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Teza
Przydzielenie rozwiedzionemu ma³¿onkowi na podstawie art.
58 § 2 zd. 1 k.r.o. do korzystania wyodrêbnionej czêci wspólnie
zajmowanego mieszkania, je¿eli nie posiada on jakiegokolwiek
prawa do tego lokalu, nie mo¿e stanowiæ skutecznego zarzutu
niwecz¹cego ¿¹danie drugiego z ma³¿onków oparte o dyspozycjê art. 222 § 1 k.c.
Jednak¿e ma³¿onek nie posiadaj¹cy tytu³u prawnego do mieszkania pozostaje pod ochron¹ przewidzian¹ w art. 28l k.r.o. i ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.
z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).

Uzasadnienie
Powódka wnios³a o nakazanie pozwanemu J.W. opuszczenia
i opró¿nienia lokalu mieszkalnego po³o¿onego w R. przy ul. L.
W uzasadnieniu wskaza³a, ¿e z pozwanym byli ma³¿eñstwem.
Zosta³o ono rozwi¹zane przez rozwód. Dom po³o¿ony przy ul. L.
w R. stanowi w³asnoæ powódki, bowiem przys³uguje jej 2/3
czêci udzia³u i 1/3 udzia³u po zmar³ej ciotce J.P. Tym samym,
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pozwany nie ma uprawnieñ do zamieszkiwania w pomieszczeniach, jakie zajmuje. Pozwany niszczy zajmowane pomieszczenia i nie partycypuje w kosztach utrzymania nieruchomoci. Pozwany nie ogrzewa mieszkania, a w zimie dodatkowo otwiera
okna, przez co powódka nie mo¿e dogrzaæ mieszkania. Powódka nie mo¿e porozumieæ siê z pozwanym. Pozwany wzywa funkcjonariuszy policji. Miêdzy stronami toczy³o siê wiele postêpowañ dotycz¹cych naruszenia posiadania.
Pismem z dnia 17 marca 2009 r. powódka zmieni³a powództwo, w ten sposób, i¿ oprócz eksmisji, wnios³a o zas¹dzenie od
pozwanego na jej rzecz kwoty 175.692,60 z³ wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zap³aty.
W uzasadnieniu wskaza³a, i¿ pozwany bez tytu³u prawnego
korzysta od kilkudziesiêciu lat z zabudowanej nieruchomoci powódki, nie partycypuje w kosztach utrzymania nieruchomoci.
Powódka wskaza³a, i¿ na wartoæ przedmiotu sporu sk³ada siê
suma nale¿noci za bezumowne korzystanie z nieruchomoci gruntowej, jak równie¿ lokalowej, od 18 marca 2006 r. do chwili
z³o¿enia pozwu. Powódka z tytu³u umowy dzier¿awy, jak i najmu lokalu, mog³aby osi¹gn¹æ dochody w wysokoci 4.880,35 z³
miesiêcznie.
Pozwany wskaza³, i¿ dom przy ul. L. w R. zosta³ wybudowany przez niego po zawarciu ma³¿eñstwa z powódk¹ i w trakcie
jego trwania. Sp³aci³ równie¿ dzia³kê O.P. i W.P. w 1979 r. Pozwany twierdzi, i¿ ponosi³ wszystkie koszty zwi¹zane z budow¹
domu i jego utrzymaniem, bowiem tylko on wówczas pracowa³.
Na pozwanego by³y zawarte umowy na dostawê wody, energii
elektrycznej. Po orzeczeniu rozwodu, pozwany musia³ na w³asny koszt zlikwidowaæ klatkê schodow¹ i zrobiæ osobne wejcie
do mieszkania. W ocenie pozwanego, to powódka dokucza mu,
bowiem chce siê go pozbyæ.
Pozwany w odpowiedzi na pismo powódki o zmianie powództwa, wniós³ o oddalenie powództwa i zas¹dzenie kosztów procesu wed³ug norm przepisanych.
W uzasadnieniu poda³, i¿ posiada tytu³ prawny do zajmowania lokalu, zgodnie z wyrokiem S¹du Okrêgowego z dnia 9 marca 1998 r. ( ), na mocy którego pozwany uzyska³ tytu³ do ko-
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rzystania z pomieszczeñ mieszkalnych. Powódka nie jest wy³¹cznym w³acicielem przedmiotowej nieruchomoci, bowiem
w 1/3 czêci jest w³acicielem pozwany. Nie jest prawdziwym
równie¿ twierdzenie powódki o wy³¹cznym ponoszeniu przez
ni¹ kosztów na utrzymanie nieruchomoci budynkowej i mediów.
Wyrokiem czêciowym z dnia 16 kwietnia 2010 r., ( ) S¹d
Okrêgowy w G. oddali³ powództwo w zakresie dotycz¹cym ¿¹dania powódki nakazania pozwanemu J.W. opuszczenie i opró¿nienie nieruchomoci po³o¿onej w R. przy ul. L.
Podjête rozstrzygniêcie, S¹d Okrêgowy uzasadni³ w nastêpuj¹cy sposób:
S¹d Wojewódzki w G. wyrokiem z dnia 9 marca 1998 r. ( )
rozwi¹za³ zwi¹zek ma³¿eñski zawarty w dniu 24 kwietnia 1992
r. w Urzêdzie Stanu Cywilnego w R. przez T.W. z domu K. i J.W.,
bez orzekania o winie stron. Orzeczenie to dotyczy³o zwi¹zku
ma³¿eñskiego zawartego pomiêdzy stronami po raz drugi. Jednoczenie, S¹d w wyroku uregulowa³ sposób korzystania z domu
po³o¿onego w R. przy ul. L. w ten sposób, ¿e przyzna³ powódce
T.W. pomieszczenia znajduj¹ce siê na parterze  dwa pokoje,
kuchnio-jadalniê, kuchniê i ³azienkê, pozwanemu J.W. przyzna³
za do korzystania pomieszczenia znajduj¹ce siê na piêtrze budynku  cztery pokoje, z mo¿liwoci¹ korzystania z kuchni znajduj¹cej siê na parterze przez okres 3 miesiêcy od chwili uprawomocnienia siê wyroku.
Nieruchomoæ po³o¿ona w R. przy ul. L. stanowi w³asnoæ T.W.
w 2/3 czêciach. Pozosta³a 1/3 czêæ w ksiêdze wieczystej ujawniona jest jako w³asnoæ J.P. J.P. zmar³a w 1988 r. J.P. nie by³a
zamê¿na i nie mia³a dzieci. Mia³a rodzeñstwo: H.K. i W.P. H.K.
mia³a córkê T.W., a W.P. synów: O.P. i W.P. Nie zosta³o przeprowadzone postêpowanie o stwierdzenie nabycia spadku po J.P.
Postêpowanie o podzia³ maj¹tku wspólnego pomiêdzy ma³¿onkami W. zosta³o umorzone.
Dom na nieruchomoci po³o¿onej w R. przy ul. L. zosta³ wybudowany pod koniec lat 60-tych XX wieku staraniem pozwanego J.W. w trakcie ma³¿eñstwa z T.W. Mia³ s³u¿yæ zaspokojeniu
potrzeb rodziny.
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Od szeregu lat pomiêdzy stronami tocz¹ siê spory dotycz¹ce
korzystania z nieruchomoci przy ul. L. w R. Pozwany w chwili
obecnej korzysta z piêtra domu oraz strychu a tak¿e czêci posesji, która zosta³a odgrodzona p³otem.
J.W. skar¿y³ siê O.P., ¿e nie jest wpuszczany do w³asnego
domu. O.P. w przekonaniu o uprawnieniach pozwanego do w³asnoci domu, a tym bardziej do zamieszkiwania na nieruchomoci, z³o¿y³ w formie pisemnej owiadczenie, w którego treci
upowa¿ni³ pozwanego do dysponowania jego czêci¹ spornej
nieruchomoci, która przypada O.P. jako spadkobiercy J.P.
Pomiêdzy T.W. a spadkobiercami J.P. nie toczy³y siê rozmowy
dotycz¹ce korzystania z nieruchomoci po³o¿onej w R. Pozostali
spadkobiercy poza O.P. nie przejawiali zainteresowania nieruchomoci¹.
O.P. owiadczeniem z dnia 24 wrzenia 2009 r. ustanowi³ J.W.
zamieszka³ego w R. przy ul. L. do zagospodarowania i opieki
nad czêci¹ dzia³ki budowlanej po³o¿onej w R. przy ul. L. Upowa¿nienie zosta³o ustanowione do czasu prawnego uregulowania spraw spadkowych dotycz¹cych niniejszej dzia³ki. Podpis z³o¿ony przez O.P. zosta³ potwierdzony w kancelarii notarialnej przez
Notariusza I.F.
S¹d Okrêgowy ustali³ powy¿szy stan faktyczny w oparciu
o przed³o¿one przez strony dokumenty prywatne i urzêdowe,
a tak¿e w oparciu o zeznania wiadka O.P. Z³o¿one przez pozwanego kserokopie owiadczeñ O.P. nie by³y przez stronê powodow¹ kwestionowane. Zgodnoæ tych owiadczeñ z treci¹
swej woli potwierdzi³ nadto sam ich autor  wiadek O.P. Pozosta³y materia³ dowodowy  w szczególnoci zeznania wiadków
 w ocenie S¹du a quo nie ma znaczenia dla rozstrzygniêcia
o ¿¹daniu wydania nieruchomoci. Zeznania te s³u¿y³y bowiem
zasadniczo ustaleniu, czy pozwany wykracza w sposób ra¿¹cy
lub uporczywy przeciwko porz¹dkowi domowemu, czyni¹c uci¹¿liwym korzystanie z pozosta³ej czêci budynku. W ocenie S¹du
meriti do sytuacji objêtej niniejszym postêpowaniem, kiedy pozwany wywodzi swe uprawnienia od innego ze wspó³w³acicieli, nie znajduje zastosowania przepis art. 14 ustawy o ochronie
praw lokatorów. S¹d I instancji podkreli³, ¿e powódka wywodzi
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swoje roszczenie z treci art. 222 § 1 k.c., zgodnie z którym w³aciciel mo¿e ¿¹daæ wydania od osoby, która w³ada faktycznie
rzecz¹, a¿eby rzecz zosta³a mu wydana, chyba ¿e osobie tej
przys³uguje skuteczne wzglêdem w³aciciela uprawnienie do
w³adania rzecz¹.
Tak wiêc, rozpoznaj¹c powództwo petytoryjne (tzn. oparte na
uprawnieniach w³acicielskich powoda) S¹d obowi¹zany jest badaæ, po pierwsze, czy osoba zg³aszaj¹ca roszczenie jest w³acicielem rzeczy, po drugie, czy osoba, przeciwko której skierowane jest roszczenie rzecz¹ faktycznie w³ada oraz po trzecie, czy
w³adaj¹cemu rzecz¹ przys³uguje skuteczne wzglêdem w³aciciela prawo do posiadania rzeczy.
Z kolei, S¹d a quo podkreli³, ¿e prawo w³asnoci powódki
wynika z treci ksiêgi wieczystej prowadzonej dla wspólnej nieruchomoci. Dowód przeciwny obalaj¹cy domniemanie okrelone w art. 3 ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece nie zosta³
przeprowadzony. W szczególnoci, pozwany nie wykaza³, aby
nieruchomoæ jako nabyta w trakcie trwania ma³¿eñstwa wchodzi³a w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³¿onków W. Pozwany, tytu³
prawny do zamieszkiwania, wywodzi z owiadczenia O.P., który
zezwoli³ mu zamieszkiwaæ w tym budynku do czasu uregulowania kwestii spadkowych. O.P., bowiem jest spadkobierc¹ J.P.,
która by³a wspó³w³acicielem przedmiotowej nieruchomoci. Co
prawda  uzna³ S¹d I instancji  owiadczenie zawiera okrelenie opieki i zagospodarowania nieruchomoci, po³o¿onej przy
ul. L. w R., jednak¿e z zeznañ O.P. wynika, i¿ jego wol¹ przy
sk³adaniu owiadczenia z dnia 24 wrzenia 2002 r. oraz z dnia
24 wrzenia 2009 r. by³o, aby J.W. zamieszkiwa³ w tym domu.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, S¹d meriti przyj¹³, i¿ owiadczenie
z dnia 24 wrzenia 2009 r. mo¿na uznaæ, za wyra¿enie zgody na
zamieszkiwanie w domu jako umowê zbli¿on¹ do umowy u¿yczenia, zatem per analogiam S¹d opar³ siê na przepisach reguluj¹cych ten rodzaj umowy. Zgodnie z art. 710 k.c. u¿yczaj¹cy zobowi¹zuje siê zezwoliæ bior¹cemu, przez czas oznaczony lub
nieoznaczony, na bezp³atne u¿ywanie oddanej mu w tym celu
rzeczy. Jej zawarcie pozwany potwierdzi³ przedstawiaj¹c owiad-
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czenie z dnia 24 wrzenia 2009 r. i wyra¿aj¹c chêæ mieszkania
w przedmiotowej nieruchomoci.
Nastêpnie S¹d Okrêgowy podkreli³, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ u¿yczenia jest jej nieodp³atnoæ. Jest to umowa realna,
zatem dochodzi do skutku przez porozumienie stron po³¹czone
z wydaniem rzeczy bior¹cemu. W przedmiotowej sprawie O.P.
wyrazi³ zgodê na zamieszkiwanie w mieszkaniu przez pozwanego J.W. i nigdy nie ¿¹da³ od niego jakichkolwiek op³at za mo¿liwoæ korzystania z mieszkania.
W chwili obecnej O.P. pozostaje wspó³w³acicielem spornej
nieruchomoci.
Zgodnie z art. 206 k.c. ka¿dy ze wspó³w³acicieli jest uprawniony do wspó³posiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania
z niej w takim zakresie, w jakim daje siê to pogodziæ ze wspó³posiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozosta³ych wspó³w³acicieli.
Zakres uprawnieñ poszczególnych wspó³w³acicieli jest wiêc
determinowany uprawnieniami pozosta³ych. O.P. pozostaje zatem równie¿ uprawniony do korzystania ze spornej nieruchomoci. Tym uprawnieniem mo¿e rozporz¹dziæ na rzecz osoby trzeciej oddaj¹c czêæ nieruchomoci w u¿yczenie. U¿yczenie pochodz¹ce od jednego ze wspó³w³acicieli jest skutecznym uprawnieniem do w³adania nieruchomoci¹ wzglêdem pozosta³ych.
Bior¹c pod uwagê, i¿ obecnie nie zosta³y uregulowane przez
powódkê, jak i O.P., sprawy spadkowe  zdaniem S¹du a quo 
pozwany ma w dalszym ci¹gu tytu³ prawny do zamieszkiwania
w przedmiotowej nieruchomoci.
Z powy¿szych wzglêdów S¹d meriti uzna³, ¿e brak by³o podstaw do skutecznego ¿¹dania nakazania opró¿nienia spornego
lokalu w sytuacji, kiedy pozwany ma tytu³ prawny do zamieszkiwania w przedmiotowej nieruchomoci.
Powy¿sze rozstrzygniêcie w ca³oci zaskar¿y³a apelacj¹ powódka i zarzucaj¹c:
1. naruszenie przepisu prawa materialnego, tj. art. 199 k.c., poprzez jego niezastosowanie polegaj¹ce na przyjêciu, i¿ oddanie czêci nieruchomoci do u¿yczenia pozwanemu nie wy-
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maga³o zgody powódki jako wspó³w³acicielki tej¿e nieruchomoci;
2. naruszenie przepisu prawa materialnego, tj. art. 206 k.c., poprzez jego niew³aciwe zastosowanie polegaj¹ce na przyjêciu, i¿ O.P. jako uprawniony do korzystania z nieruchomoci
uprawniony by³ tak¿e do oddania jej czêci do korzystania
osobie trzeciej (tj. pozwanemu) bez zgody powódki jako wspó³w³acicielki tej¿e nieruchomoci;
3. naruszenie przepisu postêpowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c., polegaj¹ce na uchybieniu dyrektywie wszechstronnego rozwa¿enia materia³u dowodowego zebranego w sprawie poprzez:
a. pominiêcie dowodów w postaci zeznañ wiadków oraz
dokumentów prywatnych i urzêdowych potwierdzaj¹cych,
i¿ pozwany ra¿¹co i uporczywie wykracza przeciwko porz¹dkowi domowemu, czyni¹c uci¹¿liwym korzystanie przez
powódkê z innych lokali w budynku, bez nale¿ytego wyjanienia przyczyn owego pominiêcia;
b. oparcie rozstrzygniêcia na zeznaniach oraz owiadczeniach
O.P. z dnia 24 wrzenia 2002 r. oraz z dnia 24 wrzenia
2009 r., bez uwzglêdnienia treci owiadczenia tego¿ O.P.
z dnia 18 stycznia 2001 r., pomimo i¿ nie odmówiono mu
waloru wiarygodnoci;
4. naruszenie przepisów postêpowania, tj. art. 232 zd. 1 k.p.c.
i art. 233 § 1 k.p.c. w zwi¹zku z art. 6 k.c., polegaj¹ce na
dowolnym przyjêciu, i¿ O.P. jest spadkobierc¹ po zmar³ej J.P.,
w zwi¹zku z czym, przys³uguje mu przymiot wspó³w³aciciela nieruchomoci po³o¿onej w R. przy ul. L. pomimo, ¿e pozwany nie wykaza³ powy¿szej okolicznoci wiarygodnymi
dowodami;
wnios³a o:
1. zmianê zaskar¿onego wyroku w ca³oci i orzeczenie co do
istoty sprawy poprzez uwzglêdnienie w ca³oci powództwa
w zakresie dotycz¹cym ¿¹dania powódki nakazania pozwanemu opuszczenia i opró¿nienia nieruchomoci po³o¿onej w R.
przy ul. L., ewentualnie o:
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2. uchylenie zaskar¿onego wyroku w ca³oci i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez S¹d I instancji,
3. zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm
przepisanych, za obie instancje.
S¹d Apelacyjny ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie.
S¹d Apelacyjny podziela i przyjmuje za swoje wszystkie istotne dla rozstrzygniêcia ustalenia S¹du pierwszej instancji, o ile
poni¿ej nie uzna³ odmiennie.
Na wstêpie przypomnieæ nale¿y, ¿e zgodnie z dyspozycj¹ art.
58 § 2 zd. 1 k.r.o. je¿eli ma³¿onkowie zajmuj¹ wspólne mieszkanie s¹d w wyroku rozwodowym orzeka tak¿e o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych ma³¿onków.
Nie powinno byæ w¹tpliwoci, ¿e powy¿sze rozstrzygniêcie
ma charakter tymczasowy. W praktyce funkcjonuje ono do chwili, gdy ma³¿onkowie zamieszkaj¹ oddzielnie, b¹d gdy jedno z nich
skorzysta z mo¿liwoci eksmitowania drugiego z ma³¿onków.
Dodaæ nale¿y, ¿e w chwili gdy S¹d rozwodowy podejmuje
rozstrzygniêcie o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego przez ma³¿onków mieszkania, nie ma znaczenia tytu³ prawny
do tego lokalu, jak równie¿ okolicznoæ, któremu z tych ma³¿onków taki tytu³ przys³uguje.
Jednak¿e po orzeczeniu rozwodu tytu³ prawny do zajmowanego wspólnie mieszkania niejako odzyskuje znaczenie prawne.
W zale¿noci od rodzaju i zakresu przys³uguj¹cego prawa, jednemu b¹d obu ma³¿onkom, mog¹ pojawiæ siê ró¿norodne roszczenia zmierzaj¹ce do wydania lokalu.
Nie wnikaj¹c w tym miejscu w mnogoæ mog¹cych pojawiæ
siê sytuacji stwierdziæ nale¿y, ¿e powódka dysponuje udzia³em
2/3 we w³asnoci zabudowanej nieruchomoci, w której zamieszkuj¹ oboje ma³¿onkowie.
Z drugiej strony pozwany nie dysponuje do tej nieruchomoci
jakimkolwiek tytu³em prawnym (w tym miejscu pominiêto kwestiê umowy u¿yczenia, o czym mowa bêdzie poni¿ej).
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Z ustaleñ faktycznych, poczynionych przez S¹d a quo, wynika nadto, ¿e powódka jest równie¿ spadkobierczyni¹ po³owy
pozosta³ego udzia³u w wysokoci 1/3 we w³asnoci rzeczonej
nieruchomoci. Z akt sprawy wynika bowiem, ¿e udzia³ w wysokoci 1/3 przys³ugiwa³ J.P. Pozostawi³a ona tylko dwoje rodzeñstwa, wobec czego, ka¿de z nich uzyska³o udzia³ w wysokoci 1/6. Po jednym z rodzeñstwa dziedziczy powódka, natomiast po drugim: O.P. i W.P. Zatem, je¿eli nic innego nie wyniknie z tocz¹cego siê postêpowania o stwierdzenie nabycia spadku po J.P., mo¿na za³o¿yæ, ¿e powódka dysponuje udzia³em w wysokoci 5/6 we w³asnoci przedmiotowej nieruchomoci, a O.P.
i W.P. dysponuj¹ udzia³ami po 1/12 ka¿dy z nich.
W tym stanie rzeczy niew¹tpliwie powódka jest wspó³w³acicielem przedmiotowej nieruchomoci dysponuj¹c bardzo du¿ym
udzia³em.
W takiej sytuacji, co do zasady, ma prawo wyst¹piæ z powództwem windykacyjnym opartym o prawo w³asnoci, wobec
ka¿dej osoby zajmuj¹cej nieruchomoæ bez tytu³u prawnego, na
podstawie art. 222 § 1 k.c. w zw. z art. 209 k.c.
Przypomnieæ nale¿y, ¿e w myl art. 222 § 1 k.c. w³aciciel
mo¿e ¿¹daæ od osoby, która w³ada faktycznie jego rzecz¹, a¿eby
rzecz zosta³a mu wydana, chyba ¿e osobie tej przys³uguje skuteczne wzglêdem w³aciciela uprawnienie do w³adania rzecz¹.
Z treci powy¿szego przepisu wynika, ¿e w³adaj¹cy faktycznie rzecz¹, mo¿e siê przeciwstawiæ ¿¹daniu wydobywczemu,
podnosz¹c tzw. zarzut hamuj¹cy, mog¹cy mieæ ród³o w prawie
rzeczowym, obligacyjnym czy rodzinnym.
Z pewnoci¹ zarzutu hamuj¹cego nie mo¿na opieraæ na mo¿liwoci korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania wynikaj¹cej z rozstrzygniêcia S¹du rozwodowego, opartego na dyspozycji art. 58 § 2 zd. 1 k.r.o.
Ma³¿onek na podstawie rozstrzygniêcia o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania nie uzyskuje bowiem
prawa do lokalu, a jedynie faktyczn¹ mo¿liwoæ tymczasowego
zamieszkiwania w tym lokalu w okrelony sposób.
Natomiast art. 222 § 1 k.c. in fine wymaga, aby podstaw¹
podniesienia zarzutu hamuj¹cego by³o uprawnienie do w³adania
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rzecz¹. W literaturze przedmiotu nie ma w¹tpliwoci, ¿e pod
pojêciem uprawnienie, kryje siê wyodrêbniona czêæ prawa podmiotowego.
Reasumuj¹c powy¿sze, jeszcze raz nale¿y podkreliæ, ¿e zarzut pozwanego, wywiedziony z rozstrzygniêcia S¹du rozwodowego o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania jest bezskuteczny wobec roszczenia powódki o wydanie,
opartego na prawie w³asnoci.
Rozwa¿enia wymaga, czy pozwanemu przys³uguje inne uprawnienie, którym móg³by siê skutecznie przeciwstawiæ ¿¹daniu
powódki?
S¹d meriti uzna³, ¿e takie uprawnienie przys³uguje pozwanemu w oparciu o umowê u¿yczenia zawart¹ z O.P.
S¹d I instancji prawid³owo wywiód³, ¿e stosownie do treci
art. 206 k.c. ka¿dy ze wspó³w³acicieli jest uprawniony do wspó³posiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim
zakresie, jaki daje siê pogodziæ ze wspó³posiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozosta³ych wspó³w³acicieli.
Zatem w okolicznociach niniejszej sprawy z takich praw, jakie przewiduje art. 206 k.c., mo¿e korzystaæ zarówno powódka,
jak i O.P. oraz W.P.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e jego dyspozycja dotyczy
wspó³posiadania i wspó³korzystania przez wspó³w³acicieli z rzeczy wspólnej. Na treæ prawa w³asnoci w ujêciu tradycyjnym
sk³ada siê swoista triada uprawnieñ. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e pozytywna strona w³asnoci obejmuje uprawnienie do posiadania
rzeczy, uprawnienie do korzystania z rzeczy i uprawnienie do
rozporz¹dzania rzecz¹ (por. [w:] E. Gniewek, Kodeks cywilny.
Ksiêga druga. W³asnoæ i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Zakamycze 2001, tezy do art. 140).
Uprawnienie w³aciciela do rozporz¹dzania rzecz¹ obejmuje
uprawnienie do przeniesienia prawa w³asnoci, jego obci¹¿enia
i zniesienia prawa.
Z powy¿szego wynika, ¿e dyspozycja art. 206 k.c. nie rozwi¹zuje wszelkich relacji pomiêdzy wspó³w³acicielami, w szczególnoci, nie dotyka kwestii zwi¹zanych z zarz¹dem rzecz¹
wspóln¹. Problematykê tê reguluj¹ przepisy art. 199-205 k.c.
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Maj¹c na wzglêdzie treæ tych przepisów, wyodrêbnia siê kategoriê czynnoci zwyk³ego zarz¹du oraz czynnoci przekraczaj¹cych ten zakres. Bez wzglêdu na to, czy ewentualna umowa
u¿yczenia zawarta pomiêdzy pozwanym a O.P., zosta³aby zakwalifikowana jako czynnoæ zwyk³ego zarz¹du, czy te¿ czynnoæ przekraczaj¹ca ten zakres, to zgodnie z treci¹ art. 201 k.c.
i tak do czynnoci zwyk³ego zarz¹du rzecz¹ wspóln¹ potrzebna
jest zgoda wiêkszoci wspó³w³acicieli. Bezspornie, wiêkszoci¹
dysponuje tylko powódka i to bez wzglêdu na to, jak zakoñczy
siê postêpowanie o stwierdzenie nabycia spadku po J.P.
Dodaæ nale¿y, ¿e dokonana bez wymaganej zgody czynnoæ
jest bezwzglêdnie niewa¿na (art. 58 § 1 w zw. z art. 201 zd. 1
k.c.  por. E. Gniewek, op. cit, tezy do art. 199).
Jedynie, gdyby wspó³w³aciciele nieruchomoci, na której znajduje siê lokal zajmowany przez strony, dokonali jej podzia³u do
u¿ytkowania (quoad usum  art. 206 k.c.) w ten sposób, ¿e powódka, O.P. i W.P. otrzymaliby do wy³¹cznego korzystania okrelone czêci budynku, to zawarcie przez O.P. umowy u¿yczenia,
obejmuj¹cej wydzielon¹ mu czêæ, nie stanowi³oby czynnoci
zarz¹du wspóln¹ nieruchomoci¹. Do czynnoci tej nie by³aby
wiêc potrzebna zgoda wszystkich wspó³w³acicieli (art. 199 k.c.),
ani nawet zgoda wiêkszoci wspó³w³acicieli (art. 201 k.c.) (por.
uzasadnienie wyroku SN z dnia 10 czerwca 1994 r., II CRN 53/
94, niepubl., LEX nr 82294).
Powy¿szych okolicznoci, S¹d Okrêgowy nie podda³ analizie,
jednak¿e ju¿ z dotychczasowych ustaleñ wynika, ¿e ewentualna
umowa u¿yczenia zawarta pomiêdzy pozwanym a O.P. dotkniêta by³a sankcj¹ bezwzglêdnej niewa¿noci.
Pomimo poczynionych powy¿ej rozwa¿añ, w ocenie S¹du
Apelacyjnego, w okolicznociach rozpoznawanej sprawy, nie zachodzi³y podstawy do wydania ewentualnego wyroku reformatoryjnego.
S¹d a quo dokuj¹c subsumcji ustalonego stanu faktycznego
pod okrelone przepisy prawa materialnego pomin¹³ zupe³nie
ocenê w kontekcie dyspozycji art. 28l k.r.o.
Zgodnie z treci¹ tego przepisu je¿eli prawo do mieszkania
przys³uguje jednemu ma³¿onkowi, drugi ma³¿onek jest upraw-
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niony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje siê odpowiednio do przedmiotów urz¹dzenia domowego.
Pewne w¹tpliwoci mo¿e budziæ okolicznoæ, czy przepis ten
znajdzie zastosowanie w niniejszej sprawie, skoro wszed³ on
w ¿ycie w dniem 20 stycznia 2005 r., a ma³¿eñstwo stron zosta³o
rozwi¹zane w dniu 9 marca 1998 r.
Wskazaæ jednak¿e trzeba, ¿e w myl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuñczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 162, poz. 1691),
przepisy ustawy stosuje siê do stosunków w niej unormowanych,
chocia¿by powsta³y przed jej wejciem w ¿ycie, chyba ¿e przepisy ust. 2-7 stanowi¹ inaczej. Dodaæ nale¿y, ¿e ust. 2-7 nie
dotycz¹ rozpatrywanej kwestii.
Poza tym istotna jest równie¿ ewolucja i podstawa wprowadzenia omawianego przepisu.
Podnosi siê w literaturze przedmiotu, ¿e przez wiele lat kwestia ta nie by³a uregulowana ustawowo, przyjmowano jednak, ¿e
zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego prowadzi do powstania stosunków rodzinno-prawnych, z których wynika tak¿e uprawnienie
do zamieszkiwania w lokalu nale¿¹cym do wspó³ma³¿onka.
W obecnym stanie prawnym kwestia ta nie budzi ju¿ ¿adnych
w¹tpliwoci, gdy¿ wprowadzony zosta³ art. 281 k.r.o. (por. K.
Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, C.H. Beck
2009, teza 2 do art. 281).
W innym miejscu podnosi siê, ¿e w czêci pierwszej w art.
1
28 k.r.o. wzmocniono sytuacjê jednego ma³¿onka do mieszkania
nale¿¹cego wy³¹cznie do drugiego z nich, przyznaj¹c mu prawo
do korzystania z mieszkania nale¿¹cego wy³¹cznie do drugiego
ma³¿onka. Takie rozwi¹zanie jest zgodne z europejskimi standardami prawnymi: Rekomendacja nr R(81) 15 w sprawie praw
ma³¿onków do zajmowania mieszkania rodzinnego oraz korzystania z przedmiotów gospodarstwa domowego, przyjêta przez
Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 16 padziernika 1981 r.
(zob. K. Krzekotowska, Uprawnienia ma³¿onków do mieszkania
a rekomendacja Komitetu ministrów Rady Europy, PiP 1993, z. 11-
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12, s. 72; K. Pietrzykowski [w:] Standardy prawne Rady Europy,
red. M. Safjan, Warszawa 1994, s. 304 i n.; por. [w:] H. Dolecki
(red.), T. Soko³owski (red.), M. Andrzejewski, A. Lutkiewicz-Ruciñska, A. Olejniczak, A. Sylwestrzak, A. Zielonacki, Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, LEX 2010, teza 1 do art. 281).
Powy¿sze wypowiedzi, w zwi¹zku z treci¹ przepisów intertemporalnych dotycz¹cych m.in. wprowadzenia art. 281 k.r.o.,
prowadz¹ do wniosku, ¿e pomimo, i¿ art. 281 k.r.o. wszed³ w ¿ycie z dniem 20 stycznia 2005 r., to ju¿ na wiele lat przed t¹ dat¹
konstruowano i pos³ugiwano siê nieskodyfikowanym uregulowaniem, wed³ug którego zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego prowadzi³o do powstania stosunków rodzinno-prawnych, z których
wynika³o tak¿e uprawnienie do zamieszkiwania w lokalu nale¿¹cym do wspó³ma³¿onka.
Co wiêcej tendencja taka zgodna by³a z szeroko rozumianym
prawem tzw. wspólnotowym i to ju¿ od roku 1981.
W tym stanie rzeczy wydaje siê zasadnym, aby art. 281 k.r.o.
mia³ zastosowanie w ka¿dej takiej sytuacji, gdy ma³¿onkowie, na
chwilê orzekania, w dalszym ci¹gu zamieszkuj¹ we wspólnym
mieszkaniu, bez wzglêdu na czas rozwi¹zania zwi¹zku ma³¿eñskiego.
Postawienie tezy, ¿e stan faktyczny w niniejszej sprawie winien
byæ oceniony tak¿e w kontekcie uregulowania zawartego w art. 281
k.r.o., poci¹ga za sob¹ okrelone konsekwencje prawne.
Otó¿, w myl zapatrywania S¹du Najwy¿szego ma³¿onek, którego prawo do korzystania z mieszkania wynika z art. 281 zdanie
pierwsze k.r.o., jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego
(Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.; por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 21 marca 2006 r., V CSK 185/05, OSNC 2006/
12/208).
Z uzasadnienia powy¿szego wyroku wynikaj¹ dalsze istotne
wnioski:
a) z punktu widzenia mo¿liwoci oceny stanu faktycznego przez
pryzmat art. 281 k.r.o., ma tylko znaczenie okolicznoæ, czy
przepis ten obowi¹zywa³ ju¿ wtedy, gdy S¹dy orzeka³y o eks-
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misji (wydaniu, opuszczeniu lokalu). W przedmiotowej sprawie kwestia ta nie powinna budziæ w¹tpliwoci.
b) skoro ma³¿onek, którego prawo do korzystania z mieszkania
wynika z art. 281 zd. 1 k.r.o., jest lokatorem w rozumieniu art.
2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie
kodeksu cywilnego to obowi¹zkiem S¹du orzekaj¹cego jest
zbadanie, czy przys³uguje temu ma³¿onkowi prawo do lokalu
socjalnego z zasobów danej Gminy.
Z koniecznoci¹ badania podstaw przyznania lokalu socjalnego wi¹¿e siê obowi¹zek wynikaj¹cy z art. 15 ust. 2 ustawy, zgodnie
z którym w sprawie o opró¿nienie lokalu s¹d z urzêdu zawiadamia gminê w³aciw¹ ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia lokalu
podlegaj¹cego opró¿nieniu w celu umo¿liwienia jej wst¹pienia
do sprawy.
Wskazaæ trzeba, ¿e brak zawiadomienia gminy o tocz¹cym
siê procesie jako uchybienie proceduralne powoduj¹ce pozbawienie mo¿liwoci obrony jej praw, mo¿e prowadziæ do niewa¿noci postêpowania (art. 379 pkt 5 k.p.c. per analogiam), jak
równie¿ wype³niaæ przes³anki wznowienia postêpowania (art.
401 pkt 2 k.p.c. per analogiam  por. F. Sporek, Sytuacja prawna lokatorów w postêpowaniu eksmisyjnym, PPE 2003/9-10/85).
W ocenie S¹du Apelacyjnego, nale¿a³oby dodaæ, ¿e ewentualna niewa¿noæ postêpowania, mog³aby byæ analizowana tylko
wówczas, gdyby nie zawiadamiaj¹c uprzednio w³aciwej Gminy,
S¹d orzekaj¹cy procedowa³by w zakresie uprawnienia i podstaw
do uzyskania przez stronê lokalu socjalnego. W przedmiotowej
sprawie nie zachodzi³a taka sytuacja bowiem S¹d a quo na stronie 5 uzasadnienia zaskar¿onego wyroku wykluczy³ mo¿liwoæ
zastosowania art. 14 cyt. powy¿szej ustawy, a zatem w ogóle nie
bada³ ewentualnych podstaw do przyznania pozwanemu lokalu
socjalnego.
Wskazane powy¿ej okolicznoci, a w szczególnoci brak oceny ustalonego stanu faktycznego pod k¹tem dyspozycji art. 281
k.r.o., sprawi³y, ¿e S¹d I instancji nie rozpozna³ istoty sprawy.
Ponownie rozpoznaj¹c sprawê rzecz¹ S¹du bêdzie zawiadomienie w³aciwej Gminy o tocz¹cym siê procesie w trybie art.
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15 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego
i analiza, czy pozwanemu przys³uguje uprawnienie do lokalu
socjalnego wed³ug wskazañ zawartych m.in. w art. 14 rzeczonej
ustawy. S¹d I instancji winien siê równie¿ jednoznacznie odnieæ
do twierdzeñ powódki o ra¿¹cym, nagannym zachowaniu pozwanego. Wprawdzie, w kontekcie ¿¹dania opartego o dyspozycjê art. 222 § 1 k.c., kwestia ta nie ma znaczenia, ale winna
byæ wyjaniona, chocia¿by z uwagi na fakt regulacji zawartej w art.
17 cyt. powy¿szej ustawy
Ewentualne dalsze twierdzenia pozwanego o przys³uguj¹cym
mu prawie do w³adania przedmiotow¹ nieruchomoci¹ S¹d a quo
winien oceniæ przy wykorzystaniu wskazañ zawartych w niniejszym uzasadnieniu, w szczególnoci dotycz¹cych zarz¹du rzecz¹
wspóln¹.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, S¹d Apelacyjny orzek³, jak
w sentencji, na podstawie art. 386 § 4 k.p.c., rozstrzygaj¹c jednoczenie o kosztach postêpowania na podstawie art. 108 § 2 k.p.c.

