P.”. Po pierwsze formu³a ta nie ma formy postanowienia, po drugie nie wynika z niej jakich konkretnie dokumentów dotyczy, a po trzecie jej treœæ w ¿aden sposób nie koreluje
z art. 587 k.p.k., który to przepis jednoznacznie traktuje o do-
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puszczalnoœci odczytywania protoko³ów przes³uchania œwiadka
sporz¹dzonych w ramach miêdzynarodowej pomocy prawnej.
W tym stanie rzeczy tego rodzaju czynnoœæ polegaj¹ca na „odczytaniu odezwy” nie mo¿e byæ uznana za skuteczn¹, gdy chodzi o wype³nienie wymogu z art. 410 k.p.k.
Ponownie S¹d podejmuje decyzjê o wprowadzeniu w/w dokumentów dotycz¹cych osoby W.P. do podstawy orzeczenia na
rozprawie w dniu 1 wrzeœnia 2009 r., przy czym niezrozumia³e
jest to, ¿e S¹d Okrêgowy powo³uje siê tutaj na art. 394 § 1 i 2
k.p.k. i art. 393 § 1 k.p.k. wskazuj¹c: „na zgodny wniosek stron –
uznaje za ujawnione bez odczytywania dowody z dokumentów
zawnioskowane aktem oskar¿enia do ujawnienia na rozprawie
oraz dane osobopoznawcze zawarte m. in. na k. 5810 – 5820. Na
kartach 5810 – 5820 znajduj¹ siê m. in. w³aœnie opisane wy¿ej
dokumenty nades³ane przez stronê amerykañsk¹ (streszczenie
przes³uchania i oœwiadczenie pisemne W.P.), które nie maj¹ przecie¿ ani charakteru danych osobopoznawczych ani te¿ nie zosta³y zawnioskowane do odczytania w akcie oskar¿enia.
Tak wiêc w tej sprawie zaistnia³ istotny i mog¹cy mieæ wp³yw
na treœæ wyroku ³añcuch naruszeñ przepisów prawa procesowego zwi¹zanych z wykorzystaniem dokumentów przes³anych przez
stronê amerykañsk¹ dotycz¹cych zleconego przes³uchania w drodze pomocy prawnej W.P. (art. 174 k.p.k., art. 393 § 1 k.p.k., art.
394 § 1 i 2 k.p.k., art. 410 k.p.k., art. 587 k.p.k.).
Kolejna kwestia dotyczy ujawnienia w toku procesu dokumentów zgromadzonych w aktach innych spraw karnych, które
to akta zosta³y pozyskane przez S¹d Okrêgowy. Na rozprawie
w dniu 7 lipca 2009 r. S¹d ten „przeprowadza dowód z akt (…)
S¹du Rejonowego w P., (…) S¹du Rejonowego w B. oraz z akt
Prokuratury Rejonowej B. – P. (…)”. W tym kontekœcie nale¿y
wskazaæ, ¿e polska procedura karna nie zna takiego sposobu
wprowadzenia do podstawy orzeczenia dokumentów, który sprowadza³by siê do ich „ujawnienia” zbiorczo, bez wskazania o jakie dokumenty chodzi i bez wydania w tej materii stosownego
postanowienia, czy to na podstawie art. 393 k.p.k. czy te¿ art.
394 k.p.k. Trafnie zwraca siê na tê okolicznoœæ uwagê w judykaturze (por. uzasadnienie wyroku S¹du Apelacyjnego w Warsza-
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wie z 16.11.2002 r., II AKa 356/02, OSA 2003/6/68). Problem
jawi siê jako tym bardziej wa¿ki jeœli siê zwa¿y, ¿e przecie¿
w przedmiotowych aktach znajdowa³y siê nie tylko rzeczowe,
ale tak¿e osobowe œrodki dowodowe. W odniesieniu do ostatnich z nich, gdy chodzi w szczególnoœci o zeznania œwiadków,
ustawa nakazuje, po ich odczytaniu, ustosunkowanie siê do odczytanej treœci osoby przes³uchiwanej (art. 391 § 3 k.p.k.).
W tym wypadku ten stan rzeczy, wobec „przeprowadzenia dowodu z akt”, nie móg³ zostaæ zaktualizowany.
Zgodziæ siê trzeba z obroñc¹ G.B., ¿e S¹d Okrêgowy w niedopuszczalny sposób zrezygnowa³ z bezpoœredniego przes³uchania œwiadka W.O. To na adres tego œwiadka przes³ana zosta³a
paczka, w której pierwotnie znajdowa³a siê kokaina. Œwiadek
ten tê przesy³kê (ju¿ pozbawion¹ przez Policjê kokainy) odebra³,
po czym przekaza³ j¹ G.B., zaœ krótko potem ten ostatni zosta³
zatrzymany przez organy œcigania.
Analiza akt sprawy wskazuje na to, ¿e pocz¹tkowo S¹d mia³
zamiar bezpoœrednio przes³uchaæ W.O. i podejmowa³ w tym zakresie szereg starañ, do na³o¿enia na niego kary pieniê¿nej za
niestawiennictwo w³¹cznie. Po z³o¿eniu przez W.O. wniosku
o przes³uchanie go w drodze pomocy prawnej z powo³aniem siê
na I grupê inwalidzk¹, S¹d zaniecha³ wzywania tego œwiadka, po
czym na rozprawie 7 lipca 2009 r. na podstawie art. 392 § 1
k.p.k., odczyta³ zeznania œwiadka z³o¿one we wczeœniejszym
postêpowaniu.
W powy¿szym kontekœcie trzeba nadmieniæ, ¿e S¹d Okrêgowy w istocie zaniecha³ zweryfikowania kwestii rzeczywistej niemo¿noœci stawienia siê w/w œwiadka na rozprawê. Gdyby nawet
taka niemo¿noœæ w tej sprawie istnia³a, to nie zwalnia³o to S¹du
Okrêgowego od przes³uchania tej osoby w miejscu zamieszkania b¹dŸ poprzez sêdziego wyznaczonego ze swego sk³adu, b¹dŸ
poprzez s¹d wezwany (art. 396 § 2 k.p.k.). W ka¿dym razie
odczytanie zeznañ W.O. na podstawie art. 392 § 1 k.p.k. odby³o
siê z oczywistym naruszeniem powy¿szej regulacji. Przepis ten
zezwala jedynie na odczytanie protoko³ów zeznañ takich œwiadków, których bezpoœrednie przes³uchanie nie jest niezbêdne.
Chodzi tutaj wiêc o sytuacjê, gdy zeznania, maj¹ charakter drugo-
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rzêdny, a wiêc nie dotycz¹ zasadniczych kwestii zwi¹zanych
z przedmiotem procesu. Warunek ten w tej sprawie nie zosta³
spe³niony.
W nawi¹zaniu do powy¿szego wywodu wypada nadmieniæ,
¿e odst¹pienie od bezpoœredniego przes³uchania W.O. i bazowanie przez S¹d na wczeœniejszych zeznaniach tej osoby godzi³o
w jedn¹ z naczelnych zasad procesu karnego tj. zasadê bezpoœrednioœci. Jak zaœ trafnie wskazuje siê w literaturze prawniczej,
uchybienia w sferze procedury godz¹ce w naczelne zasady procesu karnego uwa¿a siê zawsze za uchybienia bardzo powa¿ne,
a w konsekwencji mog¹ce mieæ wp³yw na treœæ wyroku (por.
W. Daszkiewicz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne,
tom I, Bydgoszcz 2000, s. 61). Uwaga ta ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia treœci art. 438 pkt 2 k.p.k.
W odniesieniu do sytuacji procesowej R.P. trzeba wskazaæ, ¿e
S¹d Okrêgowy przeprowadzi³ jeden z terminów rozprawowych
(29 stycznia 2008 r.), na którym dokonywano czynnoœci dowodowych w postaci przes³uchañ licznych œwiadków, pod nieobecnoœæ tego oskar¿onego, przyjmuj¹c, ¿e jest on na ten termin prawid³owo wezwany (art. 376 § 2 k.p.k.). Tymczasem analiza wezwania kierowanego do oskar¿onego R.P., które nie zosta³o przez
niego podjête, prowadzi do wniosku, ¿e by³o ono awizowane
powtórnie dopiero 24 stycznia 2008 r., a wiêc kolejny 7 – dniowy termin up³yn¹³ 31 stycznia 2008 r. Rozprawa odby³a siê zaœ
29 stycznia 2008 r. Tak wiêc w œwietle treœci art. 133 § 2 k.p.k.
nie mo¿na mówiæ o prawid³owym wezwaniu tego oskar¿onego
na powy¿sz¹ rozprawê. By³ na niej obecny co prawda jego obroñca, jednak – co oczywiste w œwietle art. 86 § 2 k.p.k. i art. 6
k.p.k. – udzia³ obroñcy w postêpowaniu nie wy³¹cza mo¿liwoœci
osobistego dzia³ania w nim oskar¿onego.
W zaskar¿onym wyroku S¹d meriti przypisa³ oskar¿onym L.Z.,
W.D. i G.B. pope³nienie przestêpstwa z art. 55 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii w postaci
stadialnej. Podkreœliæ w tym miejscu trzeba, ¿e w momencie podejmowania przez tych oskar¿onych okreœlonych dzia³añ, które
S¹d Okrêgowy uzna³ za przestêpne, obowi¹zywa³ przepis art.
42 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia³aniu
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narkomanii. Wobec powy¿szego obowi¹zkiem organu s¹dowego
by³o dokonanie w uzasadnieniu wyroku kompleksowej analizy
problematyki intertemporalnej (art. 4 § 1 k.k.). S¹d Okrêgowy
przeprowadzi³ w tej materii okreœlony wywód. Doszed³ jednak
do wniosku, ¿e ustawa obowi¹zuj¹ca poprzednio nie jest wzglêdniejsza dla sprawcy w rozumieniu art. 4 § 1 k.k., gdy¿ nie zmieni³aby niczego w sytuacji prawnej oskar¿onych. Tymczasem z treœci art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii wynika, ¿e przepis ten penalizowa³ przywóz z zagranicy, wbrew przepisom ustawy, œrodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych (...). Na tle regulacji art. 42
ust. 1 w/w ustawy, do której odwo³ywa³ siê bezpoœrednio art. 42
ust. 3 tej ustawy, wyraŸnie wskazywano, ¿e miejscem pope³nienia przestêpstwa s¹ odpowiednio granica i terytorium Polski (zob.
uchwa³a SN z 30.07.2002 r., I KZP 19/02, OSNKW 2002/9-10/
67). Tymczasem z treœci art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii wynika, ¿e przepis ten
penalizuje przywóz, wbrew przepisom ustawy, œrodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych (...), zaœ art. 4 pkt 21 powy¿szej ustawy stanowi, ¿e „przywóz to ka¿de wprowadzenie
na obszar celny Wspólnoty Europejskiej œrodków odurzaj¹cych
lub substancji psychotropowych”. Skoro tak przyj¹æ nale¿y, ¿e
w odniesieniu do w/w oskar¿onych na gruncie „starej” ustawy
przestêpstwo zosta³oby dokonane w momencie przywozu kokainy z zagranicy do Polski, zaœ na gruncie „nowej” ustawy ju¿
w momencie wprowadzenia kokainy na obszar celny Wspólnoty
Europejskiej (zob. te¿ T. Srogosz, Ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii. Komentarz, Warszawa 2008, s. 387). Podkreœlenia zaœ
wymaga to, ¿e kokaina zosta³a ujawniona przez organy œcigania
w Amsterdamie, bezpoœrednio po znalezieniu siê jej na obszarze
celnym Wspólnoty Europejskiej, zaœ do Polski przywieziono j¹
ju¿ w ramach policyjnego, niejawnego nadzorowania przesy³ek.
Powy¿sze okolicznoœci nie mog¹ wiêc byæ uznane jako nie
maj¹ce znaczenia z punktu widzenia wzglêdnoœci ustawy, skoro
bezpoœrednio wp³ywaj¹ na kwestiê przyjêcia, i¿ w danej sprawie dosz³o jedynie do usi³owania pope³nienia przestêpstwa przywozu wbrew przepisom ustawy kokainy, nie zaœ do jego doko-
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nania. Tak wiêc jako wzglêdniejsze dla L.Z., W.D. i G.B. powinny byæ uznane regulacje ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii. Trafnie zwraca na tê okolicznoœæ uwagê w apelacji prokurator.
Zgodziæ siê te¿ trzeba z prokuratorem, ¿e w opisie czynu przypisanego R.P. zabrak³o ustawowego zwrotu „wbrew przepisom
ustawy” (pkt 3 apelacji), zaœ w podstawie wymiaru kary orzeczonej wobec tego oskar¿onego wadliwie powo³ano art. 14 § 2
k.k. i art 22 § 2 k.k. mimo niezastosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary oraz nieodst¹pienia od jej wymierzenia (pkt 2
apelacji).
Konkluduj¹c przyczyny uchylenia wyroku S¹du a quo wobec
L.Z., W.D., G.B. i R.P. i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania stwierdziæ trzeba, ¿e koniecznoœæ ta wyniknê³a z licznych, mog¹cych mieæ wp³yw na treœæ wyroku (art. 438 pkt 2
k.p.k.), naruszeñ prawa procesowego, zaœ w odniesieniu do L.Z.,
W.D. i G.B. ponadto z zajêcia przez S¹d Okrêgowy wadliwego
stanowiska co do kwestii wzglêdnoœci ustawy (art. 4 § 1 k.k.).
Maj¹c na uwadze treœæ art. 436 k.p.k. S¹d ad quem uzna³ za
bezprzedmiotowe odnoszenie siê do zamieszczonych w apelacjach obroñców pozosta³ych zarzutów obrazy przepisów prawa
procesowego oraz do zarzutów b³êdów w ustaleniach faktycznych uznaj¹c, ¿e stwierdzone i omówione w niniejszym uzasadnieniu naruszenia prawa mog³y mieæ wp³yw, a w odniesieniu do
kwestii wzglêdnoœci ustawy mia³y wp³yw, na treœæ orzeczenia,
zaœ ich zaistnienie by³o wystarczaj¹ce do stwierdzenia koniecznoœci wydania orzeczenia odwo³awczego o charakterze kasatoryjnym wobec L.Z., W.D., G.B. i R.P.
W toku ponownego rozpoznawania sprawy S¹d Okrêgowy,
uwzglêdniaj¹c przytoczone wy¿ej wskazania instancji ad quem,
przeprowadzi zgodnie z przepisami procedury karnej kompletne postêpowanie dowodowe zmierzaj¹ce do precyzyjnego ustalenia kwestii odpowiedzialnoœci karnej ka¿dego z oskar¿onych.
W tym celu konieczne bêdzie zgromadzenie pe³nego materia³u
dowodowego, który musi byæ wprowadzony do procesu zgodnie z przepisami k.p.k., nastêpnie zaœ zebrane œrodki dowodowe powinny zostaæ ocenione w sposób wskazany w art. 7 k.p.k.

121

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
Uzasadnienie przysz³ego wyroku nale¿y sporz¹dziæ zgodnie z art.
424 § 1 i 2 k.p.k., zaœ wyrok oraz jego czêœæ motywacyjna musz¹
respektowaæ ograniczenia wynikaj¹ce z poœredniego zakazu reformationis in peius (art. 443 k.p.k.).
S¹d Okrêgowy zobowi¹zany tak¿e bêdzie do przeanalizowania uwag zawartych w apelacjach w zakresie w jakim – z przyczyn wskazanych w art. 436 k.p.k. – nie uczyniono tego w niniejszym uzasadnieniu oraz przywo³anych na poparcie tych uwag
argumentów.

3
WYROK
z dnia 8 grudnia 2010 r.
II AKa 302/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Kala
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Dorota Wróblewska
del. SSO Rafa³ Ryœ

Teza
Brak uprzedniej karalnoœci s¹dowej oskar¿onego stanowi zawsze, niezale¿nie od rodzaju pope³nionego przestêpstwa, a wiêc
tak¿e w przypadku pope³nienia przestêpstwa zabójstwa, okolicznoœæ ³agodz¹c¹ w odniesieniu do sfery wymiaru kary. Niekaralnoœæ za pope³nienie przestêpstwa œwiadczy bowiem pozytywnie o dotychczasowym sposobie ¿ycia oskar¿onego (art. 53 §
2 k.k.).