2
WYROK
z dnia 9 marca 2011 r.
I ACa 1506/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Roman Kowalkowski
(przewodnicz¹cy)
SSA W³odzimierz Gawrylczyk
(sprawozdawca)
SSA Jacek Grela

Teza
Stwierdzenie depresji istniej¹cej u strony czynnoci prawnej
nie przemawia automatycznie za niewa¿noci¹ z³o¿onego przez
ni¹ owiadczenia woli. Konieczne jest do takiego ustalenia wykazanie, ¿e strona umowy by³a w czasie sk³adania owiadczenia

17

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
woli w stanie wy³¹czaj¹cym wiadome powziêcie decyzji i wyra¿enie woli (art. 82 k.c.)

Uzasadnienie
S¹d Okrêgowy w G. wyrokiem z 15 padziernika 2010 r. oddali³ powództwo J.R. przeciwko P.M. i S.C. Bank S.A. we W.
o ustalenie oraz zas¹dzi³ od powódki na rzecz pozwanych po
2.000 z³ tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa prawnego.
W motywach wyroku S¹d poda³, ¿e powódka domaga³a siê
ustalenia niewa¿noci zawartej w dniu 7 stycznia 2008 r. umowy
sprzeda¿y pozwanemu P.M. lokalu mieszkalnego nr 59 przy ul.
K. w G. i ustanowienia przez niego na tym lokalu hipoteki kaucyjnej na rzecz pozwanego Banku, gdy¿ zawar³a umowê w stanie ograniczonej wiadomoci wskutek nawracaj¹cej depresji
powoduj¹cej niemo¿noæ oceny skutków podejmowanych decyzji. Pozwany P.M. wnosi³ o oddalenie powództwa i zas¹dzenie
kosztów procesu. Twierdzi³, ¿e powódka w czasie zawierania
umowy by³a w pe³ni w³adz umys³owych i zdolna do podejmowania decyzji i wyra¿ania woli, nie wyda³a sprzedanego lokalu
mimo otrzymania ca³ej ceny. Potem powódka domaga³a siê te¿
ustalenia, ¿e zwróci³a otrzyman¹ od pozwanego czêæ ceny
w kwocie 217.000 z³ przez przekazanie jej bezporednio pozwanemu i wskazanym przez niego osobom, nie otrzyma³a czêci ceny w wysokoci 93.000 z³ oraz ¿e pozwany z³o¿y³ notarialne owiadczenie dla pozoru. Pozwany ten domaga³ siê oddalenia
tak¿e tak sformu³owanego powództwa.
S¹d wezwa³ do udzia³u w sprawie po stronie pozwanej S.C.
Bank S.A. we W. w zakresie dotycz¹cym ¿¹dania ustalenia niewa¿noci ustanowienia hipoteki na jego rzecz. Bank ten wnosi³
o oddalenie powództwa, zwróci³ uwagê, ¿e powódka najpierw
zawar³a umowê przedwstêpn¹ sprzeda¿y a potem umowê notarialn¹ sprzeda¿y, a fakt pozostawania pod opiek¹ lekarza psychiatry nie mo¿e automatycznie wiadczyæ o braku po jej stronie
wiadomoci przy podejmowaniu decyzji i wyra¿eniu woli.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e powódka by³a w³acicielk¹ lokalu
mieszkalnego nr 59 po³o¿onego przy ul. K. o pow. 38 m2, mieszka³a w nim wraz z mê¿em, który zmar³ w 1999 r., po jego mier-
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ci zachorowa³a na depresjê, wskutek czego by³a wielokrotnie
hospitalizowana i leczona w poradni zdrowia psychicznego.
W szpitalu psychiatrycznym lub na oddziale nerwic przebywa³a
w okresach od 7 wrzenia do 2 grudnia 1999 r., od 3 padziernika do 20 grudnia 2000 r., od 15 padziernika do 4 grudnia 2001
r., od 4 listopada do 11 grudnia 2002 r., od 31 maja do 29 czerwca 2005 r. i od 5 czerwca do 30 lipca 2007 r. z rozpoznaniem
zaburzeñ depresyjnych. Ostatnie leczenie szpitalne przynios³o
poprawê stanu psychicznego.
Posiadany lokal mieszkalny zacz¹³ siê kojarzyæ powódce ze
z³ymi wspomnieniami, wiêc w 2007 r. podjê³a decyzjê o jego
sprzeda¿y. O tym zamiarze jej syn poinformowa³ pozwanego
P.M., z którym wspó³pracowa³ jako podwykonawca robót. W dniu
14 padziernika 2007 r. strony zawar³y umowê przedwstêpn¹
sprzeda¿y lokalu za 310.000 z³. Wówczas zachowanie powódki
nie budzi³o ¿adnych w¹tpliwoci. W dniu 7 stycznia 2008 r. strony zawar³y notarialn¹ umowê sprzeda¿y lokalu za uzgodnion¹
wczeniej kwotê 310.000 z³. Pozwany zap³aci³ powódce kwotê
93.000 z³, z czego kwotê 10.000 z³ przekaza³ przed wiêtami
Bo¿ego Narodzenia. Pozosta³¹ czêæ ceny w kwocie 217.000 z³
uzyskan¹ z kredytu bankowego przekaza³ na rachunek bankowy
powódki. Kredytu udzieli³ mu pozwany Bank, na którego rzecz
pozwany ustanowi³ hipotekê kaucyjn¹ do kwoty 459.259,26 z³
w celu zabezpieczenia kredytu.
W czasie zawierania umowy powódka zachowywa³a siê normalnie, nic nie wskazywa³o, by mia³a jakie zaburzenia psychiczne. Pozwany jedzi³ z ni¹ i jej synem poza G. ogl¹daæ nieruchomoci, które powódka chcia³a nabyæ w zamian za sprzedawany lokal. Na poczet zakupu mieszkania w M. powódka wp³aci³a 5.000 z³ zaliczki.
Za uzyskan¹ cenê sprzeda¿y powódka sp³aci³a po¿yczkê, jak¹
jej syn zaci¹gn¹³ u R.M. i w jego auto-komisie kupi³a samochód
osobowy marki (...).
W padzierniku 2007 r. i w lutym 2008 r. powódka korzysta³a
z porad lekarza psychiatry w Poradni Zdrowia Psychicznego.
Porady ogranicza³y siê do przepisania kolejnych dawek leków.
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Podczas wizyt nie odnotowano pogorszenia stanu psychicznego
powódki. W dniu zawierania umowy sprzeda¿y mieszkania mia³a zachowan¹ zdolnoæ do wiadomego i swobodnego podejmowania decyzji i wyra¿ania woli. Leki, których stosowanie deklarowa³a, nie zaburza³y jej stanu psychicznego w stopniu powoduj¹cym zniesienie zdolnoci do wiadomego zawarcia umowy.
W tym dniu nie zdradza³a cech choroby psychicznej, upoledzenia umys³owego, otêpienia i innych zaburzeñ psychicznych znosz¹cych zdolnoæ do wiadomego podjêcia decyzji i wyra¿enia
woli.
W dniu 14 kwietnia 2008 r. powódka trafi³a na szpitalny Oddzia³ Geriatrii i Toksykologii Klinicznej, by³a nieprzytomna po
zatruciu lekami w celach samobójczych. Nastêpnego dnia zosta³a
przeniesiona do Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w G.,
gdzie przebywa³a do 24 czerwca 2008 r. Potem przebywa³a w szpitalu psychiatrycznym w czasie od 9 padziernika 2008 r. do 13
stycznia 2009 r., od 11 marca do 12 maja 2009 r. i od 27 padziernika 2009 r. do 6 stycznia 2010 r.
Powódka nie wyda³a pozwanemu sprzedanego lokalu, a od
stycznia 2008 r. nie p³aci czynszu za ten lokal. Pozwany za
przesta³ sp³acaæ kredyt zaci¹gniêty na zakup mieszkania.
Powy¿szy stan faktyczny S¹d ustali³ na podstawie dowodów
z dokumentów, zeznañ wiadków, przes³uchania stron i opinii
s¹dowo-psychiatrycznej. Za niewiarygodne uzna³ zeznanie powódki i jej syna o nieotrzymaniu ca³ej ceny i zwrocie czêci ceny
oraz o zaburzeniach psychicznych w czasie zawierania umowy
sprzeda¿y lokalu. Zeznania pozwanego oraz innych wiadków
i opiniê bieg³ego s¹dowego uzna³ za wiarygodne.
W ocenie S¹du Okrêgowego powództwo jest bezpodstawne,
powódka nie wykaza³a przes³anek ¿¹danego ustalenia, w tym
prawdziwoci twierdzeñ, a w odniesieniu do roszczenia skierowanego przeciwko Bankowi nie wykaza³a te¿ interesu prawnego. S¹d stwierdzi³, ¿e roszczenia dotycz¹ce ustalania nieotrzymania pe³nej ceny sprzeda¿y i zwrócenia czêci ceny sprzeda¿y s¹
roszczeniami o ustalenia faktów, co w zasadzie wyklucza mo¿liwoæ badania prawdziwoci twierdzeñ powódki. Gdyby pozwany nie zap³aci³ ca³ej ceny, powódce s³u¿y³oby roszczenie o za-
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p³atê pozosta³ej czêci ceny. Z tych przyczyn S¹d oddali³ powództwo, a kosztami procesu obci¹¿y³ powódkê czêciowo, stosuj¹c art. 102 k.p.c.
Powódka  reprezentowana przez pe³nomocnika ustanowionego z urzêdu  wnios³a apelacjê. Zaskar¿y³a wyrok w ca³oci.
Domaga³a siê jego zmiany i uwzglêdnienia powództwa, ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy S¹dowi pierwszej
instancji do ponownego rozpoznania. Zarzuci³a:
1. naruszenie art. 82 k.c. przez b³êdn¹ wyk³adniê polegaj¹c¹ na
przyjêciu, ¿e powódka z³o¿y³a wa¿ne owiadczenie woli
o sprzeda¿y mieszkania,
2. naruszenie art. 189 k.p.c. przez niew³aciwe zastosowanie
wobec uznania, ¿e roszczenie o ustalenie, i¿ nie otrzyma³a
ca³ej ceny sprzeda¿y i zwróci³a pozwanemu czêæ ceny
w kwocie 217.000 z³ jest ¿¹daniem ustalenia faktów a nie
ustalenia stosunku prawnego sprzeda¿y nieruchomoci za
okrelon¹ przez strony umow¹ cenê,
3. naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. wobec ustalenia stanu wiadomoci powódki w czasie zawierania umowy wy³¹cznie na podstawie opinii bieg³ego s¹dowego, podczas gdy ten fakt móg³
byæ ustalony tak¿e na podstawie innych zgromadzonych dowodów.
Ka¿dy z pozwanych wniós³ o oddalenie apelacji i o zas¹dzenie kosztów postêpowania apelacyjnego.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest bezpodstawna. Podniesione w niej zarzuty s¹
nietrafne, z pewnym zastrze¿eniem dotycz¹cym ¿¹dania ustalenia, ¿e powódka zwróci³a pozwanemu P.M. pieni¹dze uzyskane
ze sprzeda¿y lokalu, co nie stanowi jednak podstawy do uwzglêdnienia apelacji. S¹d Okrêgowy oceni³ zebrane dowody stosownie do wymogu wskazanego w art. 233 § 1 k.p.c. i prawid³owo
ustali³ na ich podstawie stan faktyczny sprawy.
Poza niewiarygodnymi zeznaniami powódki i jej syna wiadka R.R., nie ma dowodu wskazuj¹cego, by w czasie zawierania
umowy sprzeda¿y lokalu pozwanemu P.M. by³a w stanie wy³¹czaj¹cym wiadome powziêcie decyzji i wyra¿enie woli. S¹ na-
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tomiast dowody przeciwne, w szczególnoci zeznanie tego pozwanego, zeznanie notariusza wiadka A.W.  który wiarygodnie
zezna³, ¿e gdyby u osoby maj¹cej z³o¿yæ przed nim owiadczenie woli zauwa¿y³ jakie przejawy braku wiadomoci lub swobody, odmówi³by sporz¹dzenia aktu notarialnego  jak te¿ opinia
bieg³ego s¹dowego sporz¹dzona na podstawie dowodów zebranych w sprawie. Za tym, ¿e powódka mia³a zachowan¹ wiadomoæ w czasie zawierania umowy sprzeda¿y wiadcz¹ te¿ takie
okolicznoci, jak uprzednie zawarcie umowy przedwstêpnej
sprzeda¿y w dniu 14 padziernika 2007 r. i wynikaj¹cy z tego
czas na weryfikacjê zamiaru sprzeda¿y, skoro przyrzeczona umowa zosta³a zawarta w dniu 7 stycznia 2008 r., wreszcie rozporz¹dzanie przez powódkê pieniêdzmi uzyskanymi ze sprzeda¿y lokalu, w tym kwot¹ 10.000 z³ otrzyman¹ przed wiêtami Bo¿ego
Narodzenia w 2007 r. oraz poszukiwanie odpowiedniego budynku czy lokalu celem jego zakupu. ¯aden dowód nie przemawia
za tym, by powódka przez ca³y okres  choæby od ostatniego
pobytu w szpitalu przed zawarciem umowy  by³a w stanie wy³¹czaj¹cym wiadome powziêcie decyzji i wyra¿enie woli. Po
wyjciu ze szpitala w dniu 30 lipca 2007 r. funkcjonowa³a ona
samodzielnie. Poza tym nigdy nie stwierdzono u niej choroby
psychicznej, maj¹cej z natury cechê trwa³oci, tylko depresjê,
która w ró¿nych okresach mo¿e mieæ ró¿ny stopieñ nasilenia.
Skoro wypisana zosta³a ze szpitala w dniu 30 lipca 2007 r. w stanie dobrym, to mog³a samodzielnie funkcjonowaæ, w tym te¿
skutecznie sk³adaæ owiadczenia woli. Kolejny pobyt w szpitalu
by³ dopiero od dnia 14 kwietnia 2008 r., czyli po up³ywie czterech miesiêcy po zawarciu umowy.
Podniesiony w apelacji zarzut naruszenia art. 82 k.c. przez
b³êdn¹ wyk³adniê jest chybiony. Pe³nomocnik powódki nie poda³
¿adnych argumentów maj¹cych wiadczyæ o b³êdnej wyk³adni
tego przepisu. Podane przez niego argumenty odnosz¹ siê w istocie do zarzutu b³êdnego zastosowania tego przepisu, ale jest to
polemika z prawid³owymi ustaleniami S¹du Okrêgowego i prawid³owym zastosowaniem tego przepisu, co zosta³o wyjanione
w powy¿szym akapicie. Dodaæ tu jeszcze mo¿na, ¿e ustalona
przez strony umow¹ cena sprzeda¿y lokalu w wysokoci 310.000
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z³ nie przemawia w oczywisty sposób za pozornoci¹ umowy.
Poza tym przeciwko pozornoci przemawia zap³acenie ceny i rozporz¹dzanie przez powódkê uzyskanymi pieniêdzmi.
Jeli chodzi za o zawarty w apelacji zarzut naruszenia art.
189 k.p.c., to S¹d Apelacyjny dostrzega mo¿liwoæ ¿¹dania ustalenia, ¿e powódka zwróci³a pozwanemu uzyskan¹ cenê sprzeda¿y lokalu (co wymaga wykazania prawdziwoci twierdzeñ),
skoro jednoczenie d¹¿y³a do ustalenia niewa¿noci umowy sprzeda¿y. W ten sposób wyra¿a³a wolê zachowania w³asnoci mieszkania, nietrafny jest wiêc argument S¹du Okrêgowego, ¿e nie
mia³a w tym interesu prawnego, bo gdyby pozwany nabywca
lokalu nie zap³aci³ ceny, mia³aby roszczenie o jej zap³atê. Z roszczeniem takim mog³aby wystêpowaæ tylko wtedy, gdyby twierdzi³a, ¿e umowa sprzeda¿y jest wa¿na, tymczasem powódka twierdzi³a, ¿e umowa jest niewa¿na. Niemniej trafne jest twierdzenie
S¹du Okrêgowego, ¿e powódka nie udowodni³a twierdzenia, ¿e
zwróci³a pozwanemu P.M. uzyskan¹ od niego kwotê 217.000 do
jego r¹k lub do r¹k wskazanych przez niego osób. Ocena dowodów w tej kwestii nie budzi ¿adnych zastrze¿eñ, zasadne jest
wiêc owe stwierdzenie S¹du.
¯¹danie ustalenia, ¿e powódka nie otrzyma³a od pozwanego
nabywcy lokalu kwoty 93.000 z³ jest czêciowo sprzeczne z jej
zeznaniem, ¿e przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia w 2007 r.
otrzyma³a od niego zaliczkê w kwocie 10.000 z³, sprzeczne jest
te¿ z jej owiadczeniem z³o¿onym przed notariuszem w czasie
zawierania umowy sprzeda¿y lokalu, ¿e otrzyma³a ju¿ od niego
93.000 z³. Trzeba uznaæ, ¿e gdyby tej kwoty nie otrzyma³a, nie
z³o¿y³aby tego owiadczenia.
Skoro pozwany P.M. skutecznie naby³ od powódki w³asnoæ
lokalu, by³ uprawniony do obci¹¿enia go hipotek¹ na rzecz drugiego pozwanego. Nie ma ¿adnych podstaw do ustalenia niewa¿noci tego jego owiadczenia woli.
Maj¹c powy¿sze argumenty na uwadze, S¹d Apelacyjny oddali³ apelacjê na podstawie art. 385 k.p.c.
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3
WYROK
z dnia 16 marca 2011 r.
I ACa 36/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA W³odzimierz Gawrylczyk
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Irma Kul
SSA Jacek Grela