Uzasadnienie
P.M. zosta³ oskar¿ony o to, ¿e: w dniu 24 wrzeœnia 2008 r.
w Dz., gm. O., w domu po³o¿onym (…), dzia³aj¹c z zamiarem
bezpoœrednim pozbawienia ¿ycia swojej ¿ony E. Ch.-M., w trakcie k³ótni ma³¿eñskiej zada³ jej co najmniej piêæ ciosów piêœci¹
w okolice twarzy i g³owy, powoduj¹c jej upadek, a nastêpnie
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chwyci³ j¹ rêk¹ za szyjê i dusi³ powoduj¹c jej œmieræ w wyniku
zagardlenia przez zad³awienie tj. o przestêpstwo z art. 148 § 1
k.k.
Wyrokiem S¹du Okrêgowego w T. z dnia 28 maja 2010 r.:
I. uznano oskar¿onego P.M. za winnego tego, ¿e w dniu 24 wrzeœnia 2008 r. w Dz., gm. O., w domu po³o¿onym (…), podczas
k³ótni z ¿on¹ E. Ch.-M., uderza³ j¹ rêkami i piêœciami w okolice g³owy, koñczyn górnych i koñczyny dolnej prawej, powoduj¹c u niej z zamiarem bezpoœrednim obra¿enia cia³a w postaci:
– nierównomiernie wysyconych wylewów krwawych w obu
miêœniach skroniowych,
– podbiegniêæ krwawych w obrêbie tkanek miêkkich g³owy
okolicy czo³owej, skroniowej prawej oraz ciemieniowo potylicznej po stronie prawej,
– z³amania korony próchniczo zmienionego zêba 11,
– otarcia naskórka œciany bocznej prawej nosa,
– zasinienia twarzy, œluzowki wargi dolnej, szyi po stronie
przedniej i bocznej lewej, ramienia prawego, przedramienia i ramienia lewego oraz prawego podudzia,
po czym dzia³aj¹c z zamiarem bezpoœrednim pozbawienia ¿ycia
pokrzywdzonej, uciskaj¹c jej szyjê, spowodowa³ œmieræ E. Ch.M. w wyniku zagardlenia przez zad³awienie, tj. przestêpstwa z art.
148 § 1 k.k. i za to na mocy art. 148 § 1 k.k. wymierzono mu karê
14 lat pozbawienia wolnoœci;
II. na mocy art. 63 § 1 k.k. zaliczono P.M. na poczet orzeczonej
kary pozbawienia wolnoœci okres tymczasowego aresztowania od 29 wrzeœnia 2008 r., przyjmuj¹c 1 dzieñ rzeczywistego
pozbawienia wolnoœci za równowa¿ny 1 dniowi kary pozbawienia wolnoœci;
III.zas¹dzono od P.M. na rzecz J. i R. ma³¿onków Ch. kwotê
5.340 z³ tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego.
Ponadto w wyroku zawarto rozstrzygniêcie o kosztach s¹dowych. Apelacje od powy¿szego wyroku wnieœli obroñca oskar¿onego i pe³nomocnik oskar¿ycieli posi³kowych.
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Obroñca oskar¿onego P.M. zaskar¿y³ wyrok w ca³oœci, zarzucaj¹c mu na zasadzie art. 427 § 2 k.p.k. i art. 438 pkt 1, 2 i 4
k.p.k.:
1. obrazê przepisów prawa procesowego, która mia³a wp³yw na
treœæ orzeczenia, mianowicie art. 4 k.p.k., art. 5 § 2 k.p.k., art.
7 k.p.k., art. 410 k.p.k., art. 424 § 1 k.p.k. polegaj¹c¹ na:
– stwierdzeniu, ¿e oskar¿ony P.M. pope³ni³ zarzucany mu
w akcie oskar¿enia czyn – kwalifikowany jako przestêpstwo zabójstwa – w sytuacji, gdy zebrany w sprawie materia³ dowodowy wskazuje jednoznacznie na istnienie istotnych w¹tpliwoœci, co do œwiadomoœci oskar¿onego oraz
jego chêci doprowadzenia do skutków przypisywanego mu
zachowania, czyli do pozbawienia ¿ycia swojej ¿ony;
– ocenie materia³u dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie z naruszeniem zasad prawid³owego rozumowania, wskazañ wiedzy i doœwiadczenia ¿yciowego oraz
rozstrzygniêciu nie daj¹cych siê usun¹æ w¹tpliwoœci w sprawie na niekorzyœæ oskar¿onego, w szczególnoœci poprzez:
– przyznanie waloru pe³nej wiarygodnoœci powo³anym w sprawie opiniom bieg³ych (opinie s¹dowo-lekarskie sporz¹dzone
przez E.S.; badania toksykologiczne przeprowadzone przez
E.P.), mimo, ¿e materia³ dowodowy stanowi¹cy podstawê
do ich wydania, uwagi zg³aszane przez bieg³ych w samych
opiniach, jak i bezpoœrednio w trakcie przes³uchania na
rozprawie, wskazuj¹ na istotne w¹tpliwoœci co do ich miarodajnoœci i braku pewnoœci, co do fundamentalnych z punktu widzenia odpowiedzialnoœci karnej oskar¿onego P.M. ustaleñ ujêtych w tych opiniach, zw³aszcza, gdy siê zwa¿y, ¿e:
- opinie wydane przez E.S. w ¿adnym wymiarze nie odwo³ywa³y siê do faktu, ¿e pokrzywdzona znajdowa³a
siê pod wp³ywem narkotyków oraz nie uwzglêdnia³ specyfiki ¿ycia prowadzonego przez E. Ch.-M., mianowicie
ogólnego i wielowymiarowego wyniszczenia jej organizmu, w wyniku wieloletniego, regularnego, za¿ywania
przez ni¹ narkotyków, które nale¿y kwalifikowaæ w kategoriach uzale¿nienia, a która to okolicznoœæ bezpoœred-
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nio wp³ywa na zwiêkszenie podatnoœci jej cia³a na uleganie okreœlonym uszkodzeniom, zw³aszcza, ¿e mog³a
wp³yn¹æ na znacz¹ce skrócenie minimalnego czasu uœcisku, powoduj¹c œmieræ przez zagardlenie,
- opinie sporz¹dzone przez E.S., mimo okreœlenia okresu
duszenia na co najmniej 3 minuty, nie precyzowa³y jednoczeœnie czy czynnoœci ucisku na szyjê pokrzywdzonej dokonane by³ przy u¿yciu jednej rêki czy te¿ dwiema rêkami oraz czy mia³y charakter ci¹g³y czy te¿ mog³y nastêpowaæ z przerwami, gdy¿ w³aœnie czasowe
odstêpowanie przez oskar¿onego od ucisku na szyjê
wyklucza³o chêæ pozbawienia jej ¿ycia, lecz wskazywa³o bezpoœrednio na dzia³anie oskar¿onego ukierunkowane na jej uciszenie (wobec podnoszonych przez ni¹
krzyków) i ograniczenie mo¿liwoœci jej ruchów (wobec
stosowanych przez ni¹ rêkoczynów), zatem S¹d bezpodstawnie uzna³, ¿e okres duszenia ¿ony przez P.M.
wynosi³ co najmniej 3 minuty i mia³ charakter ci¹g³y, co
mia³o rzekomo wynikaæ z opinii bieg³ego, której wartoœæ merytoryczna rodzi zasadne w¹tpliwoœci, tak¿e co
do okreœlenia czasu, ci¹g³oœci lub jej braku, ucisku przez
oskar¿onego, przy jednoczesnym braku, w materiale
dowodowym, potwierdzenia czy wrêcz obiektywnej niemo¿noœci stwierdzenia, by okres duszenia trwa³ w sposób nieprzerwany,
- powo³ane opinie sporz¹dzono w oparciu o analizê zw³ok
¿ony oskar¿onego, które w chwili przeprowadzonych
badañ uleg³y ju¿ rozk³adowi, który uniemo¿liwia³ podjêcie niektórych technik badawczych dla pe³nowymiarowej oceny okolicznoœci sprawy (chocia¿by podnoszona
tak¿e w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku niemiarodajnoœæ badania histopatologicznego w tym wzglêdzie)
i móg³ w sposób istotny wypaczyæ zakres wysnutych
wniosków, stanowi¹cych meritum wydanych opinii
w przedmiotowej sprawie,
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– brak uwzglêdnienia okolicznoœci korzystnych dla tego oskar¿onego podnoszonych w jego wyjaœnieniach i zeznaniach
œwiadków, z³o¿onych w trakcie postêpowania przygotowawczego oraz podczas postêpowania przed S¹dem pierwszej instancji, które potwierdza³y istnienie istotnych w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci przypisania oskar¿onemu umyœlnego pozbawienia ¿ycia swojej ¿ony, zw³aszcza gdy zwa¿y siê, ¿e zosta³y one ponadto zauwa¿one i ujête expressis
verbis w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku, zatem S¹d
dostrzegaj¹c wyst¹pienie tych w¹tpliwoœci w przedmiotowej sprawie wobec oskar¿onego P.M., nies³usznie zbagatelizowa³ ich znaczenie, w szczególnoœci zaœ:
- zmarginalizowa³ okolicznoœæ, ¿e ¿ona oskar¿onego, znajduj¹ca siê pod wp³ywem narkotyków, wielokrotnie prowokowa³a go do agresywnego zachowania, krzycza³a,
zaczepia³a, awanturowa³a siê i rzuca³a przedmiotami, co
bezpoœrednio potwierdza wysoki stan wzburzenia obu
stron i wielowymiarowe prowokowanie P.M., którego
dzia³anie ukierunkowane by³o pocz¹tkowo jedynie na
unikniêcie bezpoœredniej konfrontacji z ¿on¹, zaœ ostatecznie podjête przez niego zachowanie stanowi³o jedynie reakcjê wobec jej szczególnie agresywnej postawy,
co potwierdzaj¹: wyjaœnienia oskar¿onego; zeznania funkcjonariuszy policji (S.B., M.B., M.B., którzy potwierdzili
spontanicznoœæ, a tym samym wiarygodnoœæ, wyjaœnieñ
oskar¿onego w tym wzglêdzie; fakt dzwonienia przez
pokrzywdzon¹ w œrodku nocy do W.K.; opinia bieg³ej
E.P. potwierdzaj¹ca, ¿e ¿ona oskar¿onego w chwili pope³nienia przez niego czynu, podlegaj¹cego prawnokarnej ocenie w przedmiotowym postêpowaniu, znajdowa³a siê pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych), zlekcewa¿y³ rys charakterologiczny oskar¿onego wy³aniaj¹cy siê z zeznañ wspó³pracowników oskar¿onego, rodziny oskar¿onego, licznych petycji kierowanych do organów prowadz¹cych postêpowanie w przedmiotowej
sprawie przez osoby dobrze znaj¹ce oskar¿onego i maj¹ce z nim regularny kontakt, które:
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1. poœwiadczaj¹ sumiennoœæ oskar¿onego w wype³nianiu powierzanych mu obowi¹zków, wysoki poziom
jego kultury osobistej, gotowoœæ P.M. do niesienia bezinteresownej pomocy innym, jego ogóln¹ ¿yczliwoœæ
dla innych,
2. wyra¿aj¹ jednoczeœnie g³êbokie zdziwienie wobec zaistnia³ych zdarzeñ,
3. wykluczaj¹ zarazem mo¿liwoœæ by oskar¿ony chcia³
celowo pozbawiæ ¿ycia swój¹ ¿onê,
- zdeprecjonowa³ okolicznoœæ, ¿e oskar¿ony wielokrotnie
podkreœla³, ¿e nie mia³ na ¿adnym etapie swojego postêpowania chêci, czy te¿ nie godzi³ siê na spowodowanie œmierci swojej ¿ony, zaœ zaistnia³e zdarzenia wynika³y bezpoœrednio z eskalacji konfliktu miêdzy ma³¿onkami, silnie agresywnego i silnie prowokuj¹cego zachowania pokrzywdzonej wzglêdem swojego mê¿a, który
chcia³ jedynie uciszyæ j¹ i doprowadziæ do sytuacji gdy
siê ona uspokoi i przestanie siê awanturowaæ, przy czym
nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e zdarzenie to mia³o charakter
dynamiczny i obie strony w tym zdarzeniu podejmowa³y czynnoœci wykonawcze,
- zminimalizowa³ okolicznoœæ, ¿e wobec uzasadnionych
podejrzeñ nielojalnoœci ¿ony wzglêdem niego (widzia³
w torebce prezerwatywê, która póŸniej zniknê³a; zdjêcia £.C. wykonane we wspólnym domu ok. godz. 3 nad
ranem, gdy oskar¿ony przebywa³ na s³u¿bie) P.M. stara³
siê spokojnie i rzeczowo wyjaœniæ z ¿on¹ nurtuj¹ce go
w¹tpliwoœci, zaœ nawet podczas wizyty w gara¿u ju¿ po
24 wrzeœnia 2008 r., gdy P.M. spotka³ siê z £.C., to spokojnie i rzeczowo pyta³ siê o kwestie zamieszczonych
w osobistym komputerze zdjêæ, co potwierdzi³ swoimi
zeznaniami œwiadek W.K.,
2. obrazê przepisów prawa materialnego polegaj¹c¹ na uznaniu,
¿e P.M. dzia³a³ z zamiarem bezpoœrednim pozbawienia ¿ycia
swojej ¿ony oraz na przyjêciu wobec oskar¿onego b³êdnej,
zdaniem obrony, kwalifikacji prawnej czynu poprzez zastosowanie art. 148 § 1 k.k. podczas gdy, zachowanie oskar¿onego
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nie wype³ni³o znamion okreœlonego w tym przepisie przestêpstwa zabójstwa, gdy¿ zakres jego dzia³ania pozwala jedynie na subsumpcjê owego zachowania w ramach dyspozycji
art. 156 § 3 k.k. w zw. z art. 156 § 1 k.k. w szczególnoœci zaœ
gdy weŸmie siê pod uwagê nastêpuj¹ce okolicznoœci, ¿e:
– oskar¿ony konsekwentnie przyznawa³ siê, ¿e obejmowa³
swoim zamiarem jedynie to, ¿e wskutek swoich zachowañ
mo¿e spowodowaæ obra¿enia u ¿ony, jednak¿e skutku
w postaci jej œmierci nie przewidywa³ i nie spodziewa³ siê
i nie godzi³ siê,
– zachowanie oskar¿onego by³o wybitnie ukierunkowane na
unikniêcie sporu i mo¿liwej awantury – dlatego te¿, mimo
uzasadnionych w¹tpliwoœci co do wiernoœci swojej ¿ony,
napisa³ do niej list, zamiast podj¹æ z ni¹ bezpoœredni¹ rozmowê, która mog³aby wywo³aæ konflikt, zaœ po fragmentarycznym przeczytaniu tego listu przez pokrzywdzon¹, postanowi³ od razu pójœæ spaæ, nie reagowa³ na próby jej
agresywnych zaczepek (naprzemienne w³¹czanie i zapalanie œwiat³a, t³uczenie szk³a), specjalnie wyniós³ z pokoju
laptop tak by nie móg³ on siê znaleŸæ w zasiêgu awanturuj¹cej siê ¿ony, dla zapobie¿enia jego zniszczenia i dopiero
po wielokrotnych zaczepkach, uderzeniach i wyzwiskach
¿ony podj¹³ okreœlone dzia³ania si³owe,
– czasowe, a wiêc nieci¹g³e uœciski przez oskar¿onego na
szyjê pokrzywdzonej, a wiêc sposób podjêtych przez niego czynnoœci, nie œwiadczy³ bezpoœrednio o chêci uduszenia swojej ¿ony, a w konsekwencji pozbawienia jej ¿ycia,
lecz stanowi³ jedynie instynktowny, automatyczny, samoczynny odruch P.M., ukierunkowany na jej uciszenie, zablokowanie jej krzyków, zakoñczenie szamotaniny i ca³ej
awantury, której oskar¿ony od pocz¹tku chcia³ unikn¹æ,
– podjêcie przez niego okreœlonych dzia³añ ukierunkowanych na zatarcie œladów zbrodni, œwiadczy jedynie o znajdowaniu siê przez oskar¿onego w silnym stresie, obezw³adniaj¹cym i parali¿uj¹cym strachu, wykluczaj¹cym sposobnoœæ do racjonalnego myœlenia i dzia³ania, co bezpoœrednio potwierdza równie¿ fakt, ¿e w kilka dni po zda-
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rzeniu, samoczynnie z³o¿y³ przecie¿ szerokie wyjaœnienia,
szczegó³owo odnosz¹c siê do zaistnia³ych okolicznoœci oraz
wskaza³ miejsce ukrycia zw³ok, zatem, w obliczu powy¿szego, elementy zachowania oskar¿onego zaistnia³e ju¿ po
samym czynie, nie mog¹ stanowiæ jakiejkolwiek podstawy
do wnioskowania o istnieniu zamiaru bezpoœredniego pozbawienia ¿ycia swojej ¿ony, czy te¿ okreœlaniu innej formy jego zamiaru, lecz poœwiadcza to jedynie chêæ unikniêcia odpowiedzialnoœci za pope³niony czyn, niewyobra¿alne zagubienie, panikê oskar¿onego ju¿ po zaistnia³ym zdarzeniu, potwierdza jego bezsilnoœæ wobec ju¿ zastanej sytuacji.
Ponadto z daleko posuniêtej ostro¿noœci procesowej obroñca
wyrokowi temu zarzuci³:
3. ra¿¹c¹ niewspó³miernoœæ kary pozbawienia wolnoœci, poprzez
wymierzenie jej w wymiarze 14 lat, podczas gdy:
– okolicznoœci pope³nienia czynu (oskar¿ony zosta³ wielokrotnie prowokowany agresywnym postêpowaniem ¿ony;
istniej¹cy konflikt z ¿on¹, uzasadnione podejrzenia wzglêdem jej niewiernoœci, fakt, ¿e jego zachowanie by³o ukierunkowane w pocz¹tkowych fazach zajœcia na unikniêcie
bezpoœredniej konfrontacji z ¿on¹ i zapobie¿enie awanturze),
– osobowoœæ oskar¿onego i jego warunki osobiste (niekaralnoœæ, sumiennoœæ w pracy, fakt ¿e by³ ogólnie lubiany,
niekonfliktowoœæ, spolegliwoœæ, kole¿eñskoœæ i uczynnoœæ
wobec innych, fakt, ¿e cieszy³ siê znakomit¹ i nieposzlakowan¹ opini¹ w œrodowisku zawodowym i s¹siedzkim),
– g³êboki ¿al oskar¿onego odnoszony do zaistnia³ych zdarzeñ,
– z³o¿enie szerokich, kompletnych, spójnych, logicznych i wyczerpuj¹cych wyjaœnieñ, które sta³y siê jedyn¹ podstaw¹
do poczynienia ustaleñ faktycznych, jak równie¿ pozwoli³y na odnalezienie zw³ok w takim czasie, który dawa³ szansê
na poczynienie ustaleñ medycznych, przy czym nale¿y
zwróciæ uwagê, na okolicznoœci wynikaj¹ce z zeznañ funkcjonariuszy policji, ¿e gdyby oskar¿ony nie wskaza³ miej-
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sca ukrycia zw³ok ¿ony to jej odnalezienie by³oby niemo¿liwe, a tak¿e okolicznoœci wynikaj¹ce z zeznañ bieg³ego
S., ¿e gdyby nie wskazanie tego miejsca przez oskar¿onego to ustalenie przyczyn zgonu by³oby niemo¿liwe,
wskazuj¹, ¿e orzeczona wzglêdem oskar¿onego kara pozbawienia wolnoœci nie koresponduje nale¿ycie z okolicznoœciami ³agodz¹cymi, które wyst¹pi³y w niniejszej sprawie.
Podnosz¹c powy¿sze zarzuty obroñca na zasadzie art. 427 § 1
k.p.k. i art. 437 § 2 k.p.k. wniós³ o:
1. zmianê zaskar¿onego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy, poprzez zmianê kwalifikacji prawnej zarzucanego oskar¿onemu czynu z art. 148 § 1 k.k. na art. 156 § 3 k.k. w zw.
z art. 156 § 1 k.k. oraz znaczne z³agodzenie wymierzonej oskar¿onemu kary pozbawienia wolnoœci
ewentualnie
2. o uchylenie zaskar¿onego orzeczenia i przekazanie sprawy
do ponownego rozpoznania s¹dowi pierwszej instancji,
ewentualnie z daleko posuniêtej ostro¿noœci procesowej
3. zmianê zaskar¿onego wyroku, poprzez znaczne z³agodzenie
wymierzonej oskar¿onemu kary pozbawienia wolnoœci.
Pe³nomocnik oskar¿ycieli posi³kowych zaskar¿y³ wyrok w czêœci dotycz¹cej kary, zarzucaj¹c mu na zasadzie art. 438 pkt 4
k.p.k. ra¿¹c¹ niewspó³miernoœæ orzeczonej kary przejawiaj¹c¹
siê w wymierzeniu oskar¿onemu kary 14 lat pozbawienia wolnoœci.
Podnosz¹c powy¿szy zarzut pe³nomocnik wniós³ o wymierzenie oskar¿onemu za przypisany mu czyn kary 25 lat pozbawienia wolnoœci i obci¹¿enie go kosztami postêpowania za II instancjê.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja obroñcy oskar¿onego okaza³a siê zasadna jedynie
w czêœci dotycz¹cej postawionego zarzutu ra¿¹cej niewspó³miernoœci (surowoœci) wymierzonej oskar¿onemu kary pozbawienia
wolnoœci. Natomiast œrodek odwo³awczy pe³nomocnika oskar¿ycieli posi³kowych okaza³ siê ca³kowicie nietrafny.
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Przechodz¹c do uwag stricte analitycznych i odnosz¹c siê do
zarzutów zawartych w apelacji obroñcy oskar¿onego nale¿y nadmieniæ, ¿e zupe³nie nietrafnie wywodzi autor apelacji, ¿e S¹d
a quo dopuœci³ siê naruszenia przepisów art. 4 k.p.k., art. 5 § 2
k.p.k., art. 7 k.p.k., art. 410 k.p.k. i art. 424 k.p.k. pkt 1.
Wbrew twierdzeniu apeluj¹cego, zebrany materia³ dowodowy nie wskazuje na istnienie istotnych w¹tpliwoœci, co do œwiadomoœci oskar¿onego w odniesieniu do przypisanego mu czynu
przestêpnego oraz „jego chêci doprowadzenia do skutków przypisywanego mu zachowania, czyli do pozbawienia ¿ycia swojej
¿ony”. S¹d Okrêgowy przeprowadzi³ kompletny i szczegó³owy
wywód dotycz¹cy kwestii sprawstwa oskar¿onego, przeanalizowa³ w ramach tego wywodu w sposób drobiazgowy zarówno
osobowy jak i rzeczowy materia³ dowodowy, w tym w szczególnoœci opinie bieg³ych, czemu da³ wyraz w sporz¹dzonym uzasadnieniu wyroku. Uzasadnienie zaskar¿onego wyroku w powy¿szym zakresie odpowiada wszelkim wymogom ustawowym (art.
424 § 1 k.p.k.).
Podkreœliæ dobitnie nale¿y, ¿e w sprawie nie wy³oni³y siê nie
daj¹ce siê usun¹æ w¹tpliwoœci, o jakich stanowi art. 5 § 2 k.p.k.
S¹d orzekaj¹cy w pierwszej instancji trafnie wiêc nie uzewnêtrzni³ w uzasadnieniu wydanego orzeczenia tego rodzaju w¹tpliwoœci co do kwestii sprawstwa oskar¿onego na p³aszczyŸnie art.
148 § 1 k.k. i w konsekwencji nie rozstrzygn¹³ ich na niekorzyœæ
oskar¿onego. To zaœ, ¿e w¹tpliwoœci co do rzeczywistego stanu
faktycznego zg³asza sam obroñca oskar¿onego nie mo¿e jeszcze
stanowiæ podstawy konstruowania skutecznego zarzutu z art. 5 §
2 k.p.k., skoro de facto nie ma ¿adnych rzeczowych racji mog¹cych przemawiaæ za stanowiskiem, ¿e takowe w¹tpliwoœci istotnie nale¿a³o w tej sprawie powzi¹æ (por. wyrok SN z 14.05.1999 r.,
IV KKN 714/98, Prok. i Prawo 2000, nr 4, poz. 8).
Nie ma racji obroñca, ¿e S¹d pierwszej instancji oceni³ materia³ dowodowy z naruszeniem zasad prawid³owego rozumowania, wskazañ wiedzy i doœwiadczenia ¿yciowego. W powy¿szym
kontekœcie wypada dobitnie stwierdziæ, ¿e organ pierwszoinstancyjny przeprowadzi³ postêpowanie zgodnie z wyra¿on¹ w art.
4 k.p.k. zasad¹ obiektywizmu. Bada³ i uwzglêdnia³ bowiem oko-
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licznoœci przemawiaj¹ce zarówno na korzyœæ jak i niekorzyœæ oskar¿onego. Zgromadzone dowody ocenione zosta³y w sposób swobodny (art. 7 k.p.k.), nie zaœ dowolny. Wszystkie ustalenia stanu
faktycznego maj¹ swoje odzwierciedlenie w zebranych i wszechstronnie przeanalizowanych œrodkach dowodowych. Ocena tych
œrodków uwzglêdnia kryteria obiektywne, a wiêc zasady logiki,
wiedzy i doœwiadczenia ¿yciowego, nie wykazuje b³êdów natury logicznej ani faktycznej. Ocena ta poddaje siê tak¿e kontroli
procesowej (odwo³awczej), gdy¿ organ a quo w uzasadnieniu
wyroku nale¿ycie umotywowa³ w tym wzglêdzie swoje stanowisko.
Ustalenia faktyczne poczynione przez S¹d pierwszej instancji
s¹ prawid³owe i prawdziwe (art. 2 § 2 k.p.k.), zaœ materia³ dowodowy le¿¹cy u podstaw tych ustaleñ kompletny (art. 410 k.p.k.).
Zaznaczyæ w tym miejscu trzeba, ¿e obroñca na rozprawie w dniu
26 maja 2010 r., przed zamkniêciem przewodu s¹dowego, jednoznacznie oœwiadczy³, i¿ nie sk³ada nowych wniosków dowodowych i nie ¿¹da uzupe³nienia przewodu s¹dowego.
S¹d Okrêgowy zasadnie uzna³ za wiarygodne opinie bieg³ych
wydane w tej sprawie, w tym w szczególnoœci opinie bieg³ych
P.S. i E.P. Stanowisko organu pierwszej instancji zosta³o w tej
materii w uzasadnieniu wyroku nale¿ycie umotywowane i jest
przekonuj¹ce. Nie ma przy tym racji obroñca, ¿e „materia³ dowodowy stanowi¹cy podstawê ich wydania, uwagi zg³aszane przez
bieg³ych w samych opiniach jak i w trakcie rozprawy” wskazuj¹
na istotne w¹tpliwoœci co do miarodajnoœci tych opinii i brak
pewnoœci w odniesieniu do kluczowych w sprawie kwestii. Zarówno bieg³y P.S., jak i bieg³a E.P. zawarli w swych opiniach
kompleksowe wywody odnosz¹ce siê do pytañ postawionych
im przez organy prowadz¹ce postêpowanie oraz strony. W szczególnoœci bieg³y P.S. stosowne dane i informacje zawarte w literaturze fachowej „prze³o¿y³” na realia tej sprawy i w ten sposób
jego opinie uzyska³y walor stanowczoœci i jednoznacznoœci w zakresie niezbêdnym do poczynienia przez S¹d Okrêgowy ustaleñ
w odniesieniu do sfery sprawstwa oskar¿onego.
Nie ma racji obroñca, i¿ bieg³y P.S. nie mia³ na uwadze stanu
organizmu pokrzywdzonej w dacie czynu przestêpnego. Zarów-
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no protokó³ oglêdzin zw³ok jak i ustna opinia bieg³ego P.S. zaprezentowana na rozprawie jednoznacznie wskazuj¹, ¿e pokrzywdzona by³a osob¹ budowy prawid³owej, od¿ywiania œredniego,
o wzroœcie 173 cm i œrednio rozwiniêtej tkance podskórnej. Jak
jednak stanowczo podkreœli³ bieg³y, by³a to co prawda osoba
w¹t³ej budowy cia³a, jednak bez cech wyniszczenia. Wobec tego
nie mo¿na przyj¹æ, ¿e istnia³a u tej osoby wiêksza podatnoœæ na
z³amanie chrz¹stek krtani. Jak trafnie wywiód³ bieg³y, koœæ gnykowa u osoby m³odej (a tak¹ by³a pokrzywdzona) nie jest jeszcze zwapnia³a, a zatem potrzeba doœæ du¿ej si³y, aby spowodowaæ z³amanie tej koœci.
Nie sposób przyj¹æ, na jakiej podstawie obroñca wywodzi, ¿e
pokrzywdzona by³a osob¹ uzale¿nion¹ od narkotyków, skoro nie
zosta³y w tej materii poczynione ¿adne badania, uwzglêdniwszy
zgon tej osoby w wyniku zabójstwa dokonanego przez oskar¿onego. Twierdzenie obroñcy, ¿e wczeœniejsze, powtarzaj¹ce siê
za¿ywanie przez pokrzywdzon¹ narkotyków mog³o wp³yn¹æ na
znacz¹ce skrócenie minimalnego czasu uœcisku, powoduj¹cego
œmieræ przez zagardlenie, postrzegaæ nale¿y w kategoriach tylko
supozycji, nie maj¹cej ani wsparcia w twierdzeniach bieg³ego
P.S., ani w zasadach logiki i doœwiadczenia ¿yciowego.
W niniejszej sprawie bieg³a E.P. stwierdzi³a œladowe iloœci
amfetaminy we krwi nie¿yj¹cej pokrzywdzonej. Ze wzglêdu na
brak próbki moczu nie by³a jednak w stanie ustaliæ fazy dzia³ania
tej¿e substancji, iloœci oraz czasu jej za¿ycia. Trafnie zwraca uwagê na powy¿sze okolicznoœci S¹d Okrêgowy w uzasadnieniu
wyroku. Wobec tego zarzut obroñcy, i¿ bieg³y P.S nie uwzglêdni³, ¿e pokrzywdzona znajdowa³a siê pod wp³ywem narkotyku
musi byæ uznany za nietrafny. Nie bardzo bowiem wiadomo co
konkretnie bieg³y ten mia³by uwzglêdniæ, skoro nie uda³o siê
ustaliæ w³aœnie fazy dzia³ania tej¿e substancji, iloœci oraz czasu jej
za¿ycia.
Nie ma racji obroñca, ¿e bieg³y P.S. nie odnosi³ siê w swych
opiniach do kwestii iloœci d³oni u¿ytych przez oskar¿onego w trakcie ucisku na szyjê pokrzywdzonej. Uczyni³ to bowiem jednoznacznie na rozprawie w dniu 9 lutego 2010 r., stwierdzaj¹c:
„(...) nie jestem w stanie wypowiedzieæ siê, czy pokrzywdzona
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by³a zad³awiana jedn¹ rêk¹, czy te¿ obur¹cz. To samo dotyczy
okreœlenia tego, któr¹ rêk¹ dosz³o do zad³awienia”. Z treœci opinii bieg³ego wy³ania siê jednak jednoznaczny i uprawniony wniosek, ¿e tak¿e ucisk jedn¹ rêk¹ (d³oni¹) na szyjê pokrzywdzonej,
uwzglêdniaj¹c jego czas i si³ê, móg³ spowodowaæ stwierdzone
u niej obra¿enia (z³amanie rogu wiêkszego koœci gnykowej) i zgon
w wyniku zagardlenia przez zad³awienie.
Zdziwienie musi budziæ twierdzenie obroñcy, ¿e bieg³y P.S.
nie odniós³ siê do kwestii, czy ucisk na szyjê pokrzywdzonej
mia³ charakter ci¹g³y, czy te¿ móg³ nastêpowaæ z przerwami.
Bieg³y bowiem jednoznacznie wypowiedzia³ siê we wskazanej
wy¿ej materii na rozprawie w dniu 9 lutego 2010 r., m. in. odpowiadaj¹c na pytanie postawione w tym przedmiocie przez obroñcê.
Z wywodu bieg³ego wynika jednoznacznie, i¿ „nale¿a³oby zak³adaæ, ¿e nie by³ to pojedynczy ucisk; (...) mog³o dojœæ do kilkukrotnych prób zad³awienia, nawet rozci¹gniêtych w czasie; (...)
jako ostatnie musia³o nast¹piæ zad³awienie skutkuj¹ce zgonem”.
W obliczu tego wywodu bieg³ego zupe³nie nieuprawniona jawi
siê teza obroñcy, i¿ wieloœæ ucisków na szyjê pokrzywdzonej
œwiadczy o braku zamiaru zabójstwa po stronie oskar¿onego, lecz
wskazuje jedynie na istniej¹cy po jego stronie zamiar uciszenia
pokrzywdzonej i ograniczenia mo¿liwoœci jej ruchów.
Nietrafnie wywodzi obroñca, ¿e S¹d Okrêgowy przyj¹³, i¿
okres duszenia pokrzywdzonej mia³ charakter ci¹g³y. Przeczy
temu lektura uzasadnienia zaskar¿onego wyroku zarówno w czêœci
dotycz¹cej ustalonego stanu faktycznego, jak i w czêœci poœwiêconej analizie opinii bieg³ego P.S. oraz analizie zamiaru oskar¿onego.
Zupe³nie go³os³owne jest twierdzenie obroñcy, i¿ poczynione
przez S¹d meriti ustalenie, i¿ czas duszenia pokrzywdzonej wynosi³ co najmniej 3 minuty nie jest prawid³owe. Powy¿sze stanowisko s¹du ma pe³ne oparcie w rzetelnych i umotywowanych
wywodach pisemnych i ustnych bieg³ego P.S., które S¹d Okrêgowy zasadnie podzieli³.
Stan zw³ok pokrzywdzonej w momencie przeprowadzania stosownych badañ przez bieg³ych P.S. i J.N.-A. by³ taki a nie inny
(pocz¹tkowa faza zmian o charakterze rozk³adowym). Podkreœliæ
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jednak trzeba, ¿e oboje bieg³ych w pe³ni zgodnie opiniowa³o na
u¿ytek procesu, zaœ z treœci tych opinii S¹d Okrêgowy by³ uprawniony wyprowadziæ wnioski, które sta³y siê istotn¹ podstaw¹ uznania, ¿e oskar¿ony dopuœci³ siê zbrodni zabójstwa dzia³aj¹c z zamiarem bezpoœrednim.
Ca³kowicie nietrafne jest stanowisko obroñcy, ¿e S¹d Okrêgowy nie uwzglêdni³ czy te¿ zbagatelizowa³ znaczenie okolicznoœci korzystnych dla oskar¿onego, w szczególnoœci odnosz¹cych
siê do zdarzeñ zaistnia³ych bezpoœrednio przed pope³nieniem
przestêpstwa jak i w samym przebiegu czynu przestêpnego. Podkreœlenia w tym miejscu wymaga przede wszystkim to, ¿e ustalaj¹c okolicznoœci poprzedzaj¹ce dopuszczenie siê przez oskar¿onego przestêpstwa S¹d pierwszej instancji wyraŸnie stwierdzi³, ¿e pokrzywdzona zrzuci³a poœciel z ³ó¿ka oskar¿onego, st³uk³a
popielniczkê i szk³o w kuchni, kopnê³a w stolik, na którym znajdowa³ siê laptop, nie chcia³a wypuœciæ P.M. do G., uderzy³a oskar¿onego w twarz, podrapa³a go na twarzy i szyi, popycha³a go
i zastêpowa³a mu drogê. Kiedy zosta³a przez oskar¿onego uderzona upad³a, po czym wsta³a, doskoczy³a do oskar¿onego, odgra¿a³a mu siê i krzycza³a, w trakcie szarpaniny ugryz³a te¿ oskar¿onego w palec. Wszystko to nie mo¿e jednak podwa¿yæ prawid³owoœci poczynionych przez S¹d Okrêgowy ustaleñ, ¿e oskar¿ony uderza³ pokrzywdzon¹ wielokrotnie w ró¿ne czêœci cia³a
oraz dusi³ j¹ za szyjê, z si³¹ na pograniczu œredniej i du¿ej przez
okres finalnie nie krótszy ni¿ trzy minuty, powoduj¹c z³amanie
rogu wiêkszego koœci gnykowej po stronie prawej i zgon pokrzywdzonej, który nast¹pi³ w wyniku zagardlenia przez zad³awienie. W³aœnie wspomniane duszenie za szyjê, uwzglêdniaj¹c
zdecydowan¹ przewagê fizyczn¹ oskar¿onego nad pokrzywdzon¹, czas oraz si³ê duszenia, spowodowane nim obra¿enia oraz
widoczne dla napastnika w trakcie duszenia reakcje osoby duszonej (m. in. dusznoœæ, sinica twarzy, drgawki, nieregularne ruchy oddechowe), trafnie doprowadzi³o S¹d Okrêgowy do stanowiska, ¿e oskar¿ony dzia³a³ z zamiarem bezpoœrednim. By³ to