Teza
Szpital nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoci odszkodowawczej za ka¿de powik³anie wystêpuj¹ce w toku leczenia pacjenta
lub w toku porodu, gdy¿ wi¹za³o by siê to z jego odpowiedzialnoci¹ absolutn¹ (444 § 1 i 2 k.c. oraz 445 § 1 k.c.). Warunkiem
jego odpowiedzialnoci jest przypisane mu winy za powstanie
szkody (art. 415 k.c.)

Uzasadnienie
S¹d Okrêgowy w B. wyrokiem z dnia 24 wrzenia 2010 r. oddali³ powództwo ma³oletniej A.Z. przeciwko Powiat N. w N. nad N.
i Towarzystwu Ubezpieczeñ Wzajemnych T. w W. o zap³atê.
W uzasadnieniu wyroku S¹d poda³, ¿e powódka domaga³a siê
pocz¹tkowo zas¹dzenia kwoty 30.000 z³ tytu³em odszkodowania
i kwoty 370.000 z³ tytu³em zadoæuczynienia za krzywdê z odsetkami z uwagi na trwa³e kalectwo prawej górnej koñczyny,
którego dozna³a podczas porodu w szpitalu w Sz. Pozwanym by³
pocz¹tkowo Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
w Sz., który wnosi³ o oddalenie powództwa, gdy¿ postêpowanie
personelu szpitala przed porodem i w czasie porodu by³o zgodne z regu³ami sztuki medycznej, w szczególnoci nie zachodzi³a
koniecznoæ wykonania USG p³odu, gdy¿ dziecko nie mia³o wagi
powy¿ej 5 kg. Wobec likwidacji tego pozwanego w jego miejsce
wszed³ Powiat N. Jako interwenient uboczny po stronie pozwanego wystêpowa³o Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych T.
w W., które potem zosta³o wezwane do udzia³u w sprawie po
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stronie pozwanej. Obaj pozwani wnosili o oddalenie powództwa. Potem powódka rozszerzy³a ¿¹danie zadoæuczynienia za
krzywdê do kwoty 370.000 z³ z ustawowymi odsetkami.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e SPZOZ w Sz. na podstawie uchwa³y
Rady Powiatu w N. nad N. z dnia 15 czerwca 2005 r. zakoñczy³
swoj¹ dzia³alnoæ, a jego zobowi¹zania i nale¿noci przej¹³ Powiat N., który wst¹pi³ do procesu po stronie pozwanej.
W odniesieniu do roszczeñ powódki S¹d ustali³, ¿e powódka
urodzi³a siê jako drugie dziecko swojej matki. W dniu 2 lipca
2004 r. oko³o godz. 21.00 matka powódki A.Z. zosta³a przyjêta
do Oddzia³u Po³o¿niczego SPZOZ w Sz. W czasie przyjêcia by³a
w stanie ogólnym dobrym, wydolna oddechowo i kr¹¿eniowo,
badanie po³o¿nicze wykaza³o prawid³owe po³o¿enie p³odu. Lekarka prowadz¹ca poród I.K. (bêd¹ca ordynatorem tego Oddzia³u Po³o¿niczego) opiekowa³a siê pacjentk¹ w ci¹¿y, wykonywa³a badania USG i oceni³a masê p³odu na oko³o 4000 g. Nie wystêpowa³a koniecznoæ wykonania takiego badania w trakcie
porodu, nie by³o te¿ bezwzglêdnej koniecznoci do rozwi¹zania
rodz¹cej ciêciem cesarskim. O godz. 22.00 ze wzglêdu na s³ab¹
czynnoæ skurczow¹ i stan po odejciu p³ynu owodniowego lekarz dy¿urny nakaza³ pod³¹czenie kroplówki z 5 jednostkami oxytocyny. Monitorowano przebieg porodu kardiotokograficznie.
Akcja porodowa mia³a w tym czasie prawid³owy przebieg. Obserwacje odnotowywane by³y co godzinê. O godz. 3.45 rozpocz¹³
siê II okres porodu. Oceniaj¹c masê p³odu na oko³o 4.000 g,
naciêto krocze przed rodzeniem siê g³ówki. Po urodzeniu g³ówki p³odu dosz³o do powik³ania porodu przez dystocjê barkow¹,
czyli zablokowania barków p³odu. Wówczas poszerzono naciêcie krocza, wykonano rêkoczyny (tzw. manewr McRobertsa i dwukrotnie ucisk nad³onowy), które umo¿liwi³y zrotowanie barków
i urodzenie powódki o godz. 3.55.
Drugi okres porodu prowadzony by³ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami. U¿yta si³a przy wykonywaniu ucisku nad spojeniem ³onowym by³a adekwatna do zaistnia³ej sytuacji po³o¿niczej. S³absza moc nacisku (pierwsza próba) nie doprowadzi³a do
rotacji barków  skutkowa³oby to obumarciem p³odu. Zwiêkszona moc nacisku przy drugiej próbie uratowa³a ¿ycie dziecku.
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Zagro¿enie ¿ycia dziecka w czasie porodu by³o du¿e. Dziecko
w dobrym stanie przekazano pediatrze, który przy badaniu wstêpnym rozpozna³ pourazowe pora¿enie nerwu promieniowego. Powódka by³a w stanie ogólnym rednim w skali Apgar. Rodzice
bezporednio po porodzie nie zg³aszali zastrze¿eñ do podjêtych
procedur leczniczych podczas porodu.
Wobec spornych stanowisk stron w kwestii wyst¹pienia b³êdu medycznego skutkuj¹cego odniesionym przez powódkê
uszczerbkiem na zdrowiu S¹d przeprowadzi³ dowód z opinii bieg³ych lekarzy. Przy pomocy opinii prof. A.Z. i opinii bieg³ego
neurologa M.N. S¹d ustali³, ¿e uszkodzenie przebiegu ci¹g³oci
nerwów tworz¹cych splot barkowy mia³o zwi¹zek z powik³aniem porodu pod postaci¹ dystocji barkowej. Nie wskazuje ono
na nieprawid³owe zachowanie po³o¿nicze, lecz wskazuje, ¿e
w czasie dystocji barkowej i zagro¿enia ¿ycia dziecka dosz³o do
uszkodzenia tych nerwów, jako powik³ania prawid³owo prowadzonego porodu. Nie by³o bezwzglêdnych wskazañ do rozwi¹zania rodz¹cej ciêciem cesarskim. U¿yta si³a przy wykonywaniu
ucisku nad spojeniem ³onowym by³a adekwatna do zaistnia³ej
sytuacji po³o¿niczej. S³absza moc nacisku przy pierwszej próbie
nie doprowadzi³a do rotacji barków i skutkowa³aby obumarciem
p³odu. Zwiêkszona moc nacisku przy drugiej próbie uratowa³a
¿ycie dziecku. Opinie bieg³ych S¹d uzna³ za wiarygodne i uzasadni³ je.
S¹d uzna³, ¿e ma³oletnia powódka by³a potem prawid³owo
leczona zachowawczo przez rehabilitacjê i fizykoterapiê. W marcu
2005 r. wykonano u niej zabieg operacyjny neurolizy zewnêtrznej i czêciowo wewnêtrznej pnia górnego i rodkowego prawego splotu barkowego i stwierdzono poprawê przewodzenia.
Obecnie utrzymuje siê znaczne ograniczenie sprawnoci koñczyny, zaburzenie jej wzrostu i budowy.
W ocenie S¹du Okrêgowego powódka nie wykaza³a przes³anek odpowiedzialnoci za uszkodzenie cia³a, zebrany materia³
dowodowy nie pozwala na ustalenie b³êdu w sztuce lekarskiej,
nie ma wiêc zwi¹zku przyczynowego miêdzy szkod¹ a zachowaniem personelu szpitala podczas porodu. Dlatego S¹d oddali³
powództwo.
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Powódka z³o¿y³a apelacjê. Zaskar¿y³a wyrok w ca³oci. Domaga³a siê:
1. przeprowadzenia dowodu z opinii innych bieg³ych z zakresu
po³o¿nictwa i ginekologii celem ustalenia podstaw odpowiedzialnoci pozwanego,
2. zmiany wyroku przez uwzglêdnienie powództwa w ca³oci
oraz zas¹dzenia kosztów procesu,
ewentualnie
3. uchylenia wyroku i przekazania sprawy S¹dowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.
Skar¿¹ca zarzuci³a:
1. naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez brak wszechstronnego
rozwa¿enia zebranych dowodów, nieuznanie za ustalony fakt
dopuszczenia siê przez personel szpitala wymaganej ostro¿noci i starannoci zawodowej przez niezapewnienie ma³oletniej bezpieczeñstwa pobytu w szpitalu,
2. niepowo³anie bieg³ych z innego orodka w celu konfrontacji
uzyskanych opinii.
Skar¿¹ca podtrzyma³a dotychczasowe twierdzenia. Twierdzi³a, ¿e w szpitalu nast¹pi³o zaniedbanie polegaj¹ce na niewykonaniu badania USG, które pozwoli³oby rozstrzygn¹æ czy nie wystêpuje cecha makrosomii p³odu i podj¹æ decyzjê o porodzie przez
cesarskie ciêcie, po wyst¹pieniu dystocji barkowej po³o¿na usi³owa³a wycisn¹æ rodzony p³ód z kana³u rodnego stosuj¹c niedopuszczalny ucisk na brzuch rodz¹cej przy pomocy przedramienia u³o¿onego na brzuchu rodz¹cej, co wynika z zeznañ A.Z.,
naciêcie krocza by³o za ma³e, a nacisk zewnêtrzny na jamê
brzuszn¹ rodz¹cej spowodowa³, ¿e proste stanie barków zosta³o
przesuniête w inny trudniejszy do odwrócenia stan, zmuszaj¹cy
do stosowania gwa³townych i forsownych dzia³añ manualnych
prowadz¹cych do naci¹gniêcia krêgos³upa odcinka szyjnego i do
zerwania ga³êzi przedsplotowych z tego odcinka, a w konsekwencji ca³kowity niedow³ad koñczyny górnej prawej, co wynika z zeznañ wiadka I.K.
Pozwany Powiat wniós³ o oddalenie apelacji i o zas¹dzenie
kosztów procesu.
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S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest bezpodstawna. Podniesione w niej zarzuty s¹
nietrafne. Twierdzenia maj¹ce zasadnicze znaczenie dla apelacji
nie znajduj¹ pokrycia w zebranych dowodach, stanowi¹ nadinterpretacjê zeznañ wiadków i opinii bieg³ych. S¹d Okrêgowy
oceni³ zebrane dowody zgodnie z zasad¹ wyra¿on¹ w art. 233
§ 1 k.p.c. i dokona³ prawid³owych ustaleñ faktycznych.
Wbrew twierdzeniu apelacji z zeznañ wiadka I.K. nie wynika, by w szpitalu w okresie porodu dosz³o do zaniedbañ lub
braku starannoci skutkuj¹cych uszkodzeniem nerwowego splotu ramieniowego prawego, ¿e naciêcie krocza w drugiej fazie
porodowej by³o niedostateczne lub by po³o¿na wykona³a nieprawid³owy ucisk jamy brzusznej rodz¹cej, powoduj¹c ¿e proste
stanie barków zosta³o przesuniête w inny trudniejszy do odwrócenia stan, zmuszaj¹cy do stosowania gwa³townych i forsownych
dzia³añ manualnych. wiadek zezna³a, ¿e spodziewano siê, i¿
noworodek bêdzie wa¿y³ oko³o 4 kg, wiêc jeszcze przed urodzeniem siê g³ówki dziecka dokonano naciêcia krocza matki,
a pog³êbiono naciêcie po stwierdzeniu dystocji, zastosowano
manewr McRobertsa, który okaza³ siê nieskuteczny, wiêc zastosowano ucisk ³onowy, który te¿ nie by³ skuteczny i dopiero po
zwiêkszeniu si³y tego nacisku nast¹pi³ poród. Nie ma ¿adnego
dowodu, ¿e naciêcie krocza by³o zbyt ma³e, jest to nieusprawiedliwione twierdzenie strony powodowej.
Prawid³owe jest ustalenie, ¿e bezporednio przed porodem
nie wykonano badania USG, ale te¿ nie ma dostatecznych podstaw do uznania, ¿e to badanie by³o konieczne i ¿e jego wykonanie wp³ynê³oby na przebieg porodu, w szczególnoci na podjêcie decyzji o cesarskim ciêciu. Badanie takie wykonane by³o
dwa tygodnie przed porodem przez wiadka I.K., która by³a
obecna przy porodzie, pe³ni¹c obowi¹zki Ordynatora Oddzia³u
Po³o¿niczego, u³o¿enie p³odu przed porodem by³o prawid³owe,
waga p³odu oceniona by³a na oko³o 4.000 g, by³ to drugi poród
rodz¹cej, wiêc nie by³o bezwzglêdnej koniecznoci przeprowadzenia tego badania w okresie porodu. Opinie bieg³ych A.Z.
i M.N. s¹ zgodne i nie pozostaj¹ w sprzecznoci z ¿adnymi dowodami.
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Zupe³nie nieusprawiedliwione jest twierdzenie strony powodowej, ¿e ucisk nad³onowy w drugiej fazie porodu spowodowa³
zmianê po³o¿enia barków dziecka wzglêdem kana³u rodnego na
niepo¿¹dane. Gdyby u³o¿enie p³odu by³o prawid³owe, nie zachodzi³aby potrzeba wykonania ucisku nad³onowego, a wczeniej manewru McRobertsa. Poród odbiera³y osoby z du¿ym dowiadczeniem zawodowym, postêpuj¹c zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
procedur¹ (algorytm postêpowania w dystocji barkowej).
Wprawdzie lekarz R.F. w opinii wydanej na zlecenie rodziców powódki wyrazi³ pogl¹d, ¿e pracownik szpitala dopuci³ siê
gwa³townych czynów ci¹gn¹c g³ówkê ku do³owi z przekroczeniem adekwatnych si³ i spowodowa³ zerwanie ga³êzi rdzeniowych, które tworz¹ splot ramienny w okolicy przedkrêgos³upowej, ale jest to przypuszczenie wyra¿one na podstawie opisu
komplikacji porodowych i podejmowanych czynnoci, bez dowodu pozwalaj¹cego na jednoznaczne stwierdzenie, ¿e tak istotnie by³o, co nie pozwala na stwierdzenie zawinienia personelu
szpitala. Opinia ta nie jest opini¹ w rozumieniu art. 278 § 1 k.p.c.,
mo¿na j¹ traktowaæ jedynie jako twierdzenie strony powodowej
oparte na pogl¹dzie wyra¿onym przez osobê trzeci¹.
Nie ma podstaw do uznania opinii bieg³ego s¹dowego A.Z. za
niewiarygodn¹. Niesporne jest, ¿e drugi, mocniejszy ucisk nad³onowy doprowadzi³ do porodu i by³ zabiegiem ratuj¹cym ¿ycie
powódki. Bieg³y wyrazi³ pogl¹d, ¿e badanie USG w okresie oko³oporodowym obarczone jest du¿ym b³êdem pomiaru ciê¿aru p³odu, przy ciêciu cesarskim równie¿ mo¿e dojæ do dystocji barkowej. Jego zdaniem pora¿enie splotu barkowego u powódki nale¿y uznaæ za powik³anie jatrogenne, ale niezawinione przez personel prowadz¹cy poród. Bieg³y nie dopatrzy³ siê ra¿¹cych zaniedbañ czy niedba³oci ze strony personelu medycznego, które
mog³yby mieæ wp³yw na powsta³¹ sytuacjê. W ocenie S¹du Apelacyjnego sam fakt, ¿e powódka nie zgadza siê z t¹ opini¹, nie
stanowi dostatecznej podstawy do przeprowadzenia dowodu
z opinii innego bieg³ego. Podobnie S¹d ocenia opiniê bieg³ego
M.N. Obie opinie  wraz z opiniami uzupe³niaj¹cymi i ustnymi 
s¹ szczegó³owe, odnosz¹ siê do wszystkich istotnych zagadnieñ,
s¹ z sob¹ zgodne i nie pozostaj¹ w sprzecznoci z innymi dowo-
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dami. Mo¿na jeszcze dodaæ, ¿e biegli wydaj¹cy opinie pochodz¹
z innego województwa, wiêc nieuprawniona jest mog¹ca wynikaæ z apelacji sugestia o jakichkolwiek powi¹zaniach ich z personelem szpitala odbieraj¹cego poród.
W literaturze medycznej ocenia siê, ¿e dystocji barkowej nie
mo¿na przewidzieæ ani jej zapobiegaæ, poniewa¿ nie istniej¹ ¿adne
metody jej identyfikacji. Polega ona na niemo¿noci urodzenia
siê barków p³odu po urodzeniu g³ówki, co grozi kalectwem lub
mierci¹ p³odu. Przedni bark opiera siê o górny brzeg spojenia
³onowego i barki nie mog¹ dokonaæ zwrotu do wymiaru poprzecznego wchodu i nie mo¿e dojæ do ich adaptacji do wchodu miednicy, w konsekwencji czego oba barki pozostaj¹ ponad
p³aszczyzn¹ wchodu miednicy. Przy dystocji barkowej konieczne jest zastosowanie manewru McRobertsa, a jeli okaza³ siê nieskuteczny  ucisk ³onowy. Dystocja jest powik³aniem przebiegu
porodu. Przedporodowa ocena makrosomii p³odu oparta zarówno na metodzie klinicznej, jak i ultrasonograficznej, jest obarczona wysokim b³êdem. Ultrasonografia przedporodowa zwykle nie
daje mo¿liwoci dok³adnej oceny poprzecznego wymiaru barków, a b³¹d pomiaru masy p³odu w trzecim trymestrze ci¹¿y,
szczególnie tu¿ przed porodem, mo¿e siêgaæ nawet 20%. Dystocjê barkow¹ mo¿na rozpoznaæ dopiero w drugim okresie porodu, gdy po porodzie g³ówki barki nie dokonuj¹ rotacji i nie wstawi¹ siê w wymiar poprzeczny lub skony p³aszczyzny wchodu
i nastêpuje zablokowanie barków nad wchodem miednicy (zob.
wyci¹g z Ginekologia po dyplomie. Wydanie specjalne, luty
2008).
Szpital czy personel medyczny nie mo¿e ponosiæ absolutnej
odpowiedzialnoci za wszystkie powik³ania wystêpuj¹ce przy
porodzie lub przy wykonaniu zabiegu. Jednym z warunków odpowiedzialnoci jest wina, która musi byæ wykazana. Sam fakt,
¿e przy bardzo trudnym porodzie dosz³o do pora¿enia splotu
barkowego u powódki, nie przes¹dza automatycznie o winie
personelu prowadz¹cego poród, a zatem o odpowiedzialnoci
pozwanych. Trafne jest stwierdzenie S¹du Okrêgowego, ¿e strona powodowa nie wykaza³a przes³anek odpowiedzialnoci szpitala, a w konsekwencji jego nastêpcy prawnego i ubezpieczy-
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ciela (art. 6 k.c.), nie by³o wiêc podstaw do zas¹dzenia ¿¹danych
wiadczeñ (art. 445 § 1 k.c., art. 444 § 1 i 2 k.c.).
Maj¹c powy¿sze okolicznoci na uwadze, S¹d Apelacyjny oddali³ apelacjê na podstawie art. 385 k.p.c. Maj¹c na uwadze przes³anki, które leg³y u podstaw czêciowego zwolnienia powódki
od kosztów s¹dowych oraz charakter sprawy S¹d Apelacyjny nie
obci¹¿y³ jej kosztami zastêpstwa prawnego na rzecz pozwanego
Powiatu (art. 102 k.p.c.).
S¹d Apelacyjny sprostowa³ na podstawie art. 350 § 3 k.p.c.
zawarte w zaskar¿onym wyroku oznaczenie strony pozwanej (nastêpcy prawnego szpitala) przez wskazanie, ¿e jest nim Powiat
N. w N. nad N. a nie Starosta Powiatowy, gdy¿ Starosta jest organem wykonawczym Powiatu, a osob¹ prawn¹ przejmuj¹c¹ prawa i obowi¹zki likwidowanego szpitala jest Powiat. S¹d sprostowa³ te¿ oznaczenie drugiego pozwanego zgodnie z odpisem
z KRS przez ujêcie w cudzys³ów jego skrótu T..