przy tym w istocie – jak ustala to S¹d meriti – zamiar nag³y.
Wobec powy¿szego nie mog¹ byæ uznane za przekonuj¹ce
twierdzenia obroñcy, ¿e oskar¿ony swoim zachowaniem chcia³
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jedynie umkn¹æ agresywnej postawy ¿ony, a skoro tak, nie ma
podstaw do przypisania mu pope³nienia zabójstwa. Nie zmienia
powy¿szej oceny treœæ wyjaœnieñ oskar¿onego, jak równie¿ zeznania œwiadków M.B., S.B. i M.B., a tak¿e fakt telefonowania
przez pokrzywdzon¹ w nocy do W.K. (ustala zreszt¹ tê ostatni¹
okolicznoœæ S¹d Okrêgowy). Wszystkie powy¿sze œrodki dowodowe zosta³y przez S¹d pierwszej instancji dostrze¿one i ocenione, zaœ ich treœæ w ¿adnym razie nie daje podstaw do uznania, ¿e
oskar¿ony nie dzia³a³ z zamiarem bezpoœrednim pope³nienia zabójstwa. Co siê zaœ tyczy treœci opinii bieg³ej E.P., do której ponownie odnosi siê obroñca w kolejnym fragmencie apelacji, to
jak ju¿ wczeœniej zauwa¿ono, bieg³a ta stwierdzi³a jedynie œladowe iloœci amfetaminy we krwi nie¿yj¹cej pokrzywdzonej i nie
by³a w stanie ustaliæ fazy dzia³ania tej¿e substancji, iloœci oraz
czasu jej za¿ycia. Wobec tego twierdzenie obroñcy, ¿e pokrzywdzona w chwili czynu oskar¿onego znajdowa³a siê pod znacznym wp³ywem œrodków odurzaj¹cych uznaæ nale¿y za nieuprawnione.
Nieprawd¹ jest jakoby S¹d Okrêgowy zlekcewa¿y³ rys charakterologiczny oskar¿onego, w tym w szczególnoœci jego sumiennoœæ, ¿yczliwoœæ, kulturê osobist¹, gotowoœæ do niesienia
pomocy. S¹d Okrêgowy ustali³ te okolicznoœci w uzasadnieniu
wyroku, o czym œwiadczy m. in. treœæ k. (…) akt. Powy¿sze
okolicznoœci w ¿adnym jednak razie nie mog³y podwa¿yæ trafnoœci stanowiska organu s¹dowego, co do sprawstwa oskar¿onego,
skoro dopuœci³ siê on zabójstwa dzia³aj¹c z zamiarem bezpoœrednim – nag³ym. Jak zaœ prawid³owo ustali³ S¹d Okrêgowy, zamiar
nag³y charakteryzuje siê w³aœnie tym, ¿e podejmowany jest na
skutek doraŸnego bodŸca, sprawca reaguj¹c szybko, wrêcz natychmiast, pozbawiony jest warunków do namys³u. Skoro tak, to
przywo³ywane przez obroñcê cechy charakteru oskar¿onego nie
stoj¹ w ¿adnej sprzecznoœci z dokonanym przez niego czynem
przestêpnym, podjêtym w ramach zamiaru bezpoœredniego nag³ego.
W powy¿szym kontekœcie wypada jeszcze nadmieniæ, ¿e z opinii psychiatrycznych i psychologicznych wydanych wobec oskar¿onego wynika jednoznacznie, ¿e w sytuacjach trudnych ma on
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sk³onnoœæ do nasilonej reakcji agresywnej, stres rodzi u niego
agresjê. Sam oskar¿ony w swych wyjaœnieniach zreszt¹ wskaza³,
¿e w trakcie zajœcia, od pewnego jego momentu, zachowywa³
siê tak jakby wpad³ w amok. S³usznie eksponuje tê okolicznoœæ
S¹d Okrêgowy. Jednoczeœnie nale¿y nadmieniæ, ¿e oskar¿ony
by³ w chwili czynu w pe³ni poczytamy w rozumieniu art. 31 k.k.,
co wynika z jednoznacznych wywodów bieg³ych psychiatrów.
Tak wiêc to co oskar¿ony potocznie nazywa „amokiem” nie znalaz³o ¿adnego prze³o¿enia na sferê ustaleñ bieg³ych zwi¹zan¹
z jego poczytalnoœci¹.
To, ¿e osoby trzecie „wyra¿a³y g³êbokie zdziwienie wobec
zaistnia³ych zdarzeñ i wyklucza³y zarazem mo¿liwoœæ by oskar¿ony chcia³ celowo pozbawiæ ¿ycia swojej ¿ony” nie mo¿e stanowiæ podstawy do podwa¿ania sprawstwa P.M. To s¹d, nie zaœ
osoby trzecie, ustala bowiem przebieg zdarzenia i dokonuje jego
prawnokarnej oceny.
Oskar¿ony w istocie podkreœla³, ¿e nie mia³ zamiaru spowodowania œmierci swej ¿ony. Prezentowa³ w tej materii okreœlonej
treœci wyjaœnienia maj¹ce wesprzeæ wiarygodnoœæ powy¿szego
stanowiska. W tym kontekœcie nadmieniæ nale¿y, ¿e prawem
oskar¿onego jest kszta³towanie wyjaœnieñ w sposób, który pozwoli mu na realizacjê przyjêtej linii obrony. Obowi¹zkiem natomiast s¹du pozostaje dokonanie wnikliwej i szczegó³owej oceny
tych oœwiadczeñ procesowych oraz wskazanie czy daje im wiarê
(w jakim zakresie), czy te¿ nie i dlaczego. Tak te¿ post¹pi³ organ
pierwszoinstancyjny. Wywody s¹du w tej materii s¹ logiczne,
szczegó³owe i w konsekwencji w pe³ni przekonuj¹ce. S¹d Okrêgowy jednoznacznie wykaza³, ¿e twierdzenia oskar¿onego, i¿
nie chcia³ spowodowaæ œmierci swej ¿ony s¹ niewiarygodne.
S¹d Okrêgowy ustalaj¹c stan faktyczny sprawy jednoznacznie
wskaza³, ¿e zdarzenie, w trakcie którego dosz³o do zabójstwa
pokrzywdzonej, mia³o charakter dynamiczny, zaœ aktów agresji
dopuszcza³y siê obie strony. Dynamika tego zdarzenia nie stoi
jednak w sprzecznoœci z ustaleniami tego s¹du co do przypisanego oskar¿onemu czynu przestêpnego. Jak ju¿ wczeœniej wskazano, oskar¿ony mia³ zdecydowan¹ przewagê fizyczn¹ nad pokrzywdzon¹, dusi³ j¹ za szyjê z okreœlon¹ si³¹ (pogranicze œred-
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niej i du¿ej), co najmniej trzy minuty, powoduj¹c z³amanie rogu
wiêkszego koœci gnykowej po strome prawej i w konsekwencji
zgon pokrzywdzonej, który nast¹pi³ w wyniku zagardlenia przez
zad³awienie.
Podejrzenia oskar¿onego co do nielojalnoœci ma³¿eñskiej jego
¿ony, pocz¹tkowe próby spokojnego wyjaœnienia tych kwestii
z pokrzywdzon¹ oraz przebieg rozmowy miêdzy oskar¿onym
a £.C. w pewien czas po œmierci ¿ony, nie pozwalaj¹ w ¿aden
sposób na stawianie tezy, i¿ oskar¿ony nie dokona³ zabójstwa
pokrzywdzonej. Obroñca nie wskaza³ zreszt¹, w jaki sposób te
okolicznoœci mia³yby ekskulpowaæ oskar¿onego.
Obroñca w pkt. 2 apelacji stawia zarzut obrazy przepisów
prawa materialnego, który mia³by polegaæ na uznaniu, ¿e oskar¿ony dzia³a³ z zamiarem bezpoœrednim pozbawienia ¿ycia swojej ¿ony oraz na przyjêciu wobec oskar¿onego b³êdnej kwalifikacji prawnej czynu poprzez zastosowanie art. 148 § 1 k.k., podczas gdy zachowanie oskar¿onego nie wype³nia³o znamion zabójstwa a jedynie znamiona czynu z art. 156 § 3 w zw. z art. 156
§ 1 k.k.
W powy¿szym kontekœcie nale¿y nadmieniæ, ¿e o obrazie przepisu prawa materialnego mówiæ mo¿na tylko wtedy, gdy prawo
to zosta³o wadliwie zinterpretowane, gdy s¹d wadliwie zastosowa³ przepis owego prawa pomimo, ¿e w danym uk³adzie faktycznym nie by³o to dopuszczalne lub gdy s¹d nie zastosowa³
danego przepisu prawa materialnego, gdy by³o to obligatoryjne.
¯adna, z powy¿szych sytuacji w tej sprawie nie zaistnia³a. S¹d
Okrêgowy przeprowadzi³ w uzasadnieniu wyroku niezwykle
drobiazgowy, logiczny i trafny wywód wskazuj¹cy dlaczego nale¿a³o oskar¿onemu przypisaæ w³aœnie sprawstwo przestêpstwa
z art. 148 § 1 k.k. w zamiarze bezpoœrednim, nie zaœ sprawstwo
przestêpstwa z art. 156 § 3 k.k. w zw. z art. 156 § 1 k.k. Obroñca
zaœ nie przedstawi³ ¿adnego przekonuj¹cego argumentu, który
pozwala³by na uznanie, ¿e mieliœmy w tej sprawie do czynienia
z b³êdn¹ subsumpcj¹.
W istocie zarzut obroñcy ujêty w pkt. 2 apelacji sprowadza
siê do próby podwa¿enia ustaleñ faktycznych dokonanych przez
S¹d Okrêgowy. Obroñca bowiem stwierdza, ¿e oskar¿ony przy-
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znawa³, ¿e swym zamiarem obejmowa³ jedynie spowodowanie
obra¿eñ cia³a u ¿ony. Jej œmierci zaœ nie przewidywa³ i siê na ni¹
nie godzi³. W tym kontekœcie wypada nadmieniæ, ¿e jak ju¿ wczeœniej wskazano, wyjaœnienia oskar¿onego zosta³y drobiazgowo
ocenione przez S¹d Okrêgowy i nie ma podstaw do uznania,
aby dosz³o w tej materii do jakichœ wadliwoœci i w konsekwencji
zaistnienia b³êdu w ustaleniach faktycznych dotycz¹cego zamiaru, z jakim dzia³a³ oskar¿ony.
Prawd¹ jest, ¿e oskar¿ony pocz¹tkowo, zanim dosz³o do eskalacji awantury miêdzy ma³¿onkami, zachowywa³ siê spokojnie
i stara³ siê „schodziæ z drogi” pokrzywdzonej. S¹d Okrêgowy nie
kwestionuje tej okolicznoœci ustalaj¹c stan faktyczny sprawy. Nie
zmienia to jednak faktu, ¿e ostatecznie to oskar¿ony uciskaj¹c
pokrzywdzon¹ za szyjê co najmniej trzy minuty spowodowa³ z³amanie rogu wiêkszego koœci gnykowej po stronie prawej i w konsekwencji zgon tej osoby, który nast¹pi³ w wyniku zagardlenia
przez zad³awienie.
Zupe³nie nieuprawnione s¹ supozycje obroñcy jakoby sposób
dzia³ania oskar¿onego, w tym w szczególnoœci to, ¿e uciska³ na
szyjê pokrzywdzonej nie w sposób ci¹g³y, œwiadczy³ o tym, ¿e
chcia³ j¹ tylko uciszyæ, zakoñczyæ szamotaninê i ca³¹ awanturê.
S¹d Okrêgowy s³usznie bowiem ustali³, ¿e co prawda oskar¿ony
uciska³ na szyjê nie w sposób ci¹g³y, jednak jeden z tych ucisków, ostateczny, musia³ trwaæ co najmniej trzy minuty, co finalnie skutkowa³o zgonem pokrzywdzonej. Trafnie te¿ S¹d Okrêgowy, za bieg³ym P.S., wykluczy³, i¿ do œmierci pokrzywdzonej
dosz³o wskutek zadania ciosu piêœci¹ w okolice szyi, na co powo³ywa³ siê oskar¿ony. W istocie bowiem, jak precyzyjnie ustali³
powy¿szy bieg³y, œmieræ nast¹pi³a w mechanizmie zgniatania,
a nie urazu bezpoœredniego.
Zachowanie oskar¿onego po dokonaniu przestêpstwa w ¿adnym stopniu nie podwa¿a ustaleñ s¹du co do zamiaru dokonania
zabójstwa, lecz poœrednio ustalenia te wspiera. Nale¿y podkreœliæ, ¿e oskar¿ony by³ przeszkolony w udzielaniu pomocy osobom, co do których istnia³o zagro¿enie ich ¿ycia. Tymczasem
sam ¿adnej pomocy nie próbowa³ pokrzywdzonej udzieliæ, jak
te¿ nie wezwa³ w tym celu podmiotów specjalistycznych (ratow-
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ników medycznych). Zaj¹³ siê zaœ metodycznie zacieraniem œladów przestêpstwa. Sugestia obroñcy, ¿e taka postawa oskar¿onego by³a pochodn¹ jedynie „chêci unikniêcia odpowiedzialnoœci karnej, niewyobra¿alnego zagubienia, paniki, bezsilnoœci”, nie
przekonuje.
Tak wiêc podsumowuj¹c tê czêœæ wywodu S¹du odwo³awczego wypada nadmieniæ, ¿e przypisanie oskar¿onemu przez
S¹d Okrêgowy dokonania w zamiarze bezpoœrednim przestêpstwa zabójstwa by³o trafne. A wobec tego zaskar¿ony wyrok
w odniesieniu do sfery winy musia³ siê ostaæ.
Zgodziæ siê natomiast trzeba z apeluj¹cym obroñc¹, ¿e S¹d
Okrêgowy wymierzaj¹c oskar¿onemu karê 14 lat pozbawienia
wolnoœci w istocie orzek³ karê ra¿¹co niewspó³miernie surow¹.
Przypomnieæ w tym miejscu trzeba, i¿ z ra¿¹c¹ niewspó³miernoœci¹ w rozumieniu art. 438 pkt 4 k.p.k. mamy do czynienia wtedy, gdy przy orzekaniu kary nienale¿ycie uwzglêdniono zawarte
w kodeksie karnym dyrektywy jej wymiaru, w tym w szczególnoœci stopieñ winy i spo³ecznej szkodliwoœci czynu oraz wymogi prewencji indywidualnej i generalnej (art. 53 § 1 k.k.). O karze ra¿¹co niewspó³miernej mo¿emy przy tym mówiæ tylko wówczas, gdy wymiar ten pozostaje w ra¿¹cej dysproporcji w stosunku do kary, jak¹ zazwyczaj wymierza siê za dany czyn, przy
uwzglêdnieniu wspomnianych dyrektyw jej wymiaru. Nie mo¿e
wiêc chodziæ tutaj o zwyk³¹ nieproporcjonalnoœæ, lecz o nieproporcjonalnoœæ zasadnicz¹, której poziomu w ¿aden sposób nie da
siê zaakceptowaæ (por. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie karne, Warszawa 2001, s. 779; A. Bulsiewicz [w:] A.
Bulsiewicz i in., Przebieg procesu karnego, Toruñ 2003, s. 203
i n.; wyrok SN z 10.07.1974 r., V KRN 60/74, OSNKW 1974/11/
213; wyrok SN z 2.02.1995 r., II KRN 198/94, orzecz. Prok.
i Prawo 1995, nr 6, poz. 18; wyrok SA w £odzi z 12.07.2000 r.,
II AKa 116/00, orzecz. Prok. i Prawo 2002, nr 1, poz. 29).
Przenosz¹c powy¿sze uwagi na grunt niniejsze sprawy podkreœliæ trzeba, ¿e S¹d a quo co do zasady prawid³owo ustali³
rysuj¹ce siê w tej sprawie okolicznoœci ³agodz¹ce (w tym te eksponowane przez obroñcê oskar¿onego w apelacji) i obci¹¿aj¹ce
maj¹ce wp³yw na ustawowe dyrektywy sêdziowskiego wymiaru
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kary. Co do okolicznoœci obci¹¿aj¹cych nie sposób jedynie uznaæ
za takow¹ godzenie oskar¿onego w dobro chronione prawem,
jakim jest ¿ycie, skoro godzenie w to w³aœnie dobro nale¿a³o
przecie¿ do znamion przestêpstwa z art. 148 § 1 k.k.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego zbyt du¿e znaczenie S¹d Okrêgowy nada³ jednak okolicznoœciom obci¹¿aj¹cym, zaœ nie doceni³
istniej¹cych okolicznoœci ³agodz¹cych. Tymczasem w tej sprawie
okolicznoœci ³agodz¹cych jest zdecydowanie wiêcej ni¿ obci¹¿aj¹cych. Do grupy okolicznoœci ³agodz¹cych zaliczyæ nale¿y: zamiar nag³y, wyra¿ony przez oskar¿onego ¿al przed s¹dem, przyznanie spowodowania œmierci pokrzywdzonej (choæ kwestionowanie samego zamiaru zabójstwa), sprowokowanie przez pokrzywdzon¹ awantury bêd¹cej pocz¹tkiem ci¹gu zdarzeñ prowadz¹cych do zabójstwa, niekaralnoœæ s¹dow¹ oskar¿onego, sytuacjê konfliktow¹ w ma³¿eñstwie oskar¿onego i pokrzywdzonej,
bardzo dobr¹ opiniê w miejscu zamieszkania i zatrudnienia oskar¿onego, ujawnienie miejsca ukrycia zw³ok i od pewnego momentu wspó³pracê z organami œcigania w zakresie ujawnienia
przebiegu zdarzenia. Okolicznoœci ³agodz¹cych jest wiêc wiele,
zaœ ich wymowê i wagê uznaæ trzeba za istotn¹.
Jeœli zaœ chodzi o okolicznoœci obci¹¿aj¹ce to wyeksponowaæ
tutaj nale¿y dzia³anie oskar¿onego pod wp³ywem alkoholu (spo¿y³ dwa piwa) i amfetaminy (za¿y³ j¹ we wczesnych godzinach
popo³udniowych 23 wrzeœnia 2008 r., zaœ przestêpstwo zaistnia³o po pó³nocy 24 wrzeœnia 2008 r.), zamiar bezpoœredni, nie
podjêcie próby udzielenia pomocy pokrzywdzonej (choæ w istocie podjêcie takiego dzia³ania nie mog³oby zmieniæ faktu, ¿e
by³aby to pomoc bezskuteczna – uwzglêdniaj¹c uprzedni zgon
pokrzywdzonej w wyniku jej uduszenia), pocz¹tkowe zacieranie
œladów przestêpstwa i próby kierowania czynnoœci œledczych „na
b³êdne tory”. Oczywiste jest, ¿e kluczow¹ okolicznoœci¹ obci¹¿aj¹c¹ pozostaje tutaj zamiar bezpoœredni dokonania zabójstwa. Pozosta³e okolicznoœci obci¹¿aj¹ce nie maj¹ ju¿ a¿ tak silnej wymowy.
Przewaga iloœciowa i jakoœciowa wskazanych wy¿ej okolicznoœci ³agodz¹cych nad obci¹¿aj¹cymi, musia³a prowadziæ do zmiany zaskar¿onego wyroku i wymierzenia oskar¿onemu kary 12
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lat pozbawienia wolnoœci. W ocenie S¹du Apelacyjnego w³aœnie
kara pozbawienia wolnoœci w tej wysokoœci odpowiadaæ bêdzie
stopniowi winy i spo³ecznej szkodliwoœci czynu oskar¿onego oraz
wymogom prewencji indywidualnej i generalnej (art. 53 § 1 k.k.).
Konsekwencj¹ powy¿szej zmiany zaskar¿onego wyroku musia³a byæ kolejna modyfikacja tego orzeczenia sprowadzaj¹ca siê
do uchylenia rozstrzygniêcia zawartego w jego pkt. II i dokonania na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczenia na poczet kary 12 lat
pozbawienia wolnoœci okresu rzeczywistego pozbawienia wolnoœci oskar¿onego od dnia 29 wrzeœnia 2008 r. (data zatrzymania
oskar¿onego) do dnia 8 grudnia 2010 r. (data wyroku S¹du odwo³awczego).
W pozosta³ej czêœci zaskar¿ony wyrok jako trafny zosta³ utrzymany w mocy. Nie stwierdzono w szczególnoœci w tej sprawie
podstaw odwo³awczych z art. 439 i 440 k.p.k.
W tym miejscu nale¿y przejœæ do wyjaœnienia przyczyn nieuwzglêdnienia apelacji pe³nomocnika oskar¿ycieli posi³kowych.
Apeluj¹cy domaga³ siê we wniesionym œrodku odwo³awczym
zmiany wyroku i wymierzenia oskar¿onemu P.M. kary 25 lat pozbawienia wolnoœci. Tak wiêc œrodek odwo³awczy dotyczy³ jedynie wymiaru kary. Zdaniem apeluj¹cego kara 14 lat pozbawienia wolnoœci jest ra¿¹co niewspó³miernie ³agodna.
Z powy¿szym stanowiskiem w ¿adnym razie nie mo¿na siê
zgodziæ, uwzglêdniaj¹c choæby tê okolicznoœæ, ¿e S¹d Apelacyjny uzna³ za niezbêdne z³agodzenie kary pozbawienia wolnoœci
wymierzonej oskar¿onemu, czemu poœwiêcono stosowne wywody w poprzednim fragmencie niniejszego uzasadnienia.
Apeluj¹cy nie kwestionuje ustalonych przez S¹d Okrêgowy
okolicznoœci ³agodz¹cych i obci¹¿aj¹cych. Twierdzi jedynie, ¿e
S¹d Okrêgowy nie dokona³ niezbêdnej analizy tych okolicznoœci
w kontekœcie stopnia winy i spo³ecznej szkodliwoœci czynu, co
finalnie doprowadzi³o – zdaniem autora apelacji – do tego, ¿e
orzeczona kara nie odpowiada jej celom, w szczególnoœci gdy
chodzi o potrzebê kszta³towania œwiadomoœci prawnej spo³eczeñstwa.
Lektura uzasadnienia apelacji prowadzi do wniosku, ¿e jej
autor przyk³ada zdecydowanie nadmierne znaczenie do sfery
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prewencji generalnej (ogólnej). Tymczasem z treœci art. 53 § 1
k.k. wynika jednoznacznie, i¿ zawarto tam cztery ogólne dyrektywy wymiaru kary, które s¹d ma obowi¹zek uwzglêdniaæ:
1. wspó³miernoœæ kary do stopnia winy; 2. wspó³miernoœæ kary
do stopnia spo³ecznej szkodliwoœci czynu (zadoœæuczynienie obu
dyrektywom ma gwarantowaæ sprawiedliwoœæ kary); 3. zapobiegawcze i wychowawcze oddzia³ywanie kary na sprawcê (prewencja indywidualna); 4. spo³eczne oddzia³ywanie kary (prewencja ogólna). Uwzglêdnienie przez s¹d dwóch ostatnich dyrektyw ma gwarantowaæ realizacjê celów kary.
W nawi¹zaniu do powy¿szego wywodu stwierdziæ trzeba, ¿e
nie sposób nadawaæ nadmiernego znaczenia racjom prewencji
ogólnej. Co wiêcej, w procesie kszta³towania sêdziowskiego
wymiaru kary najpierw nale¿y ustaliæ stopieñ winy i spo³ecznej
szkodliwoœci czynu, a nastêpnie dostosowaæ wymiar kary do
potrzeb zapobiegawczego i wychowawczego oddzia³ywania na
sprawcê. Natomiast w ostatniej kolejnoœci uwzglêdniaæ nale¿y
racje prewencji ogólnej. Skoro bowiem kara wymierzana jest konkretnemu, nie zaœ abstrakcyjnemu sprawcy, to musi byæ kar¹
sprawiedliw¹ tj. wspó³miern¹ do stopnia winy tego sprawcy i spo³ecznej szkodliwoœci pope³nionego przez niego czynu oraz
uwzglêdniaæ przede wszystkim potrzeby indywidualne – prewencyjne. W ¿adnym zaœ wypadku dyrektywa spo³ecznego oddzia³ywania kary nie mo¿e prowadziæ do jej wymierzenia w wysokoœci wykraczaj¹cej poza stopieñ winy sprawcy (zob. te¿ A. Marek, Kodeks karny – komentarz, Warszawa 2010, s. 180; wyrok
SN z 22.03.1974 r., IV KRN 6/74, OSNKW 1974/7-8/134; wyrok
SA w Krakowie z 15.01.2003 r., II AKa 360/02, orzecz. Prok.
i Prawo 2003, nr 9, poz. 19).
Nie ma racji pe³nomocnik oskar¿ycieli posi³kowych kiedy
wskazuje, ¿e nale¿y podwa¿yæ treœæ wyjaœnieñ oskar¿onego dotycz¹cych tego, i¿ to pokrzywdzona wywo³a³a awanturê domow¹
oraz tego, jaki by³ jej pocz¹tkowy przebieg. Trafnie zauwa¿y³
bowiem S¹d Okrêgowy, ¿e poza treœci¹ wyjaœnieñ oskar¿onego
na taki a nie inny przebieg zdarzenia w tym fragmencie, w tym
w szczególnoœci na agresywne zachowanie siê pokrzywdzonej
i sprowokowanie awantury, poœrednio wskazuj¹ tak¿e: wykazy
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rozmów telefonicznych, protokó³ oglêdzin miejsca zdarzenia oraz
protokó³ eksperymentu procesowego. Wobec braku jednoznacznych dowodów przeciwnych S¹dowi Okrêgowemu nie pozostawa³o nic innego jak danie w powy¿szej kwestii wiary wyjaœnieniom oskar¿onego. To zaœ, ¿e osoba ta k³ama³a co do niektórych
innych ustalanych w tej sprawie kwestii, w tym pocz¹tkowo próbowa³a ukryæ œmieræ pokrzywdzonej i kierowa³a postêpowanie
„na fa³szywe tory”, nie mo¿e jeszcze prowadziæ do wniosku, ¿e
k³ama³a tak¿e w odniesieniu do zachowania siê pokrzywdzonej
w czasie bezpoœrednio poprzedzaj¹cym jej zgon.
Nie sposób siê zgodziæ z pe³nomocnikiem oskar¿ycieli posi³kowych, ¿e prowokacyjne zachowanie siê pokrzywdzonej bêd¹ce pocz¹tkiem awantury domowej, która zakoñczy³a siê tragicznie, nie mo¿e wp³ywaæ na stopieñ winy oskar¿onego. W literaturze prawniczej (K. Bucha³a, A. Zoll, Kodeks karny. Komentarz
– czeœæ ogólna, Zakamycze 1998, s. 389) trafnie wskazuje siê
bowiem, ¿e stopieñ ten jest wyznaczony miêdzy innymi „okolicznoœciami, w jakich podmiot dzia³a³, mog¹cymi wywrzeæ negatywny wp³yw na jego decyzjê”. Przebieg zdarzeñ bezpoœrednio poprzedzaj¹cych dokonanie przez oskar¿onego przestêpstwa,
agresja i prowokacyjne zachowanie siê pokrzywdzonej, a w konsekwencji dzia³anie oskar¿onego w ramach zamiaru nag³ego,
musia³y wiêc prowadziæ do umniejszenia stopnia jego winy.
S¹d Apelacyjny w sk³adzie s¹dz¹cym niniejsz¹ sprawê nie
podziela zapatrywania prawnego S¹du Apelacyjnego w £odzi
wyra¿onego w wyroku z 9.05.2001 r. (II AKa 78/01) – na który
to wyrok powo³uje siê apeluj¹cy – i¿ w odniesieniu do sprawcy
zabójstwa jako okolicznoœæ ³agodz¹ca nie mo¿e byæ postrzegana
jego niekaralnoœæ s¹dowa. Brak uprzedniej karalnoœci s¹dowej
oskar¿onego stanowi zawsze, niezale¿nie od rodzaju pope³nionego przestêpstwa, okolicznoœæ ³agodz¹c¹ w odniesieniu do sfery wymiaru kary. Niekaralnoœæ za pope³nienie przestêpstwa œwiadczy bowiem pozytywnie o dotychczasowym sposobie ¿ycia oskar¿onego (art. 53 § 2 k.k.).
Pe³nomocnik oskar¿ycieli posi³kowych sugeruje, ¿e S¹d Okrêgowy nie podda³ obiektywnej ocenie tego, kto wykreowa³ sytuacjê konfliktow¹ bêd¹c¹ pod³o¿em zdarzenia zaistnia³ego w dniu
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24 wrzeœnia 2008 r. W tym kontekœcie trzeba nadmieniæ, ¿e
czynienie ustaleñ w odniesieniu do tego, jaka by³a przyczyna
pog³êbiaj¹cego siê konfliktu ma³¿eñskiego, który doprowadzi³
finalnie do tragicznego zdarzenia, wykracza³oby poza przedmiot
procesu karnego i jego cele. Faktem jednak jest, ¿e to pokrzywdzona zdecydowa³a siê na utrzymywanie „bliskich relacji” z £.C.,
co ostatecznie doprowadzi³o do zaproszenia go do domu zamieszka³ego wspólnie z oskar¿onym, w którym to domu – w nocy,
pod nieobecnoœæ oskar¿onego przebywaj¹cego w pracy – dosz³o do wspó³¿ycia pomiêdzy ni¹ a £.C. Okolicznoœci te trafnie
ustala S¹d Okrêgowy i jednoczeœnie zasadnie stwierdza, ¿e oskar¿ony podejrzewaj¹c ¿onê o niewiernoœæ postanowi³ poruszyæ ten
temat, co ostatecznie, uwzglêdniaj¹c agresywn¹ i prowokacyjn¹
postawê samej pokrzywdzonej, przerodzi³o siê w awanturê domow¹, w trakcie której dosz³o do jej zabójstwa.
S¹d Okrêgowy ustalaj¹c stan faktyczny sprawy mia³ na uwadze te zachowania oskar¿onego, które zwi¹zane by³y z wczeœniejszymi konfliktami miêdzy ma³¿onkami, jednak nie mog³y
one w sposób bezpoœredni przemawiaæ na niekorzyœæ P.M. w kontekœcie ustalenia stopnia winy czy spo³ecznej szkodliwoœci jego
czynu.
Apeluj¹cy w sposób nieuprawniony zawê¿a katalog okolicznoœci, które winny byæ wziête pod uwagê przez s¹d meriti przy
wymiarze kary, jedynie do okolicznoœci obci¹¿aj¹cych. Przekreœla zaœ istnienie szeregu, przywo³anych wy¿ej w tym uzasadnieniu za S¹dem Okrêgowym, okolicznoœci ³agodz¹cych.
S¹d pierwszej instancji jak i S¹d Apelacyjny, mia³y na uwadze
nagann¹ postawê oskar¿onego bezpoœrednio po dokonaniu zabójstwa, a sprowadzaj¹c¹ siê do zacierania jego œladów jak te¿
kierowania „na fa³szywe tory” czynnoœci œledczych. Te okolicznoœci nie mog¹ jednak podwa¿yæ faktu, i¿ oskar¿ony ostatecznie,
z w³asnej woli, wskaza³ miejsce ukrycia zw³ok pokrzywdzonej
i wspó³pracowa³ z organami œcigania w zakresie ujawnienia okolicznoœci czynu.
Treœæ opinii psychiatryczno – psychologicznych pozyskanych
w tej sprawie w ¿adnym razie nie pozwala na postawienie tezy,
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¿e S¹d Okrêgowy wadliwie ustali³ istnienie co do oskar¿onego
szeregu okolicznoœci ³agodz¹cych.
Co siê zaœ tyczy zeznañ œwiadka T.R., to S¹d Okrêgowy trafnie stwierdzi³, ¿e odrzuciæ nale¿y wszelkie osobiste opinie i oceny
przekazywane przez tego œwiadka jako stanowi¹ce wyraz subiektywizmu oraz osobistego zaanga¿owania w tê sprawê w/w
osoby. S¹d ustalaj¹c stan faktyczny sprawy musi przecie¿ odwo³ywaæ siê do opisu faktów przedstawionego przez danego œwiadka, nie mo¿e zaœ bazowaæ na jego opiniach i ocenach. Tak¿e
poddane rzetelnej ocenie organu pierwszej instancji zeznania
œwiadków R.K., A.C. czy te¿ M.M. nie daj¹ podstaw do powa¿ania ustalonych przez S¹d Okrêgowy okolicznoœci ³agodz¹cych
maj¹cych wp³yw na wymiar kary.
Pe³nomocnik wreszcie zupe³nie ignoruje to, ¿e oskar¿onemu
przypisano – ca³kowicie trafnie – dzia³anie w zamiarze bezpoœrednim – nag³ym, w ramach bardzo dynamicznej sytuacji faktycznej bêd¹cej pochodn¹ awantury domowej. Wobec tego próby sugerowania w apelacji, ¿e mia³ on czas na analizê mo¿liwych sposobów reakcji jawi¹ siê jako nieuprawnione.
Finalnie wiêc przyj¹æ trzeba, ¿e ca³kowicie nietrafne by³o zawarte w apelacji ¿¹danie zmiany wyroku i domaganie siê wymierzenia oskar¿onemu kary 25 lat pozbawienia wolnoœci. W tej
sprawie, na co zwrócono uwagê ju¿ wczeœniej, niezbêdne okaza³o siê bowiem z³agodzenie kary orzeczonej wobec oskar¿onego, gdy¿ jedynie kara 12 lat pozbawienia wolnoœci mo¿e byæ
uznana za karê odpowiadaj¹c¹ wymogom art. 53 § 1 k.k., przy
uwzglêdnieniu ustalonych w tej sprawie okolicznoœci ³agodz¹cych i obci¹¿aj¹cych.
Na zakoñczenie powy¿szego wywodu nadmieniæ jeszcze nale¿y, ¿e pe³nomocnik oskar¿ycieli posi³kowych, domagaj¹c siê
wymierzenia oskar¿onemu kary 25 lat pozbawienia wolnoœci
wydaje siê zapominaæ, ¿e jest to inna kara ni¿ „zwyk³e” pozbawienie wolnoœci, o jakim mowa w art. 32 pkt 3 k.k. Kara 25 lat
pozbawienia wolnoœci to, podobnie jak kara do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci, kara bezwzglêdnie oznaczona. W doktrynie
eksponuje siê ochronny charakter kary 25 lat pozbawienia wolnoœci i jej pozostawanie w alternatywie do kary do¿ywotniego
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pozbawienia wolnoœci (szerzej K. Bucha³a, A. Zoll, op. cit, s. 308).
Wobec tego kara ta powinna byæ orzekana jedynie wtedy, gdy
w ocenie s¹du kara pozbawienia wolnoœci, o jakiej mowa w art.
32 pkt 3 k.k. nie korelowa³aby z ustawowymi dyrektywami sêdziowskiego wymiaru kary, przy uwzglêdnieniu istniej¹cych
w konkretnej sprawie okolicznoœci maj¹cych wp³yw na ten wymiar. W tej zaœ sprawie z tego rodzaju sytuacj¹, z przyczyn wskazanych wy¿ej, zdecydowanie nie mieliœmy do czynienia.
S¹d Apelacyjny zwolni³ oskar¿onego i oskar¿ycieli posi³kowych od kosztów s¹dowych za postêpowanie odwo³awcze (art.
634 k.p.k. w zw. z art. 624 § 1 k.p.k., art. 17 ust. 1 i 2 ustawy
z 1973 r. o op³atach w sprawach karnych – Dz.U. z 1983 r., Nr
49, poz. 223 ze zm.). W odniesieniu do oskar¿onego przes³ank¹
zwolnienia go od zap³aty tych kosztów by³a jego aktualna sytuacja finansowa zwi¹zana z pozostawaniem w jednostce penitencjarnej bez pracy i koniecznoœci¹ odbycia d³ugoletniej kary pozbawienia wolnoœci. W odniesieniu do oskar¿ycieli posi³kowych o zasadnoœci zwolnienia ich od kosztów s¹dowych zadecydowa³y wzglêdy s³usznoœci. Wydatkami postêpowania odwo³awczego obci¹¿ono Skarb Pañstwa (art. 626 § 1 k.p.k.).
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Skorowidz artyku³owy
orzecznictwo w sprawach cywilnych
Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Art.
poz.
5 ............................................... 1, 2
6 .................................................... 3
23 .................................................. 1
24 .................................................. 1
58 .................................................. 1
102 ................................................ 1
222 § 1 .......................................... 2
3571 ............................................... 2
417 § 1 .......................................... 3
4172 ............................................... 3
419 ................................................ 3
444 § 1, 2 ...................................... 3
445 § 1 .......................................... 3
481 § 1,2 ....................................... 3
594 § 1,2 ....................................... 2
Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postêpowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Art.
poz.
13 § 2 ............................................ 5
98 .................................................. 1
102 ................................................ 3