4
WYROK
z dnia 9 czerwca 2011 r.
I ACa 568/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Zbigniew Merchel (przewodnicz¹cy)
SSA Ewelina Jokiel
SSA Dorota Gierczyk (sprawozdawca)

Teza
Gdyby ustawodawca zamierza³ przyznaæ bonifikatê wskazan¹
w art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomociami okrelonej grupie podmiotów bez jakichkolwiek ograniczeñ to tych ograniczeñ w ustawie by nie wprowadzi³. Skoro jednak wskaza³ komu
i pod jakim warunkiem ta bonifikata przys³uguje, a tak¿e okreli³
przes³anki jej utraty w przysz³oci, trzeba przyj¹æ, ¿e okreli³ zamkniêty katalog sytuacji pozwalaj¹cych na zachowanie uprawnienia do bonifikaty. Wyk³adnia rozszerzaj¹ca art. 68 ust. 2a pkt
5 tej ustawy jest wiêc niedopuszczalna.
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Uzasadnienie
W sprawie z powództwa Gminy Miasta G. przeciwko M.S.
i R.S., powódka domaga³a siê zas¹dzenia od pozwanych solidarnie na swoj¹ rzecz kwoty 92.368,88 z³ z ustawowymi odsetkami
od dnia 9 kwietnia 2010 r. do dnia zap³aty tytu³em zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty od ceny lokalu sprzedanego pozwanym.
Nadto powódka ¿¹da³a zas¹dzenia od pozwanych na jej rzecz
kosztów procesu wed³ug norm przepisanych.
W odpowiedzi na pozew pozwani wnieli o oddalenie powództwa na koszt powódki.
Wyrokiem z dnia 4 stycznia 2011 r. S¹d Okrêgowy w G. oddali³ powództwo oraz zas¹dzi³ od powódki solidarnie na rzecz
pozwanych kwotê 3.600 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego. W uzasadnieniu orzeczenia S¹d I instancji ustali³, ¿e strony
procesu w dniu 26 czerwca 2006 r. zawar³y umowê ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokalu nr 1 po³o¿onego w G. przy ul. P.
i sprzeda¿y tego¿ lokalu na rzecz pozwanych, którzy nabyli lokal na prawach wspólnoci ustawowej. Cena lokalu wynosi³a
9.785,70 z³ i by³a obliczona z 90 % bonifikat¹. Wartoæ lokalu
bez bonifikaty wynosi³a 97.857 z³. Pozwani, w dniu 19 czerwca
2008 r. zawarli umowê sprzeda¿y powy¿szego lokalu za kwotê
283.700 z³, która uiszczona zosta³a w dwóch ratach: w dniu podpisania umowy  kwota 65.000 z³, a pozosta³a czeæ w dniu 24
czerwca 2008 r. W dniu 25 czerwca 2008 r. pozwani nabyli niezabudowan¹ nieruchomoæ gruntow¹ za kwotê 120.000 z³, zap³acon¹ w dniu podpisania umowy sprzeda¿y. Nieruchomoæ ta
figurowa³a w ewidencji gruntów, jako dzia³ka budowlana. Formalnoci zwi¹zane z budow¹ pozwani za³atwili w styczniu 2009 r.,
a w marcu 2009 r. rozpoczêli budowê domu. Do lipca 2009 r.
budynek by³ w stanie surowym zamkniêtym. W tym¿e miesi¹cu
pozwani wziêli kredyt na budowê domu w wysokoci 350.000 z³.
Nadto posi³kowali siê kredytami gotówkowymi w kwotach
20.000 z³ i 70.000 z³. Pieni¹dze ze sprzeda¿y przedmiotowego
lokalu mieszkalnego zosta³y wydane w ca³oci do jesieni 2009 r.
W dniu 30 kwietnia 2010 r. pozwani wprowadzili siê do nowego
domu, gdzie nadal zamieszkuj¹. Wartoæ zabudowanej nieruchomoci pozwanych w 2010 r. wynosi³a 699.400 z³. Pismem z dnia
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8 wrzenia 2010 r. powódka za¿¹da³a zwrotu udzielonej pozwanym bonifikaty w wysokoci 90 % wartoci zbytego przez nich
lokalu mieszkalnego, tj. kwoty 88.071,30 z³, wskazuj¹c na przepis art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomociami (dalej
zwanej u.g.n.). Powódka wskaza³a, ¿e ze wzglêdu na cenê nabycia nieruchomoci przez pozwanych nie zosta³a na nich wykorzystana ca³a kwota ze sprzeda¿y przedmiotowego mieszkania,
co oznacza brak zwolnienia z obowi¹zku zwrotu bonifikaty.
Stan faktyczny sprawy S¹d ustali³ na podstawie dowodów wskazanych w uzasadnieniu orzeczenia, wskazuj¹c tam¿e ocenê zgromadzonego w sprawie materia³u dowodowego.
Rozwa¿aj¹c zasadnoæ roszczenia S¹d wskaza³, ¿e kluczow¹
dla rozstrzygniêcia w niniejszej sprawie kwesti¹ by³a wyk³adnia
art. 68 ust. 2a pkt 5 u.g.n. Dokonuj¹c jej S¹d stwierdzi³, ¿e nabycie dzia³ki budowlanej przez pozwanych mieci³o siê w kategoriach nieruchomoci opisanych w powy¿szym przepisie. Nadto
S¹d uzna³, ¿e okres 12 miesiêcy wskazany w tym przepisie, to
maksymalny okres, jaki musi up³yn¹æ od zbycia lokalu do nabycia dzia³ki budowlanej. Nastêpnie powinno nast¹piæ rozpoczêcie
procesu inwestycyjnego, prowadz¹cego do wzniesienia domu
i przeniesienie do niego centrum ¿yciowego zbywcy. rodki
pochodz¹ce ze zbycia lokalu powinny byæ w ca³oci zu¿yte zarówno na nabycie dzia³ki, jaki i na budowê domu. W konsekwencji S¹d przyj¹³, ¿e pozwani wype³nili hipotezê omawianego przepisu, zatem ¿¹danie pozwu nie jest zasadne. Dlatego te¿
na podstawie art. 68 ust. 2 i 2a pkt 5 u.g.n. S¹d oddali³ powództwo. O kosztach S¹d orzek³, na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. i art.
108 § 1 k.p.c.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wywiod³a powódka, zarzucaj¹c: nierozpoznanie istoty sprawy w zwi¹zku z b³êdnym przyjêciem, ¿e powódka zarzuca pozwanym, ¿e rodki uzyskane ze
sprzeda¿y lokalu mieszkalnego, objêtego bonifikat¹, s³usznie przeznaczyli na budowê domu, jednak z przekroczeniem terminu zawitego; naruszenie prawa materialnego przez b³êdn¹ wyk³adniê
oraz niew³aciwe zastosowanie, tj. przepisu art. 68 ust. 2a pkt 5
u.g.n., przez uznanie, ¿e po stronie pozwanych nie powsta³ obowi¹zek zwrotu udzielonej im bonifikaty, gdy¿ do ich sytuacji
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znajduje zastosowanie zwolnienie z obowi¹zku, w zwi¹zku z przeznaczeniem czêci rodków uzyskanych ze sprzeda¿y mieszkania objêtego bonifikat¹ na nabycie nieruchomoci przeznaczonej
na cele mieszkaniowe, a w czêci na budowê domu na tej nieruchomoci, rozpoczêtej w terminie 12 miesiêcy od daty zbycia
bonifikowanego lokalu; naruszenie art. 2, art. 7 i art. 10 w zw.
z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP, poprzez wkroczenie w³adzy s¹downiczej w kompetencje w³adzy ustawodawczej w wyniku dokonania nieuprawnionej wyk³adni rozszerzaj¹cej art. 68 ust. 2a pkt
5 u.g.n. Wskazuj¹c na powy¿sze, skar¿¹ca wnios³a o zmianê zaskar¿onego orzeczenia, uwzglêdnienie powództwa w ca³oci
i orzeczenie zgodnie z ¿¹daniem pozwu, ewentualnie o uchylenie tego¿ wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi I instancji, a nadto o zas¹dzenie od pozwanych na
jej rzecz kosztów procesu za obie instancje.
W pimie procesowym z dnia 30 maja 2011 r. pozwani wnieli o oddalenie apelacji na koszt powódki.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja w przewa¿aj¹cej czêci zas³uguje na uwzglêdnienie.
Wed³ug S¹du II instancji, analiza przedmiotowej sprawy prowadzi do wniosku, trafnie wskazanego w uzasadnieniu zaskar¿onego orzeczenia, ¿e kluczow¹ dla rozstrzygniêcia tej sprawy
kwesti¹ jest prawid³owa wyk³adnia art. 68 ust. 2a pkt 5 u.g.n.
S¹d Okrêgowy, wysnuwaj¹c powy¿szy wniosek, przy w³aciwym ustaleniu stanu faktycznego w kwestiach istotnych dla rozstrzygniêcia niniejszej sprawy, w ocenie S¹du Odwo³awczego,
nie dokona³ w³aciwej wyk³adni wskazanego wy¿ej przepisu.
Przepis powy¿szy stanowi, ¿e przepisu ust. 2 nie stosuje siê
w przypadku sprzeda¿y lokalu mieszkalnego, jeli rodki uzyskane z jego sprzeda¿y przeznaczone zostan¹ w ci¹gu 12 miesiêcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomoci przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. Ust.
2 art. 68 u.g.n. wskazuje za, ¿e je¿eli nabywca nieruchomoci
zby³ nieruchomoæ lub wykorzysta³ j¹ na inne cele ni¿ cele uzasadniaj¹ce udzielenie bonifikaty, przed up³ywem 10 lat, a w przypadku nieruchomoci stanowi¹cej lokal mieszkalny przed up³y-

34

w sprawach cywilnych
wem 5 lat, licz¹c od dnia nabycia, jest zobowi¹zany do zwrotu
kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot
nastêpuje na ¿¹danie w³aciwego organu.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze uregulowanie, zdaniem S¹du Apelacyjnego, dla rozstrzygniêcia omawianej sprawy istotne znaczenie maj¹ nastêpuj¹ce fakty: data nabycia przez pozwanych od
powodowej Gminy przedmiotowego lokalu mieszkalnego z 90
% bonifikat¹, wysokoæ rzeczywistej wartoci tego lokalu oraz
faktyczna cena jego zakupu, data zbycia tego¿ lokalu przez pozwanych osobie trzeciej oraz cena okrelona w tej umowie, data
zakupu kolejnej nieruchomoci przez pozwanych, jej charakter
w wietle powy¿szego przepisu i cena zakupu. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez S¹d I instancji, i bezspornym pomiêdzy stronami, pozwani nabyli od skar¿¹cej, z bonifikat¹, przedmiotowy lokal mieszkalny w dniu 26 czerwca 2006 r., a zbyli go
19 czerwca 2008 r., a zatem przed up³ywem 5 lat, o których
mowa w art. 68 ust. 2 u.g.n. Istotnym jest, ¿e w dniu 25 czerwca
2008 r. pozwani nabyli nieruchomoæ niezabudowan¹, stanowi¹ca dzia³kê budowlan¹, za kwotê 120.000 z³. Kwota ta stanowi³a
jedynie czêæ ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego pozwanych
nabytego od skar¿¹cej, gdy¿ cena jego zbycia wynosi³a 283.700 z³.
W ocenie S¹du II instancji, wobec treci przepisu art. 68 ust.
2a pkt 5 u.g.n., nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ustawodawca poprzez
ten przepis dopuszcza³ mo¿liwoæ, ¿e osoby, które nabêd¹ od
gminy, z zastosowaniem ceny obni¿onej o stosown¹ bonifikatê,
lokal mieszkalny, sprzedadz¹ go po cenie rynkowej, celem poprawy posiadanych warunków mieszkaniowych. Jednak nie uzna³
on za zasadne promowanie zachowaniem prawa do bonifikaty
ka¿dego dzia³ania zmierzaj¹cego do omawianej poprawy, a jedynie dzia³añ precyzyjnie wskazanych w ustawie. Dlatego te¿,
w sposób precyzyjny okreli³, nabycie jakich nieruchomoci po
zbyciu omawianych lokali mieszkalnych, i w jakim okresie, bêdzie skutkowa³o zachowaniem prawa do bonifikaty.
Zdaniem S¹du II instancji, gdyby normodawca zamierza³ przyznaæ omawian¹ bonifikatê nawet tylko ciele okrelonej grupie
podmiotów, ale bez ¿adnych ograniczeñ, to w omawianej ustawie tych¿e ograniczeñ by nie zawar³. Skoro jednak wskaza³ wprost
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komu i pod jakimi warunkami powy¿sza bonifikata przys³uguje,
a tak¿e wskaza³ przes³anki jej utraty w przysz³oci, nale¿y zasadnie przyj¹æ, ¿e przedstawi³ katalog zamkniêty sytuacji pozwalaj¹cych na zachowanie omawianego uprawnienia do przedmiotowej bonifikaty, a zatem wyk³adnia rozszerzaj¹ca art. 68 ust. 2a
pkt 5 u.g.n. jest niedopuszczaln¹. Dlatego te¿ nale¿y przyznaæ
racjê skar¿¹cej, ¿e S¹d I instancji nieprawid³owo dokona³ wyk³adni omawianego przepisu.
Racjê ma przy tym S¹d Okrêgowy, ¿e w art. 68 ust. 2a pkt 5
u.g.n. ustawodawca rozró¿nia pojêcia nieruchomoci przeznaczonej na cele mieszkaniowe i nieruchomoci wykorzystanej na
cele mieszkaniowe. O ile zasadnie S¹d ten stwierdzi³ przy tym,
¿e nieruchomoæ wykorzystana na cele mieszkaniowe, to nieruchomoæ, która ten atrybut posiada ju¿ w chwili jej nabycia przez
zbywcê lokalu mieszkalnego nabytego od gminy na omawianych zasadach, to dokonana przez ten¿e S¹d wyk³adnia pojêcia
nieruchomoci przeznaczonej na cele mieszkaniowe, w kontekcie dokonanej nadto wyk³adni odnosz¹cej siê do terminu 12
miesiêcznego zawartego w powy¿szym przepisie, nie w pe³ni
odpowiada wyk³adni celowociowej tego¿ pojêcia w kontekcie
ca³oci uregulowania tego problemu w omawianej ustawie.
Nie ulega, wed³ug S¹du II instancji, w¹tpliwoci, ¿e o nieruchomoci przeznaczonej na cele mieszkaniowe mo¿na mówiæ
w przypadku nieruchomoci nabytej przez pozwanych, bowiem
mia³a ona administracyjnie stwierdzone przeznaczenie na cele
budowlane, by³a po³o¿ona na obszarze, które zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego w³aciwej gminy by³ terenem
pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ug nieuci¹¿liwych. Nieruchomoci¹ przeznaczon¹ na cele mieszkaniowe jest bowiem nieruchomoæ, która na skutek budowy na niej budynku mieszkalnego
stanie siê w przysz³oci nieruchomoci¹ wykorzystywan¹ na cele
mieszkaniowe.
Jednoczenie jednak przyjmuj¹c, ¿e nieruchomoæ zakupiona
przez pozwanych w dniu 25 czerwca 2008 r., by³a nieruchomoci¹ przeznaczon¹ na cele mieszkaniowe, to koniecznym jest
podkrelenie, ¿e pozwani nie przeznaczyli na jej zakup ca³ej
kwoty uzyskanej ze sprzeda¿y przedmiotowej nieruchomoci lo-
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kalowej, ale jedynie pewn¹ jej czeæ, tj. 120.000 z³ z 283.700 z³.
W zwi¹zku z tym, wbrew stanowisku S¹du I instancji, stwierdziæ
nale¿y, ¿e rodki uzyskane przez pozwanych z w/w transakcji
nie zosta³y wykorzystane na zakup nieruchomoci wskazanej
w art. 68 ust. 2a pkt 5 u.g.n.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego, wobec treci omawianego przepisu  na nabycie (...) nieruchomoci przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe przyj¹æ trzeba, ¿e ustawodawca
wskaza³ wprost, ¿e rodki uzyskane ze sprzeda¿y lokalu zakupionego z bonifikat¹ maj¹ zostaæ przeznaczone na zakup w ci¹gu 12 miesiêcy wskazanych w tym przepisie nieruchomoci. Skoro
zatem wskaza³ on wy³¹cznie na zakup nieruchomoci, nie wspominaj¹c o ich zabudowie, nie przewidzia³ w tym¿e przepisie
budowy, na zakupionej za omawiane rodki pieniê¿ne nieruchomoci, budynku mieszkalnego za pozosta³¹ po zakupie nieruchomoci czeæ pieniêdzy, pochodz¹cych ze sprzeda¿y lokalu
mieszkalnego. Tym samym racjonalnie ustawodawca przewidzia³
termin 12 miesiêcy na zakup nieruchomoci, zdaj¹c sobie doskonale sprawê, ¿e, co do zasady, niemo¿liwym jest w naszych warunkach wybudowanie, po uprzednim uzyskaniu stosownych
pozwoleñ, domu mieszkalnego w terminie poni¿ej 12 miesiêcy.
Zatem niedopuszczalnym jest, wed³ug S¹du Odwo³awczego,
wysnuwanie, jak uczyni³ to S¹d I instancji, wniosku, ¿e w/w okres
12 miesiêcy, to jedynie maksymalny okres, jaki musi up³yn¹æ od
zbycia lokalu do chwili nabycia nieruchomoci przeznaczonej na
cele mieszkaniowe, a dalej powinno nast¹piæ rozpoczêcie procesu inwestycyjnego prowadz¹cego do wzniesienia domu, prowadzenie jego bez zbêdnej zw³oki i celowych opónieñ przez
inwestora z przyczyn le¿¹cych po jego stronie, zakoñczenie tego
procesu i uczynienie wybudowanego budynku swoim centrum
¿yciowym, a tego okresu nie dotyczy ju¿, wskazany w art. 68
ust. 2a pkt 5, 12  to miesiêczny okres.
W konsekwencji stwierdziæ nale¿y, ¿e skoro pozwani tylko
czeæ pieniêdzy uzyskanych ze sprzeda¿y przedmiotowego lokalu mieszkalnego przeznaczyli na zakup nieruchomoci przeznaczonej na cele mieszkaniowe, to nie spe³nili wymagañ powy¿szego przepisu, a w konsekwencji zobowi¹zani s¹, na pod-
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stawie art. 68 ust. 2 u.g.n., do zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji.
W toku niniejszego procesu pozwani nie kwestionowali prawid³owoci wyliczenia kwoty bonifikaty po waloryzacji wskazanej przez powódkê.
Tym samym S¹d Odwo³awczy, uznaj¹c zarzuty apelacji za
uzasadnione, a w konsekwencji zmieniaj¹c zaskar¿ony wyrok,
za zasadne uzna³ zas¹dzenie od pozwanych solidarnie na rzecz
powódki dochodzonej przedmiotowym pozwem kwoty 92.368,88
z³. Jednoczenie S¹d ten stwierdzi³, ¿e ¿¹danie zas¹dzenia odsetek od powy¿szej kwoty od dnia 9 kwietnia 2010 r., uzasadnione
jest jedynie wobec pozwanego, albowiem, jak wynika z dowodu
dorêczenia wezwania z dnia 8 marca 2010 r. zosta³o ono wys³ane jedynie do R.S. i w jego imieniu odebrane. Zatem przyj¹æ
nale¿a³o, ¿e pozwana zobowi¹zana by³a do zap³aty powy¿szej
kwoty z odsetkami ustawowymi dopiero od dnia dorêczenia jej
odpisu pozwu w niniejszej sprawie, tj. od 16 wrzenia 2010 r.
Konsekwencj¹ powy¿szego by³o zas¹dzenie odsetek (na podstawie art. 481 § 1 k.c.) od pozwanych solidarnie od dnia 16 wrzenia 2010 r. do dnia zap³aty, a od pozwanego za okres od dnia
9 kwietnia 2010 r. do dnia 15 wrzenia 2010 r. W zwi¹zku z powy¿szym koniecznym by³o oddalenie powództw wobec pozwanej w zakresie ¿¹dania odsetek od w/w kwoty od dnia 9 kwietnia 2010 r. do 15 wrzenia 2010 r.
Jednoczenie S¹d II instancji nie znalaz³ podstaw do roz³o¿enia zas¹dzonej kwoty na raty (¿¹danie takie z ostro¿noci procesowej pozwani zg³osili w odpowiedzi na pozew), albowiem pozwani nie wykazali przes³anek z art. 320 k.p.c., uzasadniaj¹cych
takie rozstrzygniecie.
Reasumuj¹c: S¹d Apelacyjny, uwzglêdniaj¹c prawie w ca³oci
apelacjê powódki, orzek³, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c., jak
w punkcie I sentencji, a w punkcie II oddali³ apelacjê w w/w
zakresie ¿¹dania odsetek (art. 385 k.p.c.).
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5
POSTANOWIENIE
z dnia 14 lutego 2011 r.
I ACz 167/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Micha³ Kopeæ (przewodnicz¹cy)
SSA Zbigniew Merchel
SSA Marek Machnij (sprawozdawca)

Teza
W aktualnym stanie prawnym wynikaj¹cym z art. 735 § 2 k.p.c.
który obowi¹zuje od dnia 19 kwietnia 2010 r., rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia w sprawie rozwodowej mo¿liwe jest na posiedzeniu niejawnym w sk³adzie jednoosobowym
jedynie w wypadkach niecierpi¹cych zw³oki.