148

108 § 1 ...................................... 1, 3
162 ................................................ 3
217 ................................................ 3
224 ................................................ 3
227 ................................................ 3
232 ................................................ 3
233 ................................................ 1
233 § 1 ...................................... 2, 3
320 ................................................ 2
321 § 1 .......................................... 4
328 § 2 ...................................... 1, 3
385 .................................... 2, 3, 4, 5
386 § 1 .................................. 1, 3, 4
Ustawa
z dnia 25 lutego 1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuñczy
(Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.)

Art.
poz.
133 § 3 .......................................... 4
135 § 1 .......................................... 4
138 ................................................ 4
Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)

Art.
poz.
231 § 1 .......................................... 3

skorowidz artyku³owy
Ustawa
z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu
zmar³ych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295
ze zm.)

Art.
poz.
10 .................................................. 1
Ustawa
z dnia 6 lipca 1982 r.
o ksiêgach wieczystych i hipotece
(Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361
ze zm.)

Art.
poz.
3 .................................................... 5
5 .................................................... 5
10 .................................................. 5

Ustawa
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
ze zm.)

Art.
poz.
98 .................................................. 5
Rozporz¹dzenie
Rady Ministrów
z dnia 17 wrzeœnia 1990 r.
w sprawie okreœlenia
przypadków oraz warunków
i sposobów u¿ycia przez
policjantów œrodków przymusu
bezpoœredniego
(Dz.U. Nr 70, poz. 410 ze zm.)

§
poz.
15a ................................................ 3

Ustawa
z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji
(Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277
ze zm.)

Art.
poz.
16 ust. 1 pkt 5 .............................. 3

orzecznictwo w sprawach pracy
Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Art.
poz.
29 § 1 ............................................ 2
30 § 1, 2 ........................................ 2
31 § 1 ............................................ 2
359 § 1 .......................................... 1

362 ................................................ 1
415 ................................................ 1
435 ................................................ 1
444 § 1, 2 ...................................... 1
445 § 1 .......................................... 1
481 § 1, 2 ...................................... 1
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Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postêpowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Art.
poz.
1
87 ................................................. 3
100 ................................................ 1
108 § 1 .......................................... 1
1172 § 2 ......................................... 3
130 § 1 .......................................... 3
189 ................................................ 1
233 ................................................ 1
233 § 1 .......................................... 3
328 § 2 ...................................... 1, 3
363 § 3 .......................................... 1
370 ............................................ 1, 3
380 ................................................ 3
385 ................................................ 1
386 § 1 .......................................... 1
391 § 1 .......................................... 1
394 § 1 .......................................... 3
397 § 2 .......................................... 3
47714 § 1 ........................................ 2
Ustawa
z dnia 25 lutego 1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuñczy
(Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.)

Art.
poz.
96 .................................................. 2
135 ................................................ 2
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Ustawa
z dnia 17 grudnia 2009 r.
o zmianie ustawy – Kodeks
postêpowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 45)

Art.
poz.
4 ust. 2 .......................................... 3
Ustawa
z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227
ze zm.)

Art.
poz.
65 ust. 1 ........................................ 2
67 ust. 1 pkt 1 .............................. 2
68-71 ............................................. 2
73 .................................................. 2
74 ust. 1, 2 .................................... 2
129 ust. 1, 2 .................................. 2
Ustawa
z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych
(Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.)

Art.
poz.
107 ................................................ 3
112 ust. 4 ...................................... 3

skorowidz artyku³owy

orzecznictwo w sprawach karnych
Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)

Art.
poz.
4 § 1 .............................................. 2
11 § 2 ............................................ 2
13 § 1, 2 ........................................ 2
14 § 1, 2 ........................................ 2
18 § 3 ............................................ 2
19 § 1 ............................................ 2
22 § 2 ............................................ 2
31 .............................................. 1, 3
32 pkt 3 ........................................ 3
53 § 1, 2 ........................................ 3
63 § 1 ........................................ 2, 3
148 ................................................ 1
148 § 1 .......................................... 3
151 ................................................ 1
156 § 1, 3 ...................................... 3
258 § 1 .......................................... 2
Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postêpowania karnego
(Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

Art.
poz.
2 § 2 .......................................... 2, 3
4 ................................................ 2, 3
5 § 2 .......................................... 2, 3
6 .................................................... 2
7 ................................................ 2, 3
9 .................................................... 2

86 § 2 ............................................ 2
92 .................................................. 2
133 § 2 .......................................... 2
167 ................................................ 2
170 ................................................ 2
174 ................................................ 2
366 ................................................ 2
368 ................................................ 2
370 ................................................ 2
376 § 2 .......................................... 2
389 ................................................ 2
391 ................................................ 2
391 § 1 .......................................... 2
391 § 2 .......................................... 2
392 § 1 .......................................... 2
393 ................................................ 2
394 ................................................ 2
396 § 2 .......................................... 2
404 § 2 .......................................... 2
410 ............................................ 2, 3
413 § 1 pkt 6 ................................ 2
413 § 2 pkt 1 ................................ 2
415 § 3 .......................................... 1
424 ................................................ 2
424 § 1 .......................................... 3
424 § 1 pkt 2 ................................ 1
424 § 1, 2 ...................................... 2
427 § 1, 2 ...................................... 2
427 § 1, 2 ...................................... 3
436 ................................................ 1
436 ................................................ 2
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437 § 1 .......................................... 2
437 § 2 ...................................... 2, 3
438 pkt 1, 2, 3 .............................. 2
438 pkt 1, 2, 4 .............................. 3
439 ................................................ 3
440 ................................................ 3
442 § 2, 3 .................................. 1, 2
443 ................................................ 2
587 ................................................ 2
624 § 1 ...................................... 2, 3
626 § 1 .......................................... 3
634 ................................................ 3
Ustawa
z dnia 23 czerwca 1973 r.
o op³atach w sprawach karnych
(Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223
ze zm.)