Uzasadnienie
S¹d Okrêgowy w E. postanowieniem z dnia 29 listopada 2010
r. zabezpieczy³ powództwo przez zobowi¹zanie pozwanego M.W.
do zap³aty na rzecz uprawnionej ma³oletniej córki stron W.W.,
urodzonej w dniu 22 padziernika 2010 r., kwot po 500 z³ miesiêcznie, pocz¹wszy od dnia 27 padziernika 2010 r., p³atnych
do 10-go dnia ka¿dego miesi¹ca z ustawowymi odsetkami w przypadku opónienia którejkolwiek z rat do r¹k przedstawicielki
ustawowej ma³oletniej E.W. oraz oddali³ wniosek w pozosta³ym
zakresie.
Powy¿sze postanowienie zosta³o zaskar¿one za¿aleniem przez
pozwanego w czêci udzielaj¹cej zabezpieczenia powy¿ej kwoty 300 z³ miesiêcznie. Pozwany zarzuci³ sprzecznoæ ustaleñ S¹du
Okrêgowego z treci¹ zebranego w sprawie materia³u dowodowego przez b³êdne uznanie, i¿ jest w stanie p³aciæ na utrzymanie ma³oletniej córki kwotê 500 z³ miesiêcznie, pomimo ¿e jego
sytuacja finansowa nie pozwala na ponoszenie tak znacznych
wydatków. Na tej podstawie wniós³ o zmianê zaskar¿onego postanowienia przez zobowi¹zanie go do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb ma³oletniej córki w kwocie 300 z³ miesiêcznie.
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Powódka wnios³a o oddalenie za¿alenia i zas¹dzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów postêpowania za¿aleniowego wed³ug norm przepisanych.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Zaskar¿one postanowienie podlega uchyleniu w czêci objêtej za¿aleniem, jednak z zupe³nie innych przyczyn, ni¿ zosta³y
wskazane w treci rodka odwo³awczego, a mianowicie z powodu niewa¿noci postêpowania w tym zakresie.
Z art. 734 zd. 1 k.p.c. (w obecnym brzmieniu, które obowi¹zuje od dnia 5 lutego 2005 r.  zob. ustawê z dnia 2 lipca 2004 r.
 zmianie ustawy Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 172, poz. 1804) wynika, ¿e do
udzielenia zabezpieczenia w³aciwy jest s¹d, do którego w³aciwoci nale¿y rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Na tle
tej regulacji wyra¿ony zosta³ przez S¹d Najwy¿szy pogl¹d, i¿
wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o rozwód s¹d
pierwszej instancji rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym w sk³adzie jednego sêdziego jako przewodnicz¹cego i dwóch ³awników (zob. uchwa³ê SN z dnia 27 lutego 2008 r., III CZP 139/07,
OSNC 2009/2/26). Powy¿szy pogl¹d zosta³ umotywowany charakterem merytorycznego rozstrzygniêcia w przedmiocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia, który przemawia za tym, aby
do tego rozstrzygniêcia, jako orzeczenia co do istoty sprawy w postêpowaniu zabezpieczaj¹cym, je¿eli jest wydawane na posiedzeniu niejawnym, nie mo¿na stosowaæ odpowiednio na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. jednoosobowego sk³adu orzekaj¹cego, przewidzianego w art. 47 § 3 k.p.c. (w obecnie obowi¹zuj¹cym brzmieniu), lecz sk³ad s¹du, wynikaj¹cy z art. 47 § 1 k.p.c., z uwzglêdnieniem tego, ¿e w sprawach o rozwód przepis art. 47 § 2 pkt 2
lit. a k.p.c. przewiduje sk³ad jednego sêdziego jako przewodnicz¹cego i dwóch ³awników.
S¹d Apelacyjny w obecnie orzekaj¹cym sk³adzie podziela powy¿szy pogl¹d wraz z przytoczon¹ na jego uzasadnienie argumentacj¹. Dodaæ jednak wypada, ¿e w stosunku do stanu prawnego, w jakim zosta³a podjêta w/w uchwa³a, nast¹pi³a istotna
zmiana, a mianowicie z dniem 19 kwietnia 2010 r.  na mocy
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art. 1 pkt 38 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)  w art. 735 k.p.c. zosta³ dodany
§ 2 o brzmieniu: w sprawie, któr¹ rozpoznaje s¹d w sk³adzie
trzyosobowym, w przypadku niecierpi¹cym zw³oki postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia mo¿e byæ wydane
przez s¹d w sk³adzie jednego sêdziego.
W zwi¹zku z tym stwierdziæ mo¿na, ¿e w/w regulacja stanowi z jednej strony normatywne potwierdzenie przez ustawodawcê prawid³owoci przedstawionego wy¿ej pogl¹du, zgodnie z którym zasad¹ jest rozpoznawanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia  niezale¿nie od tego, czy nastêpuje to na rozprawie,
czy na posiedzeniu niejawnym  w takim sk³adzie, w jakim podlega rozpoznaniu sprawa, której dotyczy zabezpieczenie, a wiêc
w niniejszej sprawie  w sk³adzie jednego sêdziego jako przewodnicz¹cego i dwóch ³awników, poniewa¿ chodzi o zabezpieczenie udzielone w sprawie o rozwód. Z drugiej jednak strony
dopuszczalne jest obecnie rozpoznanie powy¿szego wniosku
przez samego przewodnicz¹cego sk³adu orzekaj¹cego (jednego
sêdziego), ale zauwa¿yæ nale¿y, i¿ taka mo¿liwoæ ma charakter
jedynie wyj¹tkowy, uzale¿niony od istnienia okolicznoci okrelonych jako wypadek niecierp³¹cy zw³oki.
Powy¿sza regulacja oznacza, ¿e  nie neguj¹c wyj¹tkowej
mo¿liwoci rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia
w sprawie o rozwód na posiedzeniu niejawnym przez samego
przewodnicz¹cego sk³adu orzekaj¹cego  niezbêdne jest ka¿dorazowo wykazanie istnienia konkretnych okolicznoci, pozwalaj¹cych na uznanie okrelonego wypadku za niecierpi¹cy zw³oki.
Nie mo¿na wiêc uznaæ, i¿ przepis art. 735 § 2 k.p.c. stanowi
obecnie generaln¹ podstawê dopuszczalnoci rozpoznania ka¿dego wniosku o udzielenie zabezpieczenia w sprawie rozwodowej na posiedzeniu niejawnym w sk³adzie jednoosobowym, gdy¿
ma on charakter wyj¹tku od zasady rozpoznawania sprawy w takim samym sk³adzie, w jakim jest rozpoznawana dana sprawa co
do istoty. Podkreliæ zw³aszcza wypada, ¿e w ¿adnym razie nie
mo¿na uznaæ, i¿ ka¿de zabezpieczenie we wszystkich sprawach
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o rozwód mo¿e lub powinno zostaæ a priori zakwalifikowane
jako wypadek niecierpi¹cy zw³oki.
Zauwa¿yæ mo¿na, ¿e za takim stanowiskiem przemawia tak¿e
argument z zakresu wyk³adni historycznej o charakterze subiektywnym, odwo³uj¹cy siê do rzeczywistej woli konkretnego ustawodawcy w pkt. 10 uzasadnienia projektu  druk sejmowy nr
1925 z dnia 20 kwietnia 2009 r. Wyjaniono, ¿e celem dodania
art. 735 § 2 k.p.c. jest usuniêcie niedoskona³oci, polegaj¹cej na
braku mo¿liwoci wydania w sprawie rozpoznawanej w sk³adzie
kolegialnym, w tym z udzia³em ³awników, postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w sk³adzie jednoosobowym. Z tego uzasadnienia nie wynika natomiast, aby przepis art. 735 § 2 k.p.c.
zmierza³ do wprowadzenia ogólnej zasady, zgodnie z któr¹ wszystkie postanowienia w sprawie o udzielenie zabezpieczenia by³y
wydawane na posiedzeniu niejawnym w sk³adzie jednoosobowym. W zwi¹zku z tym uznaæ nale¿y, ¿e ta nowelizacja nie mia³a na celu generalnej zmiany sk³adu rozpoznaj¹cego wnioski
o udzielenie zabezpieczenia na posiedzeniu niejawnym, lecz
dotyczy³a wy³¹cznie utworzenia mo¿liwoci rozpoznania takiego
wniosku na posiedzeniu niejawnym w sk³adzie jednoosobowym,
ale jedynie wtedy, gdy chodzi o wypadki niecierpi¹ce zw³oki.
W tym kontekcie wskazaæ mo¿na, i¿ wystarczaj¹cym argumentem za uznaniem wniosków o udzielenie zabezpieczenia
w sprawach rozwodowych za wypadki niecierpi¹ce zw³oki nie
mo¿e byæ jedynie sama koniecznoæ udzia³u ³awników w sk³adzie s¹du rozpoznaj¹cego taki wniosek, poniewa¿ wydaje siê, ¿e
w normalnym toku funkcjonowania s¹dów, rozpoznaj¹cych sprawy rozwodowe, na ogó³ nie powinno byæ trudnoci ze skompletowaniem sk³adu ³awniczego w okresie, w jakim wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien zostaæ rozpoznany. W konsekwencji  nie pretenduj¹c do wyczerpuj¹cego i wi¹¿¹cego wyjanienia tego problemu  stwierdziæ mo¿na, i¿ do wypadków niecierpi¹cych zw³oki w sprawach rozwodowych nale¿a³oby zakwalifikowaæ tylko takie sytuacje, w których konkretny wniosek o udzielenie zabezpieczenia nale¿y rozpoznaæ niemal natychmiast,
a w danym dniu nie ma ju¿ mo¿liwoci skompletowania w tym
s¹dzie zwyk³ego sk³adu (tj. sk³adu ³awniczego).
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Podkreliæ nale¿y, ¿e odmienny pogl¹d móg³by prowadziæ do
sytuacji, w której jedne wnioski o udzielenie zabezpieczenia by³yby rozpoznawane na posiedzeniach niejawnych przez s¹dy orzekaj¹ce w sk³adach kolegialnych (w sprawach rozwodowych
z udzia³em ³awników), a inne wnioski w takich samych sprawach
 w sk³adach jednoosobowych. W tym zakresie przypomnieæ warto ugruntowany w orzecznictwie i literaturze pogl¹d, zgodnie
z którym w postêpowaniu cywilnym nie ma sk³adów lepszych
lub gorszych, lecz jest tylko sk³ad zgodny lub sprzeczny z przepisami prawa (por. uzasadnienie uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia
18 grudnia 1968 r., III CZP 119/68, OSP 1970/1/4). W zwi¹zku
z tym stwierdziæ trzeba, ¿e ka¿d¹ sprawê powinien rozpoznaæ
s¹d we w³aciwym sk³adzie, wynikaj¹cym z przepisów prawa.
Nie mo¿na zatem zaakceptowaæ sytuacji, w której dopuszczalne
by³oby rozpoznanie spraw o udzielenie zabezpieczenia na posiedzeniu niejawnym zarówno w sk³adzie jednoosobowym, jak
i w sk³adzie jednego sêdziego oraz dwóch ³awników.
Powy¿sze okolicznoci i rozwa¿ania uzasadniaj¹ przyjêcie pogl¹du, ¿e w aktualnym stanie prawnym, wynikaj¹cym z art. 735
§ 2 k.p.c., rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia
w sprawie rozwodowej mo¿liwe jest na posiedzeniu niejawnym
w sk³adzie jednoosobowym jedynie w wypadkach niecierpi¹cych
zw³oki. Z tego punktu widzenia wskazaæ trzeba, ¿e z uzasadnienia zaskar¿onego postanowienia wcale nie wynika, ¿eby w niniejszej sprawie S¹d pierwszej instancji, wydaj¹c to orzeczenie
w sk³adzie jednoosobowym, kierowa³ siê istnieniem szczególnych okolicznoci, stanowi¹cych wypadek niecierpi¹cy zw³oki
w rozumieniu w/w przepisu, a tym bardziej nie zosta³a w nim
przytoczona argumentacja, która mog³aby podlegaæ ocenie przez
S¹d odwo³awczy pod wzglêdem istnienia takich okolicznoci.
Podkreliæ mo¿na, i¿ nawet w podstawie prawnej zaskar¿onego
rozstrzygniêcia S¹d Okrêgowy nie powo³a³ siê na treæ art. 735
§ 2 k.p.c., lecz przytoczy³ jedynie przepisy art. 753 § 1 k.p.c.
i art. 354 k.p.c., wobec czego choæby na tej podstawie nie mo¿na uznaæ, ¿e w ogóle bra³ pod uwagê wynikaj¹c¹ z powy¿szego
przepisu mo¿liwoæ, a jedynie wadliwie zaniecha³ jej szczegó³owego uzasadnienia.
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Z tych przyczyn, w ocenie S¹du Apelacyjnego, zaskar¿one
postanowienie zosta³o wydane w sk³adzie sprzecznym z przepisami prawa, co zgodnie z art. 379 pkt 4 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2
k.p.c., skutkuje niewa¿noci¹ zaskar¿onego postanowienia. Podkreliæ wypada, ¿e powy¿sze uchybienie nie mo¿e zostaæ uznane za takie uchybienie procesowe, które podlega uwzglêdnieniu
jedynie na zarzut skar¿¹cego (który nota bene nie podniós³ go
w za¿aleniu), poniewa¿ w tym wypadku chodzi o naruszenie
przepisów, okrelaj¹cych prawid³owy sk³ad s¹du, wobec czego
podlega uwzglêdnieniu z urzêdu, poniewa¿ powoduje niewa¿noæ postêpowania (art. 378 § 1 k.p.c.). Z uwagi na treæ art. 378
§ 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. stwierdziæ
ponadto trzeba, ¿e pomimo niewa¿noci postêpowania w zakresie przedmiotowego postanowienia, mo¿e ono ulec uchyleniu
jedynie w czêci objêtej za¿aleniem, gdy¿ s¹d drugiej instancji
rozpoznaje sprawê w granicach za¿alenia, z tym i¿ w granicach
zaskar¿enia bierze z urzêdu pod uwagê niewa¿noæ postêpowania. Wobec tego równie¿ w razie stwierdzenia niewa¿noci postêpowania nie mo¿na orzekaæ poza granicami zaskar¿enia.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, S¹d Apelacyjny na mocy art. 386
§ 2 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., a tak¿e
art. 108 § 2 k.p.c. i art. 745 § 1 k.p.c., orzek³ jak w sentencji
postanowienia.
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6
WYROK
z dnia 24 maja 2010 r.

III Ca 1281/08
S¹d Okrêgowy w Gdañsku
III Wydzia³ Cywilny Odwo³awczy
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Teresa Karczyñska Szumilas
(przewodnicz¹cy)
SSO Anna Daniszewska (sprawozdawca)
SSO Anna Struga³a

Teza
Wpis pozwanych do ksiêgi wieczystej jako w³acicieli nieruchomoci i wynikaj¹ce z tego wpisu domniemanie, i¿ przys³uguje im prawo w³asnoci, nie stoj¹ na przeszkodzie dochodzeniu
przez powodów wydania opisanej w niej nieruchomoci z powo³aniem siê na okolicznoæ, i¿ to im, a nie pozwanym  przys³uguje prawo w³asnoci. Co wiêcej, ¿¹danie takie mo¿e byæ
dochodzone przed ewentualnym usuniêciem niezgodnego z rzeczywistym stanem prawnym wpisu w dziale II ksiêgi wieczystej.

Uzasadnienie
Powodowie M.G. i J.G. domagali siê nakazania pozwanym
J.F. i T.F. opuszczenia i wydania powodom nieruchomoci po³o¿onej w G., przy ul. P., stanowi¹cej dzia³kê nr ( ), k.m. 60,
o obszarze 301 m2, dla której S¹d Rejonowy w G. prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Kw ( ).
W uzasadnieniu powodowie wskazali, ¿e s¹ w³acicielami spornej nieruchomoci, a prawo w³asnoci w stosunku do niej uzyskali w wyniku umowy sprzeda¿y zawartej w dniu 29 stycznia
1998 r. z wpisanym do ksiêgi wieczystej w³acicielem W.K.
Zdaniem powodów, pozwani zajmuj¹ sporn¹ nieruchomoæ
bez tytu³u prawnego, jakkolwiek wyst¹pili o stwierdzenie jej zasiedzenia. Ewentualne nabycie przez pozwanych w³asnoci spornej nieruchomoci w drodze zasiedzenia nie wp³ynê³oby jednak
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na zasadnoæ ¿¹dania pozwu, poniewa¿ skutek zasiedzenia nast¹pi³ na d³ugo przed nabyciem nieruchomoci przez powodów,
którzy wobec nieujawnienia pozwanych w ksiêdze wieczystej
prowadzonej dla nieruchomoci, chronieni s¹ zasad¹ rêkojmi wiary
publicznej ksi¹g wieczystych.
Pozwani wnieli o oddalenie powództwa twierdz¹c, i¿ nabyli
w³asnoæ spornej nieruchomoci w wyniku jej zasiedzenia, co
zosta³o stwierdzone prawomocnym postanowieniem S¹du Rejonowego w G. wydanym w sprawie VII Ns ( ).
Wyrokiem z dnia 31 lipca 2008 r. S¹d Rejonowy w G. nakaza³
pozwanym J.F. i T.F., aby opucili i wydali powodom M.G. i J.G.
nieruchomoæ po³o¿on¹ w G. przy ul. P., stanowi¹c¹ dzia³kê nr
( ), k.m. 60, dla której S¹d Rejonowy w G. prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Kw ( ) oraz zas¹dzi³ od pozwanych solidarnie na rzecz
powodów kwotê 1.725 z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu.
Rozpoznaj¹c sprawê S¹d Rejonowy ustali³, i¿ powodowie M. i J.
ma³¿onkowie G. na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 1998
r., zawartej w formie aktu notarialnego, z L.K. nabyli w³asnoæ
nieruchomoci po³o¿onej w G., przy ul. P., stanowi¹cej dzia³kê
nr ( ), k.m. 60, o obszarze 301 m2, dla której S¹d Rejonowy
w G. prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Kw ( ).
W dacie zawarcia umowy L.K. by³ jedynym ujawnionym w ksiêdze wieczystej w³acicielem powy¿szej nieruchomoci. W dziale
III ksiêgi wieczystej nie zosta³o wpisane ostrze¿enie o ewentualnej niezgodnoci pomiêdzy ujawnionym w niej stanem prawnym a stanem rzeczywistym. Ksiêga wieczysta nie zawiera³a te¿
¿adnych wzmianek o wnioskach o ujawnienie takiego ostrze¿enia.
S¹d Rejonowy ustali³, i¿ pozwani zajmuj¹ sporn¹ nieruchomoæ.
Pomiêdzy stronami toczy³o siê przed s¹dem postêpowanie
o stwierdzenie zasiedzenia spornej nieruchomoci (VII Ns ( )),
w którym pozwani wystêpowali w charakterze wnioskodawców.
Prawomocnym postanowieniem z 14 czerwca 2006 r. S¹d stwierdzi³, i¿ pozwani nabyli w³asnoæ spornej nieruchomoci w wyniku zasiedzenia, z dniem 1 marca 1982 r.
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S¹d I instancji wskaza³, i¿ ustalony powy¿ej stan faktyczny by³
bezsporny pomiêdzy stronami, a istota sporu sprowadza³a siê do
jego prawnej oceny. W sprawie obie strony twierdzi³y, ¿e przys³uguje im w³asnoæ spornej nieruchomoci. Powodowie twierdzili, ¿e nabyli j¹ w drodze skutecznej umowy sprzeda¿y zawartej z L.K. w warunkach rêkojmi wiary publicznej ksi¹g wieczystych. Pozwani z kolei zarzucali, ¿e powodowie utracili prawo
w³asnoci nieruchomoci na skutek wydanego postanowienia
o stwierdzeniu zasiedzenia na rzecz pozwanych.
W ocenie S¹du Rejonowego, stanowisko pozwanych jest b³êdne, a do wniosku takiego prowadzi analiza treci postanowienia
o stwierdzeniu zasiedzenia z 14 czerwca 2006 r. Wynika z niego, ¿e pozwani nabyli w³asnoæ spornej nieruchomoci w wyniku zasiedzenia z dniem 1 marca 1982 r. Skutek zasiedzenia nast¹pi³ nie z dat¹ wydania postanowienia stwierdzaj¹cego zasiedzenie, a z dniem wskazanym w jego sentencji. Postanowienie
o stwierdzeniu zasiedzenia ma charakter wy³¹cznie deklaratywny, a zatem nie tworzy nowego stanu prawnego z chwil¹ uprawomocnienia siê, a jedynie stwierdza istnienie okrelonego stanu prawnego. Konsekwencj¹ powy¿szego musi byæ stwierdzenie, ¿e powodowie nabyli prawo w³asnoci spornej nieruchomoci póniej ni¿ pozwani.
W ocenie S¹du I instancji, nabycie to by³o skuteczne, poniewa¿ nast¹pi³o w warunkach rêkojmi wiary publicznej ksi¹g wieczystych. Przepis art. 5 ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece stanowi, ¿e w razie niezgodnoci miêdzy stanem prawnym
nieruchomoci ujawnionym w ksiêdze wieczystej a rzeczywistym
stanem prawnym treæ ksiêgi rozstrzyga na korzyæ tego, kto
przez czynnoæ prawn¹ z osob¹ uprawnion¹ wed³ug treci ksiêgi naby³ w³asnoæ lub inne prawo rzeczowe (rêkojmia wiary
publicznej ksi¹g wieczystych).
S¹d Rejonowy podniós³, i¿ w niniejszej sprawie w dacie nabycia spornej nieruchomoci przez powodów (29 stycznia 1998
r.) niew¹tpliwie stan prawny ujawniony w ksiêdze wieczystej
by³ niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, skoro ujawnionym w³acicielem by³ L.K., podczas, gdy faktycznie prawo w³asnoci przys³ugiwa³o pozwanym od 1 marca 1982 r. Prawo po-
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zwanych nie zosta³o jednak do czasu zawarcia umowy sprzeda¿y
pomiêdzy powodami a L.K. w ¿aden sposób ujawnione w ksiêdze wieczystej, ma³o tego  nie by³o w niej ¿adnej informacji
o ewentualnej niezgodnoci pomiêdzy treci¹ wpisu w dziale II
a rzeczywistym stanem prawnym. W tej sytuacji powodowie mieli
wszelkie podstawy do tego, aby s¹dziæ, ¿e nabyli w³asnoæ nieruchomoci od rzeczywistego jej w³aciciela. Dobra wiara powodów w chwili zawarcia umowy sprzeda¿y nieruchomoci nie by³a
zreszt¹ przez pozwanych kwestionowana, a zgodnie z art. 7 k.c.
domniemywa siê istnienie dobrej wiary. Oznacza to, ¿e je¿eli
pozwani chcieliby skutecznie zakwestionowaæ wystêpowanie po
stronie powodów dobrej wiary w chwili nabycia nieruchomoci,
powinni byli zg³osiæ na tê okolicznoæ wnioski dowodowe, czego nie uczynili.
Dlatego, opieraj¹c siê na treci cytowanego wy¿ej art. 5
u.k.w.h., S¹d I instancji przyj¹³, ¿e powodowie zawieraj¹c umowê sprzeda¿y w dniu 29 stycznia 1998 r. skutecznie nabyli prawo w³asnoci spornej nieruchomoci, pozbawiaj¹c tym samym
tego prawa pozwanych.
W konsekwencji, na podstawie art. 222 § 1 k.c. przys³uguje
powodom przeciwko pozwanym skuteczne wzglêdem pozwanych roszczenie windykacyjne. Powodowie s¹ bowiem w³acicielami spornej nieruchomoci, a pozwani  co by³o w sprawie
bezsporne  w³adaj¹ ni¹. W³adanie to nie opiera siê na ¿adnym
tytule prawnym, poniewa¿, jak wskazano powy¿ej  tytu³ ten
pozwani utracili w dniu zawarcia umowy sprzeda¿y nieruchomoci pomiêdzy powodami a L.K.
Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d I instancji, na podstawie art.
222 §1 k.c. i art. 5 u.k.w.h. orzek³ jak w sentencji wyroku.
O kosztach postêpowania S¹d Rejonowy orzek³ na podstawie
art. 98 k.p.c., uznaj¹c, i¿ skoro pozwani przegrali spór, zobowi¹zani s¹ zwróciæ powodom poniesione przez nich koszty procesu. Na ich wysokoæ sk³ada³y siê: wpis od pozwu w kwocie 480
z³, koszty zastêpstwa procesowego w kwocie 1.215 z³ oraz kwota
30 z³ z tytu³u kosztów korespondencji.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wywiedli pozwani, zaskar¿aj¹c wyrok w ca³oci, wnosz¹c o jego zmianê poprzez oddale-
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nie powództwa w ca³oci, ewentualnie jego uchylenie i przekazanie sprawy S¹dowi I instancji do ponownego rozpoznania.
Zaskar¿onemu wyrokowi skar¿¹cy zarzucili:
1. ra¿¹c¹ sprzecznoæ z zebranym w sprawie materia³em dowodowym;
2. b³êdy w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê rozstrzygniêcia i b³êdn¹ ocenê materia³u dowodowego przez uznanie, i¿ pozwani w dacie 1 marca 1982 r. mieli wiadomoæ, ¿e
nabyli prawo w³asnoci dzia³ki i nie ujawnili tego w ksiêdze
wieczystej w tej dacie oraz b³êdne zastosowanie art. 5 u.k.w.h.
W uzasadnieniu skar¿¹cy podnieli, i¿ bezspornym miêdzy
stronami jest nastêpuj¹cy chronologiczny przebieg czynnoci
prawnych w sprawie o zasiedzenie maj¹cych istotne znaczenie
w niniejszej sprawie: dnia 29 stycznia 1998 r. powodowie zakupili dzia³kê objêt¹ Kw ( ). W dniu 18 sierpnia l999 r. T.F. i J.F.
wyst¹pili do S¹du Rejonowego w G. z wnioskiem o zasiedzenie
dzia³ki nr ( ). Dnia 14 czerwca 2006 r.. S¹d Rejonowy w G.
wyda³ nieprawomocne postanowienie o zasiedzeniu w/w dzia³ki przez pozwanych w niniejszej sprawie z dniem 1 marca 1982 r.
W dniu 7 marca 2008 r. po dwukrotnym zaskar¿eniu postanowienia z dnia 16 czerwca 2006 r. do S¹du II instancji i skierowaniu skargi kasacyjnej do S¹du Najwy¿szego, ten ostatni  postanowieniem z dnia 7 marca 2008 r. odrzuci³ kasacjê.
W ocenie skar¿¹cych, S¹d Rejonowy z gruntu b³êdnie zinterpretowa³ zarówno stan faktyczny wynikaj¹cy z dokumentów znajduj¹cych siê aktach sprawy, jak i treæ art. 5 u.k.w.h. Skar¿¹cy
podnieli, i¿ zgodnie z art. 222 § 1 k.c. w³aciciel mo¿e ¿¹daæ od
osoby, która w³ada nieruchomoci¹ a¿eby rzecz zosta³a mu wydana, chyba ¿e osobie tej przys³uguje skuteczne wzglêdem w³aciciela uprawnienie do w³adania rzecz¹. Zdaniem skar¿¹cych,
takie w³anie uprawnienie im przys³uguje. Skar¿¹cy podkrelili,
i¿ wed³ug S¹du Rejonowego w dacie 29 stycznia 1998 r. stan
prawny ujawniony w ksiêdze wieczystej by³ niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Zdaniem skar¿¹cych, jest to przyk³ad ra¿¹cej sprzecznoci ze stanem faktycznym i zebranym
w sprawie materia³em dowodowym. O zasiedzenie wyst¹piono
dopiero 18 sierpnia 1999 r., a wiêc nikt nie móg³ mieæ jakiejkol-
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wiek wiedzy przed dat¹ 14 czerwca 2006 r., ¿e z dniem 1 marca
1982 r. bêdzie przys³ugiwa³o pozwanym prawo w³asnoci spornej nieruchomoci. Ma³o tego, nikt nie móg³ tego wiedzieæ przed
uprawomocnieniem siê postanowienia, tj. przed dat¹ 7 marca
2008 r. Zdaniem skar¿¹cych, wbrew temu co twierdzi S¹d I instancji, nie mo¿na by³o ujawniæ w ksiêdze wieczystej prawa w³asnoci z dat¹ 1 marca 1982 r. Zdaniem skar¿¹cych, stanowisko
prezentowane przez S¹d w tej sprawie jest kuriozalne, z gruntu
b³êdne i w ra¿¹cy sposób sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Równie nietrafny jest wywód S¹du, ¿e umowê z dnia 29
stycznia 1998 r. zawarto w dobrej wierze. Skar¿¹cy wskazali, i¿
nigdy nie zarzucali z³ej wiary powodom co do wy¿ej wymienionej czynnoci prawnej, co czyni ca³kowicie zbêdnym udowadnianie dobrej wiary. Skar¿¹cy wskazali, i¿ nie podwa¿aj¹ skutecznoci tej umowy, lecz wskazuj¹, i¿ pomimo nabycia nieruchomoci w 1998 r. powodowie utracili j¹ w wyniku uprawomocnienia siê postanowienia S¹du Rejonowego w G. z dnia 14
czerwca 2006 r. gdy¿ pozwani nieruchomoæ t¹ skutecznie zasiedzieli.
Skar¿¹cy podkrelili, i¿ zaskar¿ony wyrok jest z gruntu b³êdny, bowiem nie mogli utraciæ tytu³u prawnego do spornej nieruchomoci z dat¹ 29 stycznia 1998 r., gdy¿ w tej dacie takiego
tytu³u nie mieli. Orzeczono o nim dopiero 14 czerwca 2006 r.
nieprawomocnym postanowieniem. W ocenie skar¿¹cych, cytowany art. 5 u.k.w.h wskazuje na absolutn¹ bezzasadnoæ pozwu
o wydanie i ra¿¹c¹, tendencyjn¹ pomy³kê S¹du Rejonowego w G.,
gdy¿ postanowienie z dnia 14 czerwca 2006 r. po uprawomocnieniu siê 7 marca 2008 r. zastêpuje umowê nabycia nieruchomoci. Data 1 marca 1982 r. to nie data czynnoci prawnej przys¹dzaj¹cej skar¿¹cym prawo w³asnoci. Wbrew twierdzeniom S¹du,
to treæ ksiêgi wieczystej Kw ( ) jest niezgodna z rzeczywistym
stanem prawnym. Wpis do ksiêgi wieczystej jest czynnoci¹ wtórn¹
do zawartej umowy lub prawomocnego orzeczenia S¹du, które
kszta³tuj¹ treæ merytoryczn¹ ksiêgi.
Powodowie wnieli o oddalenie apelacji oraz zas¹dzenie na
swoj¹ rzecz od pozwanych kosztów postêpowania za II instancjê.
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S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja pozwanych zas³uguje na czêciowe uwzglêdnienie.
Wskutek zmiany ¿¹dania  czêciowego cofniêcia pozwu, postêpowanie w sprawie podlega czêciowemu umorzeniu, za
wskutek zmiany okolicznoci, polegaj¹cej na zmianie oznaczenia
nieruchomoci, zaskar¿ony wyrok podlega w pozosta³ym zakresie zmianie.
Wbrew twierdzeniom skar¿¹cych, S¹d Rejonowy poczyni³
w niniejszej sprawie prawid³owe ustalenia faktyczne i prawid³owo ustali³ istniej¹cy stan faktyczny w dacie orzekania przez ten
S¹d, jednak¿e z uwagi na zmianê okolicznoci w toku postêpowania odwo³awczego S¹d Okrêgowy dodatkowo ustali³, i¿ :
Decyzj¹ administracyjn¹ z dnia 19 kwietnia 2007 r. orzeczono
o zmianie imion powódki J.G. na B.J.G.
W dniu 17 grudnia 2009 r. do S¹du Rejonowego w G. wp³yn¹³
wniosek pozwanych T.F. i J.F. o za³o¿enie nowej ksiêgi wieczystej dla dzia³ki nr ( ) o powierzchni 0,0196 ha, wyodrêbnionej
z dzia³ki nr ( ) o powierzchni 0,0301 ha, Kw nr ( ) na podstawie postanowienia z dnia 14 czerwca 2006 r. o stwierdzeniu
zasiedzenia i wpisanie jako w³acicieli T.F. i J.F.
Wniosek ten zosta³ zarejestrowany pod numerem Dz Kw ( ).
Do wniosku do³¹czono odpis postanowienia S¹du Rejonowego w G. z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie VII Ns ( ), w którym S¹d stwierdzi³, i¿ pozwani nabyli do wspólnoci ma³¿eñskiej
przez zasiedzenie z dniem 1 marca 1982 r. w³asnoæ nieruchomoci po³o¿onej w G. przy ulicy P., na mapie sporz¹dzonej przez
bieg³ego geodetê K.Ch. oznaczonej jako dzia³ka ( ) o powierzchni
196 m2  stanowi¹c¹ czêæ dzia³ki o nr ( ), dla której S¹d Rejonowy w G. prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Kw ( )  w miejsce
wpisanych w tej ksiêdze w³acicieli opisanej wy¿ej nieruchomoci, tj. J. i M. ma³¿onków G.
Nadto do wniosku o wpis T.F. i J.F. do³¹czyli mapê sporz¹dzon¹ przez bieg³ego geodetê K.Ch. oraz wypis z rejestru gruntów prowadzonego przez Urz¹d Miasta G., z którego wynika, i¿
dzia³ka nr ( ) znajduj¹ca siê przy ulicy P. o powierzchni 0.0301
ha, stanowi¹ca nieruchomoæ dla której prowadzona jest ksiêga
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wieczysta nr ( ) uleg³a podzia³owi na dwie dzia³ki: dzia³kê nr
( ) o powierzchni 0.0196 ha po³o¿on¹ przy ul. H.W. oraz dzia³kê nr ( ) o powierzchni 0.0105 ha po³o¿on¹ przy ul. P.
W dniu 9 lutego 2010 r. S¹d Rejonowy w G. w sprawie Dz
Kw ( ) dokona³ za³o¿enia ksiêgi wieczystej nr ( ) dla dzia³ki
o powierzchni 0.0196 ha oznaczonej numerem ( ) po³o¿onej
przy ul. H.W. w G. w wyniku od³¹czenia powy¿szej dzia³ki z ksiêgi wieczystej ( ). Jako w³acicieli nieruchomoci wydzielonej
do ksiêgi wieczystej nr ( ) wpisano na prawach wspólnoci
ustawowej maj¹tkowej ma³¿eñskiej T.F. i J.F.
M.G. i B.J.G. wnieli w dniu 25 lutego 2010 r. skargê na powy¿szy wpis dokonany przez referendarza s¹dowego.
Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie Dz. Kw
( ) S¹d Rejonowy w G. utrzyma³ w mocy zaskar¿ony wpis.
Na rozprawie apelacyjnej w dniu 27 kwietnia 2010 r. powodowie ograniczyli ¿¹danie pozwu co do dzia³ki obecnie oznaczonej nr ( ) znajduj¹cej siê przy ul. H.W. o powierzchni 196
m2. Co do dzia³ki o powierzchni 105 m2 i oznaczeniu ( ) powodowie cofnêli pozew, na co pozwani wyrazili zgodê.
W ocenie S¹du Okrêgowego, skoro powodowie cofnêli pozew co do dzia³ki oznaczonej aktualnie numerem ( ) o pow.
105 m2 wskazuj¹c, i¿ pozwani przedmiotowej dzia³ki nie zajmuj¹, na co pozwani wyrazili zgodê, zachodzi podstawa do umorzenia postêpowania w tym zakresie.
W ocenie S¹du Okrêgowego, w wietle wskazanej przyczyny
czêciowego cofniêcia pozwu, brak jest podstaw do uznania, i¿
czynnoæ ta jest sprzeczna z prawem lub zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego albo zmierza do obejcia prawa. W konsekwencji,
S¹d Okrêgowy uzna³ cofniêcie pozwu za dopuszczalne.
W zwi¹zku z powy¿szym, S¹d Okrêgowy na mocy art. 386
§ 3 k.p.c. w zw. z art. 203 § 1 i 4 k.p.c. uchyli³ zaskar¿ony wyrok
w punkcie I w zakresie, w jaki S¹d Rejonowy nakaza³ pozwanym, aby opucili i wydali powodom nieruchomoæ stanowi¹c¹
aktualnie dzia³kê nr ( ) o pow. 105 m2, dla której S¹d Rejonowy
w G. prowadzi ksiêgê wieczyst¹ nr ( ) i umorzy³ postêpowanie
w sprawie w tym zakresie.
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Apelacja pozwanych w pozosta³ym zakresie, tj. co do dzia³ki
oznaczonej aktualnie numerem ( ) o pow. 196 m2, dla której
S¹d Rejonowy w G. prowadzi ksiêgê wieczyst¹ nr ( ) nie zas³uguje natomiast na uwzglêdnienie.
Przed odniesieniem siê do zarzutów apelacji wskazaæ nale¿y,
i¿ z art. 382 k.p.c. wynika, ¿e postêpowanie apelacyjne polega
na merytorycznym rozpoznaniu sprawy i wyrok s¹du drugiej instancji musi opieraæ siê na jego w³asnych i samoistnych ustaleniach faktycznych i prawnych (por. orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 26 kwietnia 1935 r., C III 473/34, Zbiór Orzeczeñ S¹du
Najwy¿szego. Orzeczenia Izby Cywilnej 1935/12/496). S¹d drugiej instancji mo¿e ponownie przeprowadziæ dowody przeprowadzone w pierwszej instancji, mo¿e równie¿ podzieliæ ustalenia s¹du pierwszej instancji i przyj¹æ je za podstawê w³asnego
orzeczenia. Mo¿e tak¿e przeprowadziæ nowe dowody (por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 8 lutego 2000 r., II UKN 385/99,
OSNP z 2001/15/493). Jednoczenie jak przyjmuje siê w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, s¹d drugiej instancji mo¿e zmieniæ
ustalenia faktyczne stanowi¹ce podstawê wydania wyroku s¹du
pierwszej instancji nawet bez przeprowadzenia postêpowania
dowodowego uzasadniaj¹cego odmienne ustalenia, chyba ¿e szczególne okolicznoci wymagaj¹ ponowienia lub uzupe³nienia tego
postêpowania (por. uchwa³ê siedmiu sêdziów S¹du Najwy¿szego
z dnia 23 marca 1999r., III CZP 59/98, OSNC 1999/7-8/124).
W powy¿szym aspekcie nale¿y w szczególnoci podkreliæ,
i¿ o kognicji S¹du drugiej instancji decyduj¹ granice apelacji, przytoczone zarzuty, ewentualne nowe fakty i dowody, koniecznoæ
orzeczenia na podstawie materia³u zebranego w s¹dach obydwu
instancji oraz zakaz reformationis in peius. Poniewa¿ w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym s¹d apelacyjny jest s¹dem merytorycznym, a wiêc rozpoznaje sprawê na nowo, to nie jest zwi¹zany
treci¹ zarzutów apelacyjnych. Zwi¹zanie s¹du drugiej instancji
zarzutami apelacyjnymi uniemo¿liwia³oby  w wypadku braku
stosownego zarzutu  wykonywanie funkcji rozpoznawczej,
zw³aszcza w zakresie oceny prawnej podstawy faktycznej powództwa. W takim wypadku niejednokrotnie spod jego oceny
wymyka³aby siê mo¿liwoæ zastosowania w³aciwej normy pra-
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wa materialnego. W konsekwencji, wskazane zarzuty apelacyjne
okrelaj¹ jedynie postulowany kierunek kontroli, co obliguje s¹d
drugiej instancji do jej przeprowadzenia w wytyczonym przez
nie kierunku. Z drugiej strony, pomimo wielu nowelizacji k.p.c.
dokonywanych w ostatnim czasie, ustawodawca nie zdecydowa³
siê na zmianê zdania drugiego art. 232 k.p.c. Wyk³adnia jêzykowa tego przepisu, a tak¿e przes³anki ustrojowe i aksjologiczne
wskazuj¹, ¿e mo¿na s¹dowi zarzuciæ niedopuszczenie jakiego
dowodu, mimo ¿e zachodzi³y ku temu przes³anki, nie mo¿na
natomiast skutecznie wytykaæ mu, ¿e jaki dowód dopuci³ z urzêdu, czyli, i¿ skorzysta³ przyznanej mu dyskrecjonalnie w³adzy.
Nie podlega te¿ ograniczeniom w postêpowaniu apelacyjnym
dopuszczalnoæ nowych faktów, które powsta³y po wydaniu zaskar¿onego orzeczenia przez s¹d pierwszej instancji oraz prowadzenia dowodów na ich wykazanie.
Nale¿y jednoczenie podkreliæ, i¿ niektóre zarzuty materialne oparte na w³asnym prawie pozwanego s¹d uwzglêdnia tylko
na zarzut pozwanego (np. zarzut przedawnienia czy potr¹cenia),
generalnie jednak prawo materialne stosuje z urzêdu. Zarówno
w literaturze, jak i w judykaturze ugruntowany jest pogl¹d, ¿e
s¹d drugiej instancji rozpoznaj¹c apelacjê powinien wzi¹æ pod
uwagê wszystkie stwierdzone naruszenia prawa materialnego,
pope³nione przez s¹d pierwszej instancji niezale¿nie od tego,
czy zosta³y wytkniête w tym rodku odwo³awczym (por. wyrok
S¹du Najwy¿szego z dnia 3 sierpnia 2006 roku, IV CSK 113/06,
Lex Nr 191703 i przytoczone w jego uzasadnieniu inne orzeczenia S¹du Najwy¿szego).
W realiach niniejszej sprawy S¹d Okrêgowy uzna³, i¿ w wietle podniesionych przez skar¿¹cych zarzutów, a tak¿e przepisów prawa materialnego reguluj¹cych instytucjê zasiedzenia oraz
ustrój ksi¹g wieczystych, a tak¿e zasad normuj¹cych formu³owanie sentencji wyroków oraz ich wykonywanie w postêpowaniu
egzekucyjnym, koniecznym by³o uzupe³nienie postêpowania
dowodowego oraz dokonanie samodzielnych ustaleñ faktycznych
przez S¹d Okrêgowy. W szczególnoci S¹d Okrêgowy mia³ przy
tym na uwadze fakt, i¿ ustalenia dokonane w postêpowaniu pierwszo-instancyjnym ograniczaj¹ siê do okresu do dnia 14 czerwca
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2006 r., w której to dacie S¹d Rejonowy w G. stwierdzi³, i¿ pozwani nabyli w³asnoæ spornej nieruchomoci w wyniku zasiedzenia, z dniem 1 marca 1982 r.
Tymczasem przedmiotem wydania (w trybie roszczenia windykacyjnego) s¹ rzeczy w znaczeniu jurydycznym oznaczone indywidualnie. Nale¿y przy tym dodaæ, i¿ zindywidualizowanie
windykowanej rzeczy nastêpuje przez podanie takich jej cech,
które pozwalaj¹ wyró¿niæ j¹ sporód wszelkich innych przedmiotów. Dotyczyæ to mo¿e równie¿ rzeczy, które zazwyczaj s¹
oznaczone rodzajowo, byleby zosta³y one odpowiednio oznakowane, co pozwoli³oby na ich wyodrêbnienie. W konsekwencji,
zapadaj¹cy w procesie windykacyjnym wyrok s¹du musi cile
okrelaæ rzecz podlegaj¹c¹ wydaniu, by wyrok ten nadawa³ siê
do egzekucji.
Powy¿sze znajduje równie¿ uzasadnienie w treci art. 325
k.p.c., w myl którego tenor (formu³a) sentencji wyroku powinna dok³adnie okrelaæ przedmiot rozstrzygniêcia s¹du, tzn. to
o czym s¹d orzek³ w zwi¹zku ze zg³oszonym roszczeniem, aby
nie pozostawiæ ¿adnych w¹tpliwoci co do przedmiotowych granic powagi rzeczy os¹dzanej. O treci wyroku bowiem decyduje
nie uzasadnienie, lecz jego sentencja. Rozstrzygniêcie s¹du o ¿¹daniach stron mo¿na zatem uznaæ za najwa¿niejszy element sentencji wyroku. Ten element decyzji s¹dowej musi byæ absolutnie
formalnie wyodrêbniony, jakiekolwiek rozstrzygniêcie o ¿¹daniach stron w samym uzasadnieniu wyroku nie ma znaczenia.
Wyrok powinien tak dok³adnie okreliæ to, o czym s¹d orzek³,
aby wykonanie wyroku nie nastrêcza³o trudnoci. Odes³anie do
pozwu, gdzie przedmiot sporu jest bli¿ej okrelony, jest niedopuszczalne. Sentencja powinna, byæ sformu³owana pod k¹tem
samowystarczalnoci, skoro nie we wszystkich przypadkach wyrok bêdzie zaopatrzony w uzasadnienie (por. K. Piasecki: Kodeks
postêpowania cywilnego. Komentarz, C.H. Beck, Wydanie 4, komentarz do art. 325 k.p.c.).
Jak nadto trafnie wskazano w orzecznictwie (por. wyrok S¹du
Najwy¿szego z dnia 9 padziernika 1968 r., I CR 366/68, Legalis), rozstrzygniêcie s¹du o ¿¹daniach stron powinno byæ tak sformu³owane, by realizacja wyroku by³a mo¿liwa na podstawie sa-
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mej treci sentencji, bez potrzeby dokonywania dalszych czynnoci, nale¿¹cych ze wzglêdu na swój rodzaj do postêpowania
rozpoznawczego.
Powy¿sze okolicznoci sk³oni³y S¹d Okrêgowy do podjêcia
z urzêdu czynnoci maj¹cych na celu ustalenie, czy okrelenie
nieruchomoci bêd¹cej przedmiotem niniejszego postêpowania
zawarte w zaskar¿onym wyroku pozostaje aktualnym. W sytuacji
bowiem, gdyby dosz³o do zmian w tym przedmiocie, tj. w zakresie oznaczenia nieruchomoci bêd¹cej przedmiotem sporu 
a jak wykaza³o podjête w toku postêpowania apelacyjnego postêpowanie dowodowe, takie zmiany nast¹pi³y  zaskar¿ony
wyrok by³by niewykonalny. Nale¿y za pamiêtaæ, i¿ za³atwienie
sprawy w postêpowaniu rozpoznawczym polega na udzieleniu
odpowiedzi na postawione ¿¹dania, natomiast doprowadzenie
do uzgodnienia stanu faktycznego ze stanem prawnym, czyli do
urzeczywistnienia praw wierzyciela ma miejsce dopiero w toku
postêpowania egzekucyjnego.
Dokonuj¹c ustaleñ faktycznych S¹d Okrêgowy uzna³ za wiarygodne dowody z dokumentów urzêdowych i prywatnych z³o¿onych do akt sprawy, a tak¿e znajduj¹cych siê w aktach ksi¹g
wieczystych nr ( ) oraz ( ) z uwagi na fakt, i¿ nie budz¹ one
¿adnych w¹tpliwoci co do swojej autentycznoci i zgodnoci
z rzeczywistym stanem rzeczy. Ponadto, co zas³uguje na podkrelenie, fakt istnienia, ani autentycznoæ tych dokumentów nie by³
podwa¿any przez strony.
Przechodz¹c do oceny istnienia merytorycznych przes³anek
¿¹dania zg³oszonego przez powodów w niniejszej sprawie nale¿y wskazaæ, i¿ zgodnie z art. 222 § 1 k.c., w³aciciel mo¿e ¿¹daæ