Art.
poz.
17 ust. 1, 2 .................................... 3
Ustawa
z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza
dentysty
(Dz.U. z 2008 r. Nr 136 poz. 857
ze zm.)

Art.
poz.
32 .................................................. 1
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Ustawa
z dnia 24 kwietnia 1997 r.
o przeciwdzia³aniu narkomanii
(Dz.U. Nr 75, poz. 468 ze zm.)

Art.
poz.
42 ust. 3 ........................................ 2
Ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdzia³aniu narkomanii
(Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.)

Art.
poz.
4 pkt 21 ........................................ 2
55 ust. 3 ........................................ 2
56 ust. 3 ........................................ 2

skorowidz przedmiotowy

Skorowidz przedmiotowy
Orzecznictwo w sprawach cywilnych
Nr orzecz.

Cena odkupu
– zob. Prawo odkupu ............................................................................ 2

Czyny niedozwolone
– Doznanie szkody na osobie wskutek dzia³ania funkcjonariusza policji
zgodnych z prawem przez uczestnika, nawet biernego, grupy pseudokibiców naruszaj¹cych porz¹dek prawny, z regu³y nie bêdzie dawa³o
podstawy do dochodzenia roszczeñ na podstawie art. 417 2 k.c. ....... 3

Dobro osobiste
– Z chwil¹ pochowania w grobie zw³ok ludzkich, pierwotnie maj¹ce maj¹tkowy charakter uprawnienie do dysponowania grobem zmienia siê
i na plan pierwszy wysuwa siê aspekt niemaj¹tkowy tego prawa. Powstaj¹ samodzielne i niezale¿ne od siebie prawa ka¿dej osoby bliskiej
zmar³ego do kultywowania jego pamiêci. Wy³¹czaj¹ one skutecznie
samodzielne uprawnienie osoby pierwotnie maj¹tkowo uprawnionej
do dysponowania miejscem pochówku. Ustêpuje ono prawom osobistym osób bliskich zmar³ego wykluczaj¹c mo¿liwoœæ zadysponowania
prawem do kolejnego pochówku bez ich zgody. ............................. 1

Obowi¹zek alimentacyjny
– Obni¿enie wysokoœci œwiadczenia alimentacyjnego na podstawie przepisu art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuñczego. W sytuacji, gdy powód ¿¹da³ uchylenia obowi¹zku alimentacyjnego na podstawie przepisu art. 133 § 3 k.r.o., narusza dyspozycjê przepisu art. 321 § 1 k.p.c.
........................................................................................................... 4

Obowi¹zek alimentacyjny rodziców wobec dziecka
– zob. Obowi¹zek alimentacyjny .......................................................... 4
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Odpowiedzialnoœæ na zasadzie s³usznoœci
– zob. Czyny niedozwolone .................................................................. 3

Odpowiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzon¹ przez w³adzê
publiczn¹
– zob. Czyny niedozwolone .................................................................. 3

Postêpowanie wieczystoksiêgowe
– S¹d w postêpowaniu wieczystoksiêgowym nie jest uprawniony do rozstrzygniêcia sporu miêdzy stronami w przedmiocie zg³aszanego prawa
do w³asnoœci nieruchomoœci w sytuacji kiedy spór ten ujawni siê w tym
w³aœnie postêpowaniu (spór istniej¹cy pomiêdzy wnioskuj¹cym o dokonanie wpisu w³asnoœci, a w³aœcicielem aktualnie wpisanym). ....... 5

Prawa osoby bliskiej zmar³ego
– zob. Dobro osobiste ........................................................................... 1

Prawo do dysponowania miejscem pochówku
– zob. Dobro osobiste ........................................................................... 1

Prawo do grobu
– zob. Dobro osobiste ........................................................................... 1

Prawo do kolejnego pochówku
– zob. Dobro osobiste ........................................................................... 1

Prawo do w³asnoœci nieruchomoœci
– zob. Postêpowanie wieczystoksiêgowe ............................................. 5

Prawo maj¹tkowe do dysponowania miejscem pochówku
– zob. Dobro osobiste ........................................................................... 1

Prawo niemaj¹tkowe do dysponowania miejscem
pochówku
– zob. Dobro osobiste ........................................................................... 1

Prawo odkupu
– Cena odkupu, je¿eli nie zosta³a ustalona przez strony w umowie, winna
obejmowaæ sk³adniki wskazane w art. 594 § 1 k.c., zaœ u¿yte tam okreœlenie: „za zwrotem ceny” wskazuje, ¿e chodzi o cenê uiszczon¹ sprze-
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dawcy przez kupuj¹cego w dacie zawarcia umowy sprzeda¿y, a nie
cenê, za któr¹ przedmiot sprzeda¿y móg³by zostaæ zbyty w dacie realizacji prawa odkupu. ........................................................................... 2

Prawo osób najbli¿szych do pochowania zw³ok osoby
zmar³ej
– zob. Dobro osobiste .............................................................................. 1

Skutki wykonania prawa odkupu
– zob. Prawo odkupu ............................................................................... 2

Spór w przedmiocie zg³aszanego prawa do w³asnoœci
nieruchomoœci
– zob. Postêpowanie wieczystoksiêgowe ............................................... 5

Uchylenie siê od obowi¹zku alimentacyjnego
– zob. Obowi¹zek alimentacyjny ............................................................ 4

Wysokoœæ œwiadczenia alimentacyjnego
– zob. Obowi¹zek alimentacyjny ............................................................ 4

Zmiana orzeczenia lub umowy dotycz¹cych obowi¹zku
alimentacyjnego
– zob. Obowi¹zek alimentacyjny ............................................................ 4

Orzecznictwo w sprawach pracy
nr orzecz.

Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
– W ka¿dym wypadku, gdy o prawo do renty rodzinnej wystêpuj¹ jednoczeœnie dzieci w³asne zmar³ego oraz dzieci drugiego ma³¿onka (art.
67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 wrzeœnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych – Dz.U. z 2009 r., Nr 153,
poz. 1227 ze zm.) S¹d winien dokonaæ szczegó³owej analizy sytuacji
¿yciowej tych podmiotów. Z uwagi bowiem na alimentacyjny charakter renty rodzinnej – w szczególnych okolicznoœciach konkretnej sprawy – modyfikacji mo¿e podlegaæ generalna zasada wyra¿ona w dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej zrównuj¹ca jako podmioty
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uprawnione do powy¿szego œwiadczenia dzieci w³asne zmar³ego z dzieæmi drugiego ma³¿onka. ....................................................................... 2

Funkcja kompensacyjna zadoœæuczynienia
– zob. Zadoœæuczynienie ....................................................................... 1

Odrzucenie ponownego wniosku
– zob. Zwolnienie od kosztów s¹dowych ............................................. 3

Osoby uprawnione
– zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ......... 2

Renta rodzinna
– zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ......... 2

Szkoda niemaj¹tkowa
– zob. Zadoœæuczynienie ....................................................................... 1

Utrata zdolnoœci do pracy zarobkowej
– zob. Zadoœæuczynienie ....................................................................... 1

Wniosek o zwolnienie od kosztów s¹dowych
– zob. Zwolnienie od kosztów s¹dowych ............................................. 3

Wysokoœæ zadoœæuczynienia
– zob. Zadoœæuczynienie ....................................................................... 1

Zadoœæuczynienie
– Zadoœæuczynienie z art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego pe³ni funkcjê kompensacyjn¹, przyznana bowiem suma pieniê¿na ma stanowiæ przybli¿ony ekwiwalent poniesionej szkody niemaj¹tkowej. Powinna wynagrodziæ doznane cierpienia fizyczne i psychiczne oraz u³atwiæ przezwyciê¿enie ujemnych prze¿yæ, aby w ten sposób przynajmniej czêœciowo przywrócona zosta³a równowaga zachwiana na skutek pope³nienia czynu niedozwolonego. Funkcja kompensacyjna zadoœæuczynienia
za doznan¹ krzywdê musi byæ rozumiana szeroko, albowiem obejmuje
zarówno cierpienia fizyczne, jak i sferê psychiczn¹ poszkodowanego.
Wspomniana funkcja kompensacyjna powinna mieæ istotne znaczenie
dla ustalenia wysokoœci zadoœæuczynienia. Ze wzglêdu na kompensacyjny charakter zadoœæuczynienia jego wysokoœæ musi przedstawiaæ
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odczuwaln¹ wartoœæ ekonomiczn¹ adekwatn¹ do warunków gospodarki rynkowej. ........................................................................................ 1
– Przy ustalaniu wysokoœci zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê nale¿y
mieæ na uwadze, ¿e jego celem jest wy³¹cznie z³agodzenie doznanej
przez pozwanego krzywdy, wobec czego utrata zdolnoœci do pracy
zarobkowej mo¿e mieæ wp³yw na wysokoœæ zadoœæuczynienia tylko
o tyle, o ile ³¹czy siê z poczuciem krzywdy spowodowanej niemo¿noœci¹ wykonywania wybranego i wyuczonego zawodu. ..................... 1
– Nawet w przypadku ustalenia, ¿e poszkodowany przyczyni³ siê do powstania szkody, s¹d nie ma obowi¹zku zmniejszenia zadoœæuczynienia
i mo¿e je przyznaæ w pe³nej wysokoœci. W szczególnoœci uzasadnione
bêdzie zas¹dzenie sumy pieniê¿nej, która pokrywa ca³¹ powsta³¹ szkodê,
w wypadku, gdy stopieñ przyczynienia siê nie by³ znacz¹cy. ............. 1

Za¿alenie
– zob. Zwolnienie od kosztów s¹dowych ............................................. 3

Zwolnienie od kosztów s¹dowych
– Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów s¹dowych oparty na tych
samych okolicznoœciach podlega odrzuceniu. Na odrzucenie wniosku
nie przys³uguje za¿alenie ................................................................... 3

Orzecznictwo w sprawach karnych
Nr orzecz.

Domniemanie niewinnoœci
– zob. Zasady procesu karnego ............................................................ 2

Namowa i pomoc do samobójstwa
– zob. Przestêpstwo przeciwko ¿yciu i zdrowiu ................................... 1

Niekaralnoœæ
– zob. Zasady wymiaru kary ................................................................. 3

Okolicznoœci ³agodz¹ce
–

zob. Zasady wymiaru kary ................................................................ 3
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Przestêpstwo przeciwko ¿yciu i zdrowiu
– Osoba, któr¹ siê namawia lub której udziela siê pomocy do targniêcia
siê na w³asne ¿ycie, musi ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci psychiczne
byæ w stanie rozpoznaæ w pe³ni znaczenie czynu i pokierowaæ swoim
postêpowaniem. Przy braku takiego rozeznania (dziecko, osoba niepoczytalna), czyn sprawcy mo¿e byæ uznany za przestêpstwo z art. 148
k.k. ...................................................................................................... 1

Swobodna ocena dowodów
– zob. Zasady procesu karnego ............................................................ 2

Zasady procesu karnego
– Regulacje art. 7 k.p.k. i art. 5 § 2 k.p.k. maj¹ charakter roz³¹czny. Problem wiarygodnoœci danego dowodu musi byæ stanowczo rozstrzygniêty na p³aszczyŸnie art. 7 k.p.k., zaœ stosowanie regu³y in dubio pro reo
(art. 5 § 2 k.p.k.) powinno odnosiæ siê tylko do nie daj¹cych siê usun¹æ
w¹tpliwoœci w sferze faktów. Tego rodzaju w¹tpliwoœci nie mog¹ siê
zaœ wi¹zaæ z kwesti¹ oceny wiarygodnoœci okreœlonego dowodu. .... 2

Zasady wymiaru kary
– Brak uprzedniej karalnoœci s¹dowej oskar¿onego stanowi zawsze, niezale¿nie od rodzaju pope³nionego przestêpstwa, a wiêc tak¿e w przypadku pope³nienia przestêpstwa zabójstwa, okolicznoœæ ³agodz¹c¹ w odniesieniu do sfery wymiaru kary. Niekaralnoœæ za pope³nienie przestêpstwa œwiadczy bowiem pozytywnie o dotychczasowym sposobie
¿ycia oskar¿onego (art. 53 § 2 k.k.). .................................................. 3
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PRAWO CYWILNE
sygnatura

data wydania

I ACa 573/09
I ACa 691/10
I ACa 859/10
VIII Ca 495/10
X Ca 36/10

22 wrzesieñ 2009 r.
31 sierpieñ 2010 r.
28 paŸdziernik 2010 r.
26 listopad 2010 r.
6 maj 2010 r.

poz.

str.

1
2
3
5
4

3
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str.

1
3
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str.

2
1
3
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sygnatura
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