od osoby, która w³ada faktycznie jego rzecz¹, a¿eby rzecz zosta³a mu wydana, chyba ¿e osobie tej przys³uguje skuteczne wzglêdem w³aciciela uprawnienie do w³adania rzecz¹.
W niniejszej sprawie powsta³ spór co do tego, która ze stron
postêpowania mo¿e byæ uznana za w³aciciela przedmiotowej
nieruchomoci (pod tym okreleniem w dalszej czêci rozwa¿añ
nale¿y rozumieæ nieruchomoæ sk³adaj¹c¹ siê z dzia³ki oznaczonej aktualnie nr ( ), dla której S¹d Rejonowy w G. prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ nr ( )). Powodowie swoje uprawnienie wy-
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wodzili z faktu nabycia na podstawie umowy z dnia 29 stycznia
1998 r., zawartej w formie aktu notarialnego, z L.K. w³asnoci
przedmiotowej nieruchomoci, argumentuj¹c, i¿ w dacie zawarcia umowy L.K. by³ jedynym ujawnionym w ksiêdze wieczystej
w³acicielem powy¿szej nieruchomoci, za w dziale III ksiêgi
wieczystej nie zosta³o wpisane ostrze¿enie o ewentualnej niezgodnoci pomiêdzy ujawnionym w niej stanem prawnym a stanem rzeczywistym, a nadto ksiêga wieczysta nie zawiera³a ¿adnych wzmianek o wnioskach o ujawnienie takiego ostrze¿enia.
Pozwani swoje uprawnienie wywodzili z faktu, i¿ postanowieniem S¹du Rejonowego w G. z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie VII Ns ( ) stwierdzono, i¿ pozwani nabyli przedmiotow¹
nieruchomoæ do wspólnoci ma³¿eñskiej przez zasiedzenie
z dniem 1 marca 1982 r. W toku postêpowania apelacyjnego 
na skutek przytoczonej wy¿ej zmiany okolicznoci  pozwani
argumentowali równie¿, i¿ zostali ujawnieni w ksiêdze wieczystej przedmiotowej nieruchomoci jako w³aciciele.
W tak zarysowanym stanie faktycznym rozwa¿eniu podlega³y
trzy zasadnicze kwestie. Po pierwsze, problematyka zwi¹zania
S¹du w procesie windykacyjnym domniemaniem wynikaj¹cym
z art. 3 u.k.w.h. Po drugie, zagadnienie wzajemnego stosunku
domniemania z art. 3 u.k.w.h. i rêkojmi wiary publicznej ksi¹g
wieczystych. Po trzecie, charakter i skutki orzeczenia S¹du stwierdzaj¹cego nabycie w³asnoci nieruchomoci przez zasiedzenie.
Odnonie pierwszej ze wskazanych kwestii podnieæ nale¿y,
i¿ w myl przepisu art. 3 u.k.w.h. domniemywa siê, ¿e prawo
jawne z ksiêgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym
stanem prawnym. Domniemanie to w pimiennictwie okrelane
jest jako domniemanie jawnoci materialnej ksi¹g wieczystych
albo domniemanie wiarygodnoci ksi¹g wieczystych. Domniemanie zgodnoci wpisu z rzeczywistym stanem prawnym w praktyce prowadzi do tego, ¿e odwrócone zostaj¹ regu³y dowodowe,
albowiem jego wprowadzenie oznacza, i¿ nie jest w tym wypadku konieczne wykazanie prawdziwoci wpisu przez osobê, która ma w tym interes prawny, ale wykazanie przez stronê przeciwn¹ niezgodnoci wpisu z rzeczywistym stanem prawnym.
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Nale¿y jednak¿e pamiêtaæ, i¿ prawo polskie nie przyjê³o systemu, zgodnie z którym sam fakt dokonania wpisu powoduje
wykreowanie prawa podmiotowego. Innymi s³owy, wpis per se
nie przes¹dza o rzeczywistym stanie prawnym. Wynika to z faktu, i¿ w polskim systemie prawnym odst¹piono od zasady konstytutywnego charakteru wpisów. W przypadku wiêkszoci praw
rzeczowych przyjêto deklaratoryjny charakter wpisu do ksiêgi
wieczystej. W istocie zasad¹ w prawie polskim jest zatem deklaratoryjnoæ wpisów do ksiêgi wieczystej. Deklaratywny charakter wpisu przyjêto miêdzy innymi w przypadku najpe³niejszego
sporód praw rzeczowych, jakim jest prawo w³asnoci. W konsekwencji mo¿e istnieæ stan niezgodnoci miêdzy rzeczywistym
stanem prawnym a stanem prawnym wed³ug treci ksiêgi wieczystej.
Wyjaniwszy powy¿sze nale¿y wskazaæ, i¿ domniemanie z art.
3 u.k.w.h. ma charakter wzruszalny (preasumptio iuris tantum)
i mo¿e byæ obalone przez przeprowadzenie dowodu przeciwnego.
W pimiennictwie (por. H. Ciep³a, Komentarz do art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece, [w:] H.
Ciep³a, E. Ba³an-Gonciarz, Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do ksiêgi wieczystej, Oficyna 2007; E. Gniewek [w:] E. Gniewek (red.),
System Prawa Prywatnego, Tom IV, C.H. Beck, Warszawa 2007,
wydanie 2, Rozdzia³ II, § 15, punkt II; S. Rudnicki, Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece. Komentarz do art. 3, Lexis Nexis)
przyjmuje siê, ¿e obalenie domniemania z art. 3 u.k.w.h. mo¿e
byæ przeprowadzone nie tylko w postêpowaniu o uzgodnienie
treci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w trybie art. 10 u.k.w.h., ale równie¿ w ka¿dym innym postêpowaniu
jako przes³anka rozstrzygniêcia, w tym tak¿e w postêpowaniu
o wydanie nieruchomoci.
Podobny pogl¹d zosta³ wyra¿ony w orzecznictwie, w którym
wskazano, i¿ nigdzie nie zosta³a wyra¿ona zasada, ¿e dowód
przeciwko treci wpisu mo¿e byæ przeprowadzony tylko w postêpowaniu o uzgodnienie ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Domniemanie z art. 3 ust. 1 u.k.w.h. mo¿na oba-
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liæ w ka¿dym postêpowaniu, w którym ocena prawid³owoci
wpisu ma istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia sporu, w oparciu
o wszelkie dostêpne rodki dowodowe. Nie jest trafnym pogl¹d,
¿e pozwany w procesie windykacyjnym mo¿e siê broniæ tylko
tym, ¿e przys³uguje mu skuteczne wzglêdem w³aciciela uprawnienie do w³adania rzecz¹. Obrona pozwanego mo¿e byæ wielokierunkowa. Pozwany mo¿e broniæ siê, kwestionuj¹c prawo w³asnoci powoda, tak¿e w drodze obalenia domniemania z wpisu
w ksiêdze wieczystej (por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 10
grudnia 1993 r., I CRN 202/93, LEX nr 79940; wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 5 kwietnia 2006 r., IV CSK 177/05, LEX nr
301835; wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 6 grudnia 2000 r., III
CKN 179/99, LEX nr 51805; wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gdañsku z dnia 19 czerwca 2008 r., I SA/Gd 30/
08, LEX nr 437613; wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 21 marca
2001 r., III CKN 325/00, LEX nr 52385). Analogicznie, powód
mo¿e kwestionowaæ prawo w³asnoci pozwanego wynikaj¹ce
z domniemania uregulowanego w art. 3 u.k.w.h.
Z przytoczonych wzglêdów wskazaæ nale¿y, i¿ wpis pozwanych do ksiêgi wieczystej jako w³acicieli przedmiotowej nieruchomoci i wynikaj¹ce z tego wpisu domniemanie, i¿ przys³uguje im prawo w³asnoci, nie stoj¹ na przeszkodzie dochodzeniu
przez powodów wydania przedmiotowej nieruchomoci z powo³aniem siê na okolicznoæ, i¿ to im, a nie pozwanym  przys³uguje prawo w³asnoci. Co wiêcej, ¿¹danie takie mo¿e byæ
dochodzone przed ewentualnym usuniêciem niezgodnego z rzeczywistym stanem prawnym wpisu w dziale II ksiêgi wieczystej.
Nale¿y przy tym zaznaczyæ, i¿ wpis pozwanych do ksiêgi
wieczystej jako w³acicieli przedmiotowej nieruchomoci i wynikaj¹ce z tego wpisu domniemanie okrelone w art. 3 u.k.w.h.,
doprowadzi³o w toku procesu do odwrócenia ciê¿aru dowodu
prawa w³asnoci przedmiotowej nieruchomoci. Tak jak w chwili wniesienia pozwu powodowie mogli w zasadzie poprzestaæ
na powo³aniu siê na powy¿sze domniemanie, z uwagi na to, i¿
to oni wówczas figurowali w ksiêdze wieczystej jako w³aciciele
przedmiotowej nieruchomoci, to dokonany w dniu 9 lutego
2010 r. przez S¹d Rejonowy w G. wpis zmieni³ powy¿szy stan
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rzeczy. Jednoczenie S¹d Okrêgowy mia³ na uwadze, i¿ niedopuszczalne jest uwzglêdnienie z urzêdu ewentualnej niezgodnoci wpisu w ksiêdze wieczystej zmierzaj¹cego do obalenia domniemania przewidzianego w przepisie art. 3 u.k.w.h. (por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 21 marca 2001 r., III CKN 325/00,
LEX nr 52385).
W tym aspekcie nale¿y jednak¿e podkreliæ, i¿ powodowie
w toku ca³ego postêpowania, pocz¹wszy od momentu z³o¿enia
pozwu, poprzez stanowiska wyra¿ane na rozprawie oraz w pismach procesowych, w tym w odpowiedzi na apelacjê i w toku
samego postêpowania apelacyjnego, konsekwentnie powo³ywali siê na fakt, i¿ nabyli w³asnoæ przedmiotowej nieruchomoci
na mocy umowy zawartej z L.K., za nabycie to jest chronione
rêkojmi¹ wiary publicznej ksi¹g wieczystych, któr¹ reguluje art.
5 u.k.w.h. Co wiêcej, powodowie zg³osili ju¿ w pozwie na powy¿sz¹ okolicznoæ dowody w postaci dokumentów znajduj¹cych siê w aktach ksiêgi wieczystej, w szczególnoci dokument
w postaci umowy sprzeda¿y zawartej z L.K. Powodowie powo³ali siê ju¿ wówczas na stan ksiêgi wieczystej (i akta ksiêgi wieczystej) istniej¹cy w dacie zawierania przez nich umowy z L.K.
S¹d Rejonowy przeprowadzi³  zgodnie z wnioskami dowodowymi powodów  postêpowanie dowodowe w tym zakresie.
W toku postêpowania odwo³awczego nie podwa¿ono wyników
tego postêpowania. W ten sposób, zdaniem S¹du Okrêgowego,
powodowie doprowadzili do obalenia domniemania wynikaj¹cego z art. 3 u.k.w.h., które od dnia wpisu pozwanych do ksiêgi
wieczystej jako w³acicieli przedmiotowej nieruchomoci, tj. od
dnia 9 lutego 2010 r., dzia³a³o na korzyæ pozwanych. Powodowie konsekwentnie podtrzymywali swoje stanowisko i dowody
na jego poparcie, a rozwa¿ania S¹du Rejonowego odnonie sposobu nabycia przez nich spornej nieruchomoci pozosta³y aktualne w postêpowaniu apelacyjnym i S¹d Okrêgowy w ca³oci je
podzieli³.
W ocenie S¹du Okrêgowego, S¹d Rejonowy prawid³owo zastosowa³ i zinterpretowa³ w niniejszej sprawie przepis art. 5
u.k.w.h. Zaprezentowane w apelacji stanowisko pozwanych odnonie tego zagadnienia nie jest trafne. Pozwani nie zdo³ali sku-
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tecznie zakwestionowaæ zaskar¿onego wyroku, a podniesione
w uzasadnieniu apelacji argumenty nie s¹ zasadne i nie mog¹
prowadziæ do uwzglêdnienia apelacji.
Nale¿y wyjaniæ, i¿ rêkojmia zapewnia nabycie w³asnoci lub
innego prawa rzeczowego od osoby nieuprawnionej, która zosta³a wpisana do ksiêgi wieczystej zamiast osoby uprawnionej.
Rêkojmia os³ania tego, na czyj¹ rzecz osoba uprawniona wed³ug
ksiêgi dokonywa rozporz¹dzenia wpisanym prawem, chyba ¿e
rozporz¹dzenie jest bezp³atne albo wchodz¹cy w czynnoæ prawn¹
z osob¹ wpisan¹ dzia³a w z³ej wierze. Tak wiêc istot¹ rêkojmi
jest wy³¹czenie zasady nemo plus iuris in alium transferre potest
quam ipse habet (nikt nie mo¿e przenieæ na drugiego wiêcej
praw, ni¿ sam posiada)  por. H. Ciep³a, Komentarz do art. 5
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece,
[w:] H. Ciep³a, E. Ba³an  Gonciarz, Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do ksiêgi wieczystej, Oficyna 2007.
W realiach niniejszej sprawy nie budzi³o w¹tpliwoci, i¿ w dacie nabycia spornej nieruchomoci przez powodów, tj. w dniu
29 stycznia 1998 r. stan prawny ujawniony w ksiêdze wieczystej
by³ niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, bowiem ujawnionym w ksiêdze w³acicielem by³ L.K. podczas, gdy faktycznie prawo w³asnoci przys³ugiwa³o pozwanym od 1 marca 1982
r. w tej mierze, wbrew twierdzeniom skar¿¹cych, s³uszne stanowisko zaj¹³ S¹d Rejonowy. Jednoczenie prawo pozwanych nie
zosta³o do czasu zawarcia umowy sprzeda¿y pomiêdzy powodami a L.K. w ¿aden sposób ujawnione w ksiêdze wieczystej, w ksiêdze wieczystej nie by³o równie¿ ¿adnej informacji o ewentualnej
niezgodnoci pomiêdzy treci¹ wpisu w dziale II a rzeczywistym stanem prawnym.
W myl art. 6 u.k.w.h. rêkojmia chroni rozporz¹dzenia odp³atne, dokonane na rzecz nabywcy dzia³aj¹cego w dobrej wierze.
w ujêciu art. 6 u.k.w.h.  z³a wiara zachodzi, je¿eli nabywca
wiedzia³ albo z ³atwoci¹ móg³ siê dowiedzieæ, ¿e treæ ksiêgi
wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym. Oceny, czy nabywca móg³ siê z ³atwoci¹ dowiedzieæ o niezgodnoci treci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
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nale¿y dokonywaæ z uwzglêdnieniem obiektywnej miary starannoci, poziomu orientacji w dziedzinie przepisów prawnych, zasad dowiadczenia ¿yciowego i domniemania dobrej wiary z art.
7 k.c. (por. S. Rudnicki: Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece.
Komentarz do art. 6, Lexis Nexis).
W sytuacji zatem, gdy w ksiêdze wieczystej nie by³o ¿adnej
informacji o ewentualnej niezgodnoci pomiêdzy treci¹ wpisu
w dziale II a rzeczywistym stanem prawnym, powodowie mieli
wszelkie podstawy do tego, aby s¹dziæ, ¿e nabyli w³asnoæ nieruchomoci od rzeczywistego jej w³aciciela.
Nale¿y przy tym podkreliæ, i¿ dobra wiara powodów w chwili
zawarcia umowy sprzeda¿y nieruchomoci nie by³a przez pozwanych kwestionowana. Okolicznoci przeciwnych pozwani nie
podnosili, ani te¿ nie sk³adali na nie ¿adnych wniosków dowodowych. Pozwani swoje stanowisko procesowe konsekwentnie
opierali bowiem na twierdzeniu, i¿ zasiedzenie nast¹pi³o na podstawie orzeczenia z dnia 14 czerwca 2006 r., a zatem po dacie
zakupu przez powodów przedmiotowej nieruchomoci. Nale¿y
zaznaczyæ, i¿ w samej apelacji skar¿¹cy przyznali, i¿ nigdy nie
zarzucali powodom z³ej wiary co do umowy z dnia 29 stycznia
1998 r., co nawet  w ich ocenie  czyni³o ca³kowicie zbêdnym
udowadnianie dobrej wiary. Powy¿sze stanowisko pozwani prezentowali równie¿ w toku postêpowania apelacyjnego.
Pozwani nie tylko nie podnieli zarzutu, ¿e po stronie powodów w chwili nabycia nieruchomoci nie by³o dobrej wiary, ale
te¿ nie z³o¿yli na tê okolicznoæ ¿adnych wniosków dowodowych. Wrêcz przeciwnie, pozwani przyznali, i¿ nabycie nieruchomoci przez powodów nast¹pi³o w warunkach dobrej wiary.
Mo¿na uznaæ, i¿ niejako sami obalili chroni¹ce ich prawo w³asnoci domniemanie.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y wskazaæ, i¿ powodów co do
nabycia przedmiotowej nieruchomoci chroni rêkojmia wiary publicznej ksi¹g wieczystych, za nietrafne jest stanowisko pozwanych, i¿ decyduj¹ce znaczenia ma fakt, ¿e zasiedzenie zosta³o
stwierdzone na podstawie orzeczenia z dnia 14 czerwca 2006 r.,
a zatem po dacie zakupu przez powodów przedmiotowej nieruchomoci. W tym kontekcie nale¿y przypomnieæ, i¿ wprawdzie
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nabycie przedmiotowej nieruchomoci przez pozwanych zosta³o
stwierdzone postanowieniem S¹du Rejonowego w G. z dnia 14
czerwca 2006 r., to w sentencji postanowienia wyranie wskazano, i¿ nabycie nast¹pi³o z dniem 1 marca 1982 r. Wbrew twierdzeniom skar¿¹cych, wywody S¹du Rejonowego w tym zakresie
by³y prawid³owe i zasadnie S¹d ten uzna³, i¿ postanowienie o zasiedzeniu jedynie wskazuje datê, w której dosz³o do nabycia przez
zasiedzenie w³asnoci nieruchomoci i jest to data wymieniona
w sentencji tego postanowienia, a nie data jego wydania. St¹d
te¿ nie mo¿e obci¹¿aæ powodów, i¿ pozwani zaniechali wczeniejszego wytoczenia sprawy o zasiedzenie i zbyt póno ujawnili swe uprawnienia w ksiêdze wieczystej. Nic nie sta³o na przeszkodzie, aby dbaj¹c nale¿ycie o swoje uprawnienia, z³o¿yli wniosek o zasiedzenie spornej nieruchomoci przed dat¹ nabycia nieruchomoci przez powodów. Zaniedbanie w tym przedmiocie
nie mo¿e obecnie  wbrew zarzutom skar¿¹cych  obci¹¿aæ powodów i skutkowaæ oddaleniem ich powództwa.
Orzeczenie S¹du Rejonowego w G. z dnia 14 czerwca 2006 r.
jest konsekwencj¹ faktu, i¿ stwierdzenie zasiedzenia ma ten skutek, ¿e okrela nowy stan prawny nieruchomoci, poczynaj¹c od
daty wskazanej w postanowieniu s¹du, bez wzglêdu na skutki
póniejszych zdarzeñ, które ten stan mog¹ odmiennie kszta³towaæ. W postêpowaniu o zasiedzenie s¹d wydaje postanowienie,
w którym stwierdza, kto naby³ w³asnoæ nieruchomoci w okrelonej chwili, a tym samym, kto w³asnoæ tê utraci³, bez wzglêdu
na to, czy w chwili orzekania nabywca zachowa³ w³asnoæ przedmiotu zasiedzenia. Ka¿de póniejsze nabycie w³asnoci  niezale¿nie od podstawy prawnej  odbywa siê kosztem osoby, która
wczeniej zasiedzia³a nieruchomoæ. Póniejsze nabycie nieruchomoci, np. w drodze kupna i w zaufaniu do ksiêgi wieczystej
nie odbiera natomiast zainteresowanemu prawa do ¿¹dania stwierdzenia zasiedzenia (por. postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia
3 kwietnia 2003 r., V CK 60/03, OSNC 2004/6/101). Jeli bowiem zmiana stanu prawnego (w³asnoci) nieruchomoci nast¹pi³a z mocy prawa, wpis do ksiêgi wieczystej ma jedynie charakter deklaratoryjny, zmiana w³asnoci nastêpuje z mocy samego prawa i jest ona skuteczna wobec wszystkich, niezale¿nie od
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treci wpisu w dziale drugim ksiêgi wieczystej (por. postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 10 maja 2002 r., IV CKN 1024/00,
LEX nr 271657).
Niemniej, up³yw terminu zasiedzenia poci¹ga za sob¹ ex lege
nabycie w³asnoci nieruchomoci przez jej posiadacza samoistnego. Zapadaj¹ce postanowienie s¹du ma tutaj charakter deklaratoryjny. S¹d stwierdza nabycie w³asnoci nieruchomoci przez
zasiedzenie z okrelon¹ dat¹. Z powy¿szego wynika, i¿ data wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia nieruchomoci przez
zasiedzenie praktycznie zawsze bêdzie póniejsza ni¿ data, z jak¹
nast¹pi³o zasiedzenie. Taka te¿ sytuacja zaistnia³a w niniejszej
sprawie. Wprawdzie postanowienie zosta³o wydane w dniu
14 marca 2006 r., jednak¿e skutek zasiedzenia nast¹pi³ z dniem
1 marca 1982 r. Pozwani byli zatem w³acicielami przedmiotowej nieruchomoci od dnia 1 marca 1982 r. do dnia 29 stycznia
1998 r., kiedy to powodowie nabyli przedmiotow¹ nieruchomoæ na mocy umowy sprzeda¿y. Nabycie to nast¹pi³o wprawdzie od osoby nieuprawnionej, z uwagi na wczeniejsze zasiedzenie przedmiotowej nieruchomoci przez pozwanych, jednak¿e pozostawa³o pod ochron¹ rêkojmi wiary publicznej ksi¹g wieczystych. Pozwani wskutek zawarcia przedmiotowej umowy utracili zatem prawo w³asnoci nieruchomoci. W tym stanie rzeczy
samego faktu, i¿ pozwani figuruj¹ obecnie jako w³aciciele nieruchomoci w ksiêdze wieczystej, nie mo¿na by³o uznaæ za przes¹dzaj¹cy o ich prawie w³asnoci do tej¿e nieruchomoci.
W konsekwencji, zarzuty podniesione w apelacji nie zas³uguj¹ na uwzglêdnienie. S¹d Rejonowy trafnie za uzna³, i¿ na
podstawie art. 222 § 1 k.c. powodom przys³uguje przeciwko
pozwanym skuteczne roszczenie windykacyjne. Powodowie s¹
bowiem w³acicielami spornej nieruchomoci, a pozwani  co
by³o w sprawie bezsporne  w³adaj¹ ni¹. W³adanie to  mimo
wpisu w ksiêdze wieczystej  nie opiera siê na ¿adnym tytule
prawnym, poniewa¿ tytu³ ten pozwani utracili w dniu zawarcia
umowy sprzeda¿y nieruchomoci pomiêdzy powodami a L.K.
Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d Okrêgowy na mocy art. 386
§ 1 k.p.c. zmieni³ zaskar¿ony wyrok w pozosta³ym zakresie w ten
sposób, ¿e nakaza³ pozwanym J.F. i T.F., aby opucili i wydali
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powodom M.G. i B.J.G. nieruchomoæ stanowi¹c¹ aktualnie dzia³kê
nr ( ), o powierzchni 0.0196 ha po³o¿on¹ przy ul. H.W. w G.
dla której S¹d Rejonowy w G. prowadzi obecnie ksiêgê wieczyst¹ nr ( ) (poprzednio czêæ dzia³ki nr ( ), k.m. 60, znajduj¹cej siê przy ul. P. o powierzchni 0.0301 ha, dla której prowadzona by³a ksiêga wieczysta nr ( )).
Zmiana zaskar¿onego wyroku w powy¿szym zakresie ma zatem charakter zmiany oznaczenia nieruchomoci podlegaj¹cej wydaniu, co w ocenie S¹du Okrêgowego by³o konieczne ze wzglêdów wskazanych w pierwszej czêci rozwa¿añ.
Czêciowe uchylenie zaskar¿onego wyroku w punkcie I skutkowa³o koniecznoci¹ zmiany rozstrzygniêcia o kosztach postêpowania przed S¹dem I instancji, o których S¹d Okrêgowy orzek³
na mocy art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 100 k.p.c. zgodnie z zasad¹ stosunkowego rozdzielenia kosztów postêpowania.
Powodowie pierwotnie domagali siê nakazania pozwanym
wydania nieruchomoci o powierzchni 301 m2. Na rozprawie apelacyjnej cofnêli pozew co do czêci nieruchomoci o powierzchni 105 m2, wskazuj¹c, i¿ pozwani przedmiotowej dzia³ki nie zajmuj¹. Pozwani wyrazili zgodê na cofniêcie pozwu w tym zakresie i podnieli, i¿ nigdy tej czêci dzia³ki nie zajmowali.
W ocenie S¹du Okrêgowego, przyczyny czêciowego cofniêcia pozwu przemawiaj¹ za uznaniem powodów w tym zakresie
za stronê przegrywaj¹c¹ postêpowanie. Wskazaæ wszak nale¿y,
i¿ cofniêcie pozwu, w zakresie rozstrzygniêcia roszczenia o zwrot
kosztów procesu, co do zasady wywo³uje takie same nastêpstwa, jak przegranie procesu przez stronê powodow¹ (por. postanowienie S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia
2003 r., I ACz 6/03, OSA/2003/9/40). Podobnie, stronê cofaj¹c¹
kasacjê nale¿y uwa¿aæ za przegrywaj¹c¹ sprawê w instancji w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c. (por. postanowienie S¹du Najwy¿szego
z dnia 9 czerwca 2000 r., I PKN 97/00, OSNP 2002/1/14). Jedynie
w sytuacji, gdy cofniêcie pozwu nast¹pi³oby na skutek takiego
zachowania pozwanego, które zaspokaja³oby interes powoda,
stronê cofaj¹c¹ pozew nale¿a³oby traktowaæ jako stronê wygrywaj¹c¹ postêpowanie. Innymi s³owy, za stronê przegrywaj¹c¹
sprawê w rozumieniu przepisów o kosztach procesu nale¿y uwa-
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¿aæ pozwanego, który w toku procesu spe³ni³ dochodzone od
niego wiadczenie, czym zaspokoi³ roszczenie powoda wymagalne w chwili wytoczenia powództwa (por. postanowienie S¹du
Najwy¿szego z dnia 6 listopada 1984 r., IV CZ 196/84, LEX nr
8642). W przedmiotowej sprawie cofniêcie pozwu nast¹pi³o nie
wskutek zaspokojenia roszczenia powodów w zakresie cofniêtego powództwa, a z uwagi na fakt, i¿ pozwani czêci nieruchomoci w ogóle nie zajmowali. Tym samym powodów nale¿y traktowaæ w tym zakresie za przegrywaj¹cych postêpowanie.
W zwi¹zku z powy¿szym uznaæ nale¿y, i¿ powodowie wygrali postêpowanie w 2/3 (co do 196 z 301 m2), za przegrali
postêpowanie w 1/3 (co do 105 z 301 m2).
Powodowie ponieli w postêpowaniu pierwszo-instancyjnym
koszty w ³¹cznej kwocie 1.725,00 z³. Na koszty poniesione przez
powodów sk³ada siê kwota 1.200 z³ tytu³em zwrotu kosztów
zastêpstwa procesowego, z uwagi na fakt, i¿ powodowie reprezentowani byli przez pe³nomocnika bêd¹cego adwokatem (§ 6
pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op³at za czynnoci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów nieop³aconej pomocy
prawnej udzielonej z urzêdu); kwota 15,00 z³ tytu³em op³aty skarbowej od pe³nomocnictwa; kwota 480 z³ tytu³em wpisu od pozwu; kwota 30,00 z³ tytu³em rycza³tu za dorêczenia.
Pozwani nie ponieli w postêpowaniu pierwszo-instancyjnym
¿adnych kosztów bowiem przed S¹dem Rejonowym nie byli reprezentowani przez profesjonalnego pe³nomocnika.
Powodowie wygrali postêpowanie przed S¹dem I instancji w 2/
3, a zatem pozwani winni im zwróciæ 2/3 poniesionych przez
powodów kosztów, tj. kwotê 1.150 z³ (1.725,00 z³ x 2/3).
W konsekwencji nale¿a³o zmieniæ zaskar¿ony wyrok w punkcie II w ten sposób, ¿e zas¹dziæ od pozwanych na rzecz powodów solidarnie kwotê 1.150,00 z³ tytu³em zwrotu kosztów postêpowania.
O kosztach postêpowania odwo³awczego orzeczono na mocy
art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 100 zd. 1 k.p.c. zgodnie z zasad¹
stosunkowego rozdzielenia kosztów procesu.
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Wartoæ przedmiotu zaskar¿enia wynosi³a 6.000,00 z³. Apelacja pozwanych nie zosta³a uwzglêdniona. Niemniej, w zakresie
cofniêtego na rozprawie apelacyjnej powództwa, powodów nale¿y uznaæ za przegrywaj¹cych, za pozwanych za wygrywaj¹cych postêpowanie apelacyjne, z tych samych wzglêdów, jakie
wskazano przy rozliczaniu kosztów za postêpowanie przed S¹dem I instancji. W tej sytuacji, powodowie wygrali postêpowanie apelacyjne w 2/3, za pozwani w 1/3.
Powodowie ponieli koszty postêpowania odwo³awczego
w ³¹cznej wysokoci 600,00 z³, na któr¹ sk³adaj¹ siê koszty zastêpstwa procesowego.
Pozwani ponieli koszty postêpowania odwo³awczego w ³¹cznej wysokoci 900,00 z³, na któr¹ sk³ada siê kwota 600 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego oraz kwota 300,00 z³ tytu³em op³aty od apelacji.
Powodowie wygrali postêpowanie przed S¹dem II instancji
w 2/3, a zatem pozwani winni im zwróciæ 2/3 poniesionych przez
powodów kosztów, tj. kwotê 400,00 z³ (600,00 z³ x 2/3).
Pozwani wygrali postêpowanie przed S¹dem II instancji w 1/
3, a zatem powodowie winni im zwróciæ 1/3 poniesionych przez
pozwanych kosztów, tj. kwotê 300,00 z³ (900,00 z³ x 1/3).
W konsekwencji nale¿a³o zas¹dziæ od pozwanych na rzecz
powodów solidarnie kwotê 100,00 z³ (400,00 z³  300,00 z³ =
100,00 z³) tytu³em zwrotu kosztów postêpowania za instancjê
odwo³awcz¹.
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7
WYROK
z dnia 28 padziernika 2010 r.
III Ca 389/10
S¹d Okrêgowy w Gdañsku
III Wydzia³ Cywilny Odwo³awczy
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Anna Struga³a (przewodnicz¹cy)
SSO Krzysztof Gajewski (sprawozdawca)
SSO W³odzimierz Witt

Teza
Pozbawienie cz³onka wspólnoty ogrzewania w okresie zimowym, w celu wp³yniêcia na niego, aby zap³aci³ sporne zaleg³oci, narusza zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, a tym samym mo¿e
uzasadniaæ odpowiedzialnoæ cz³onka zarz¹du Wspólnoty na podstawie art. 415 k.c. w zwi¹zku z art. 444 § 1 k.c. i 445 § 1 k.c.

Uzasadnienie
Powódka T.K. wnios³a o nakazanie pozwanym M.K. i A.W.
przywrócenie stanu poprzedniego poprzez pod³¹czenie ogrzewania w mieszkaniu powódki i orzeczenie zakazu od³¹czania
ogrzewania w przysz³oci oraz o ustalenie, ¿e nie zalega z ¿adnymi op³atami zwi¹zanymi z u¿ytkowaniem mieszkania oraz op³atami na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej G. ul. G. Ponadto wnios³a o zas¹dzenie od pozwanych kwoty 2.500 z³ wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 2 kwietnia 2007 r. do dnia zap³aty i kosztów procesu wg norm przepisanych. W pimie z dnia 14 grudnia
2007 r. rozszerzy³a ¿¹danie o zas¹dzenie od pozwanych kwoty
2.500 z³ z tytu³u szkody jak¹ pozwani osobicie jej wyrz¹dzili
od³¹czaj¹c ogrzewanie w kolejnym roku grzewczym. Pozwani
wnieli o oddalenie powództwa. Na rozprawie w dniu 29 stycznia 2008 r. powódka cofnê³a pozew w zakresie ¿¹dania punktu
pierwszego pozwu, na co pozwani wyrazili zgodê i postanowieniem z dnia 29 stycznia 2008 r. S¹d umorzy³ w tym zakresie
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postêpowanie (tj. co ¿¹dania przywrócenia pod³¹czenia ogrzewania i orzeczenia zakazu od³¹czenie ogrzewania na przysz³oæ).
Wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2008 r. S¹d Rejonowy w G. oddali³ powództwo w ca³oci oraz odst¹pi³ od obci¹¿ania powódki
kosztami zastêpstwa procesowego w sprawie.
Pozwany M.K. zaskar¿y³ za¿aleniem punkt II. wyroku S¹du
Rejonowego.
Na skutek apelacji powódki S¹d Okrêgowy w G. wyrokiem
z dnia 12 marca 2009 r. uchyli³ zaskar¿ony wyrok i przekaza³
sprawê do ponownego rozpoznania S¹dowi Rejonowemu w G.,
pozostawiaj¹c temu S¹dowi orzeczenie o kosztach postêpowania
za instancjê odwo³awcz¹. Z uwagi na powy¿sze rozstrzygniêcie
S¹d Okrêgowy w G. postanowieniem z dnia 12 marca 2009 r.
umorzy³ postêpowanie w przedmiocie za¿alenia M.K. na rozstrzygniêcie o kosztach procesu zawarte w pkt II. wyroku S¹du
Rejonowego w G. z dnia 8 kwietnia 2008 r.
Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2010 r. S¹d Rejonowy w Gdyni:
1. oddali³ powództwo;
2. zas¹dzi³ od powódki T.K. na rzecz pozwanego M.K. kwotê
1.248 z³ (jeden tysi¹c dwiecie czterdzieci osiem z³otych)
tytu³em zwrotu kosztów procesu;
3. nakaza³ ci¹gn¹æ od powódki na rzecz Skarbu Pañstwa kwotê
176,97 z³ (sto siedemdziesi¹t szeæ z³otych dziewiêædziesi¹t
siedem groszy) tytu³em nieuiszczonych kosztów s¹dowych.
Powy¿sze rozstrzygniêcie S¹d I instancji opar³ na nastêpuj¹cych ustaleniach i rozwa¿aniach:
Powódka jest w³acicielem lokalu mieszkalnego w G. przy ul.
G. i cz³onkiem wspólnoty mieszkaniowej nieruchomoci przy ul.
G. w G. M.K. zosta³ wybrany do sk³adu zarz¹du ww. wspólnoty
w 2003 r., za A.W.  w 2005 r. T.K. wiedzia³a, ¿e M.K. i A.W. s¹
cz³onkami zarz¹du wspólnoty.
Administrator ww. nieruchomoci  Biuro Obs³ugi Budynków
B. poinformowa³o powódkê w dniu 15 wrzenia 2006 r., ¿e
w zwi¹zku z zad³u¿eniem z tytu³u op³at eksploatacyjnych za
mieszkanie wobec Wspólnoty (kwota 3.346,58 z³) z dniem 30
wrzenia 2006 r. zostanie odciêty dop³yw centralnego ogrzewa-
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nia do mieszkania powódki, a sprawa zad³u¿enia zostanie przekazana celem wszczêcia procedury s¹dowej.
Zarz¹d Wspólnoty w osobach A.W. i M.K. pismem z dnia 15
listopada 2006 r. poinformowa³ powódkê, ¿e z uwagi na zad³u¿enie powódki zobowi¹za³ administratora (Biuro Obs³ugi Budynków B.) do odciêcia ogrzewania do czasu uregulowania zad³u¿enia. Ponadto zarz¹d za¿¹da³ od powódki usuniêcia nieprzyjemnego zapachu wydostaj¹cego siê na klatkê schodow¹ do 30 listopada 2006 r. pod rygorem opryskania drzwi powódki rodkami
zapachowymi oraz poinformowania Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w celu inspekcji lokalu powódki.
W kolejnym pimie (z dnia 15 listopada 2006 r.) administrator
poinformowa³ powódkê, ¿e na skutek decyzji zarz¹du Wspólnoty z dniem 20 listopada 2006 r. zostanie odciêty dop³yw centralnego ogrzewania do mieszkania powódki. W dniu 20 listopada
2006 r. od³¹czono dop³yw centralnego ogrzewania do mieszkania powódki.
W grudniu 2006 r. i styczniu 2007 r. wszystkie lokale w w/w
nieruchomoci nie korzysta³y z centralnego ogrzewania z uwagi
na awariê pieca. W lutym 2007 r. wznowiono dop³yw ciep³a,
z wyj¹tkiem mieszkania powódki. Tak¿e w nastêpnym okresie
grzewczym powódka nie otrzyma³a dop³ywu ciep³a, który zosta³
wznowiony dopiero w dniu 4 stycznia 2008 r.
Wewn¹trz mieszkania powódki w okresie, w którym nie posiada³a centralnego ogrzewania dosz³o do spadku temperatury,
pocz¹tkowo do 10-13 st. Celsjusza. W grudniu 2006 r. zakupi³a
grzejnik i farelkê, co podwy¿szy³o temperaturê w mieszkaniu
do oko³o 19 stopni Celsjusza. Powódka lubi jak w mieszkaniu
panuje temperatura od 23 do 24 stopni Celsjusza. W okresach
jesienno-zimowych od listopada 2006 r. do stycznia 2008 r. powódka chorowa³a szeæ razy po piêæ dni. Nie udawa³a siê do
lekarza, normalnie chodzi³a do pracy, nie bra³a zwolnieñ lekarskich, bo obawia³a siê zwolnienia z pracy. Leczy³a siê syropem,
witaminami, rutinoscorbinem, lekami przeciwbólowymi i przeciwgor¹czkowymi. Zosta³a uprzedzona przez administratora i zarz¹d wspólnoty, ¿e zostanie jej od³¹czone centralne ogrzewanie.
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A.W. i M.K. podejmuj¹c decyzjê o od³¹czeniu centralnego
ogrzewania powódce dzia³ali nie we w³asnym imieniu, lecz jako
zarz¹d wspólnoty mieszkaniowej. Opierali siê na danych co do
zad³u¿enia powódki na podstawie informacji profesjonalnego
ksiêgowego zajmuj¹cego siê rachunkowoci¹ wspólnoty. Obaj
kierowali siê interesem finansowym reprezentowanej przez nich
Wspólnoty Mieszkaniowej. Spór finansowy bêd¹cy zarzewiem
konfliktu pomiêdzy zarz¹dem Wspólnoty a powódk¹ wynika³,
z tego, ¿e powódka zgodzi³a siê wspó³finansowaæ wykonanie
wylewki na tarasie i p³yty jumbo na parkingu Wspólnoty. Kiedy
wspólnota podjê³a uchwa³ê o wykonaniu tych robót powódka
zmieni³a zdanie i stwierdzi³a, ¿e nie bêdzie ich wspó³finansowaæ, gdy¿ s¹ zbyt kosztowne.
S¹d Rejonowy realizuj¹c wytyczne s¹du odwo³awczego dokona³ analizy winy i bezprawnoci czynu A.W. i M.K. polegaj¹cego
na wstrzymaniu dop³ywu centralnego ogrzewania do mieszkania
powódki:
 w zakresie powstania sporu co do zad³u¿enia powódki wzglêdem wspólnoty. Jak zezna³ A.W. i co zas³uguje na wiarê, opiera³
on (wraz z drugim cz³onkiem zarz¹du M.K.) swoje przekonanie o istnieniu zad³u¿enia powódki na podstawie danych przedstawionych przez podmiot fachowy (profesjonalny ksiêgowy
zajmuj¹cy siê rachunkowoci¹ wspólnoty);
 wprowadzenie wspólnoty przez powódkê w b³¹d co do gotowoci wspó³finansowania wykonania adaptacji tarasu oraz u³o¿enia na parkingu wspólnoty p³yt jumbo;
 nie jest wiêc tak, ¿e powstanie sporu co do zad³u¿enia powódki by³o wiadomie jednostronnym i nie opartym na ¿adnych zobiektywizowanych przes³ankach osobistym wymys³em
pozwanych;
 to, ¿e ostatecznie w tej kwestii dosz³o pomiêdzy stronami do
ugody s¹dowej w innym procesie, niczego nie zmienia w odczytaniu wiadomoci i wiedzy pozwanych wg daty podejmowania decyzji o od³¹czeniu powódce ogrzewania. Treæ ugody
s¹dowej bynajmniej nie oznacza, ¿e powódka nie by³a d³u¿nikiem  otó¿ z istoty ugody wynika, ¿e strony wzajemnie posz³y sobie na ustêpstwa. Obecnie ka¿da ze stron mo¿e mieæ
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ca³kiem rozbie¿ne pogl¹dy co do motywów przemawiaj¹cych
za takim, a nie innym ustêpstwem, co nie ma obecnie ¿adnego waloru prawnego. Je¿eli powódka by³a przekonana o braku swojego zad³u¿enia, nie powinna takiej ugody zawieraæ;
 prawo pozbawienia odbiorcy przez dostawcê wiadczenia
z uwagi na brak wiadczenia wzajemnego jest jedn¹ z fundamentalnych zasad obrotu cywilnoprawnego maj¹c¹ ród³o w zasadzie wolnoci stron stosunku cywilnoprawnego. Nikogo nie
mo¿na zmusiæ do dalszego spe³niania wiadczenia, je¿eli nie
otrzymuje za nie zap³aty. Przywo³ywane przez pe³nomocnika
powoda orzeczenia s¹dowe dotycz¹ zupe³nie innej sytuacji,
a mianowicie takiej, w której cz³onek wspólnoty mieszkaniowej samowolnie odcina sobie sam centralne ogrzewanie (tj.
ingeruje w instalacjê c.o.), po czym trwale przy³¹cza sobie
inne ród³o ciep³a. Nie mo¿na z nich wywodziæ szerokiego
wniosku, ¿e dop³yw centralnego ogrzewania jest czym, co
bez stosownej uchwa³y wspólnoty musi trwaæ niezmiennie
bez wzglêdu na konkretne i ró¿norodne uwarunkowania faktyczne. To, ¿e cz³onek wspólnoty nie mo¿e sam sobie od³¹czyæ centralnego ogrzewania i zamieniæ na inne ród³o ciep³a
nie oznacza, ¿e zarz¹d wspólnoty nie mo¿e wstrzymaæ mu
dop³ywu centralnego ogrzewania, je¿eli cz³onek ten zalega
z p³atnociami. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w tej ostatniej sytuacji pozostali mieszkañcy, w razie dalszego odbioru centralnego ogrzewania wspó³finansuj¹ d³u¿nika, co jawi siê po jego
stronie jako nadu¿ycie nie podlegaj¹ce ochronie prawnej. Sens
przytoczonych przez pe³nomocnika orzeczeñ jest tylko taki,
¿e zmiana sposobu ogrzewania mieszkania, w rozumieniu trwa³ego pod³¹czenia (a nie np. w³¹czenia przenonego grzejnika)
innych urz¹dzeñ ni¿ dotychczasowe, nie jest dopuszczalna
bez zgody pozosta³ych w³acicieli. Oczywistym jest wiêc, ¿e
orzeczenia te nie dotycz¹ sytuacji wstrzymania dop³ywu ciep³a w istniej¹cej instalacji z uwagi na zaleg³oci w³aciciela
(w takiej sytuacji w³aciciel jest np. nadal zobowi¹zany do
uiszczania tzw. op³at przesy³owych; nie otrzymuje jedynie samego ciep³a). Takie wstrzymanie dostaw ciep³a jest czynnoci¹ zwyk³ego zarz¹du i nie wymaga uchwa³y wspólnoty. Co
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wiêcej  ka¿dy w³aciciel mo¿e sam sobie wstrzymaæ dop³yw
ciep³a zamykaj¹c stosowny zawór (np. w razie wyjazdu za
granicê)  tego cytowane orzeczenia równie¿ nie dotycz¹
(w³aciciel w tej sytuacji dalej jest obowi¹zany uiszczaæ op³aty
przesy³owe z tytu³u centralnego ogrzewania oraz ewentualnego procentu rozliczenia debetu pomiêdzy odczytem licznika g³ównego ciep³a oraz sumy odczytów liczników w mieszkaniach)  takie zachowanie równie¿ nie wymaga zgody pozosta³ych w³acicieli;
 nietrafne s¹ chaotyczne i nacechowane zbêdnym patosem wywody pe³nomocnika powódki wskazuj¹cego, ¿e od³¹czenie
centralnego ogrzewania by³o w okolicznociach sprawy szczególnie dotkliwe (drastyczne) w stosunku do powódki. Wrêcz
przeciwnie: jest ona osob¹ doros³¹, pozbawion¹ jakichkolwiek
u³omnoci fizycznych i psychicznych (inaczej sprawa mia³aby
siê np. wzglêdem inwalidy lub dziecka). W spornym okresie
pracowa³a zawodowo, otrzymywa³a wynagrodzenie i mog³a
zapewniæ w oparciu o powszechnie dostêpne w sprzeda¿y
urz¹dzenia przenone alternatywne ród³o ciep³a w swoim
mieszkaniu (i tak zreszt¹ uczyni³a). S¹d pomija odnone uwarunkowania dotycz¹ce innych osób zamieszkuj¹cych w lokalu
powódki, gdy¿ nie by³y powodami w niniejszym procesie;
 zamiar od³¹czenia ogrzewania by³ notyfikowany powódce z odpowiednim wyprzedzeniem, co oznacza, ¿e mia³a ona mo¿liwoæ zarówno przygotowania siê na ten fakt, jak te¿ podjêcia
rodków prawnych zmierzaj¹cych do uniemo¿liwienia od³¹czenia ogrzewania (np. powództwo o zakaz od³¹czenia ogrzewania wraz z wnioskiem o zabezpieczenia roszczenia). Powy¿sze oznacza, ¿e dzia³anie pozwanych odpowiada³o dobrym obyczajom. Nie by³o nag³e i zaskakuj¹ce dla powódki.
Reasumuj¹c, zachowanie pozwanych by³o oparte na zobiektywizowanych podstawach co do istnienia zad³u¿enia po stronie powódki wzglêdem wspólnoty, nie przekracza³o kompetencji cz³onków zarz¹du, mieci³o siê w ramach zwyk³ego zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹, by³o zgodne z dobrymi obyczajami oraz in concreto zastosowane wzglêdem osoby, która mia³a mo¿liwoci faktycznej minimalizacji negatywnych skutków od³¹czenia ciep³a.
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Brak winy i bezprawnoci czynu pozwanych oznacza, ¿e powództwo w odniesieniu do ¿¹dania zap³aty w wietle art. 415
k.c. jest niezasadne.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e S¹d Okrêgowy uchylaj¹c zaskar¿ony wyrok s¹du I instancji uczyni³ to tak¿e w tej czêci, która
dotyczy³a oddalonego powództwa o ustalenie nieistnienia po stronie powódki zaleg³oci wzglêdem Wspólnoty Mieszkaniowej w G.
przy ul. G. S¹d odwo³awczy skupiaj¹c siê w uzasadnieniu swojego wyroku na zagadnieniu nierozpoznania przez S¹d Rejonowy
kwestii winy i bezprawnoci czynu pozwanych polegaj¹cego na
odciêciu dop³ywu ciep³a do mieszkania powódki nie zawar³
wytycznych co do sposobu i kierunku ponownego rozpoznania
sprawy w zakresie roszczenia o ustalenie. Nale¿y podkreliæ, ¿e
wytyczne S¹du Okrêgowego dotyczy³y wy³¹cznie zagadnienia
czynu pozwanych pod k¹tem winy bezprawnoci. Nie mog¹
wiêc byæ przeniesione na grunt roszczenia o ustalenie, gdy¿ nie
chodzi tu o ¿aden czyn oraz bezprawnoæ czy te¿ winê po
stronie pozwanych. W tym stanie rzeczy S¹d Rejonowy podzieli³
trafny pogl¹d prawny zawarty w uzasadnieniu wyroku z dnia 8
kwietnia 2008 r., ¿e pozwani nie posiadaj¹ legitymacji biernej
w sprawie o ustalenie braku zad³u¿enia powódki wzglêdem
wspólnoty mieszkaniowej.
Opinia bieg³ego lekarza otolaryngologa nie mia³a wp³ywu na
rozstrzygniêcie z uwagi na brak zaistnienia pozytywnych przes³anek odpowiedzialnoci pozwanych za czyn niedozwolony. To
samo dotyczy przed³o¿onych przez stronê powodow¹ rachunków dowodz¹cych szkody maj¹tkowej po stronie powódki na
skutek wstrzymania dostaw ciep³a.
Zeznania powódki, mimo, ¿e wiarygodne, nie zawiera³y danych wskazuj¹cych na osobist¹ odpowiedzialnoæ pozwanych za
czyn niedozwolony. To samo dotyczy zeznañ jej syna  P.K. oraz
zeznañ wiadka J.W. Dotycz¹ one w istocie niespornych okolicznoci zwi¹zanych z obni¿eniem temperatury w mieszkaniu powódki oraz dogrzewania go za pomoc¹ urz¹dzeñ przenonych
i kosztów z tego wynikaj¹cych. Wniosek o przes³uchanie T.R.
zosta³ cofniêty z uwagi na jej zgon.
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Pozosta³e ustalenia faktyczne s¹ b¹d bezsporne b¹d oparte
na niekwestionowanych dokumentach prywatnych oraz urzêdowych.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, powództwo o ustalenie podlega³o
oddaleniu na mocy art. 189 k.p.c. a contrario, za co do roszczenia
o zap³atê  oddaleniu na mocy art. 415 k.c. a contario w zw. z art.
445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c. a contrario i art. 448 k.c.
a contrario.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wnios³a powódka, zaskar¿aj¹c go w ca³oci i zarzucaj¹c mu:
1. naruszenie prawa materialnego art. 415 k.c. poprzez jego b³êdn¹
wyk³adniê tj. poprzez uznanie, i¿ brak winy i bezprawnoci
czynu pozwanych oznacza, ¿e powództwo w odniesieniu do
¿¹dania zap³aty w wietle w/w przepisu jest niezasadne; art.
445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c. poprzez ich b³êdn¹
wyk³adniê tj. nie zas¹dzenie na rzecz powódki zadoæuczynienia za doznane krzywdy i rozstrój zdrowia;
2. naruszenie przepisów postêpowania, a mianowicie art. 328 §
2 k.p.c.  poprzez brak wskazania faktów, które s¹d uzna³ za
udowodnione, dowodów, na których siê opar³, i przyczyn,
dla których innym dowodom odmówi³ wiarygodnoci i mocy
dowodowej, a tak¿e nie wyjanienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa; poprzez niedostateczne podanie motywów rozstrzygniêcia, a tak¿e zaistnienie
sprzecznoci pomiêdzy argumentami zapad³ymi w uzasadnieniu; art. 316 § 1 k.p.c. poprzez wydanie wyroku pomimo nie
wyjanienia sprawy w stopniu wystarczaj¹cym do jej stanowczego rozstrzygniêcia, co mia³o wp³yw na wynik sprawy m.in.
poprzez nieustalenie czy powódka zalega³a z op³atami eksploatacyjnymi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. G., przez
co S¹d I instancji nie dokona³ wszechstronnego wyjanienia
wszystkich okolicznoci sprawy; art. 386 § 6 k.p.c. albowiem
S¹d Rejonowy zgodnie z wytycznymi S¹du II instancji nie rozwa¿y³ czy po stronie powódki powsta³a szkoda, czy dzia³anie
pozwanych by³o bezprawne i zawinione, a tak¿e czy zachodzi zwi¹zek przyczynowy miêdzy owym dzia³aniem, a szkod¹;
art. 366 k.p.c.  poprzez sprzeczne z tym przepisem roz-
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strzygniêcie w zakresie kosztów; art. 25 k.p.c.  poprzez ustalenie wartoci przedmiotu sporu wbrew w/w przepisowi; art.
394 k.p.c.  poprzez nierozpoznanie skutecznie z³o¿onego
za¿alenia na postanowienie S¹du o przyznaniu wynagrodzenia bieg³emu;
3. b³¹d w ustaleniach faktycznych  poprzez b³êdne ustalenie,
i¿ powódka wprowadzi³a wspólnotê w b³¹d, co do gotowoci
wspó³finansowania wykonania tarasu, i¿ spór co do zad³u¿enia nie by³ osobistym wymys³em pozwanych opartym na niezobiektywizowanych przes³ankach, i¿ powódka ma zaleg³oci wobec wspólnoty  sugeruj¹c, ¿e s¹ to zad³u¿enia eksploatacyjne.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê wniesiono o:
 zmianê zaskar¿onego wyroku i orzeczenie zgodnie z ¿¹daniem powódki, wzglêdnie jedynie z ostro¿noci procesowej
wniesiono o:
 uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania;
 zwolnienie powódki od kosztów s¹dowych od apelacji;
 w obydwu wypadkach o zas¹dzenie od pozwanych na rzecz
powódki kosztów procesu (w przypadku nie zwolnienia od
kosztów s¹dowych) w tym kosztów zastêpstwa procesowego
wed³ug norm przepisanych.
W uzasadnieniu skar¿¹ca podkreli³a, i¿ z zaskar¿onym wyrokiem nie sposób siê zgodziæ. Do jego wydania dosz³o po naruszeniu szeregu przepisów prawa materialnego, a tak¿e istotnych
norm procesowych. Samo uzasadnienie wyroku pozostawia wiele do ¿yczenia zarówno pod wzglêdem jêzykowym, jak i prawnym  jest, bowiem chaotyczne, niespójne, a co najwa¿niejsze
sporz¹dzone wbrew zasadom wyra¿onym w art. 328 § 2 k.p.c.
Po pierwsze S¹d Rejonowy dopuci³ siê naruszenia prawa
materialnego art. 415 k.c., który normuje podstawow¹ zasadê
odpowiedzialnoci opartej na winie sprawcy szkody.
Zdaniem skar¿¹cej wina po stronie pozwanych jest ewidentna
i bezsporna, bowiem to ich dzia³anie doprowadzi³o do od³¹czenia ogrzewania. Tak¿e i przes³anka w postaci bezprawnoci po-
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stêpowania zosta³a spe³niona, bowiem brak jest podstawy prawnej  norm prawa powszechnie obowi¹zuj¹cych, a tak¿e nakazu
wynikaj¹cego z zasad wspó³¿ycia spo³ecznego  na podstawie,
których pozwani mieliby prawo do od³¹czenia powódce ogrzewania. Pozwani ewidentnie dopucili siê czynu niedozwolonego, który jest sprzeczny z prawem, a tak¿e z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, poprzez bezprawne odciêcie centralnego ogrzewania powódce. Powódka zosta³a przez pozwanych pozbawiona ogrzewania w okresie zimowym, bowiem pozwani próbowali w ten sposób wymóc na powódce zap³atê za wykonanie tarasu, którego powódka sobie nie ¿yczy³a. Zatem powódka nie
mia³a ¿adnej zaleg³oci z tytu³u op³at eksploatacyjnych  w tym
 co najwa¿niejsze nie mia³a zad³u¿enia za ogrzewanie, które to
pozwani samowolnie odciêli. ( ) P³atnoæ regularna czynszu
i op³at przez stronê powodow¹, zosta³a formalnie potwierdzona
w aktach sprawy  sygn. I C ( ) prowadzonej przez S¹d Rejonowy w G. ( ) Dalsza czêæ dywagacji S¹du w zakresie tego
czy w³aciciel sam mo¿e sobie od³¹czyæ ciep³o czy nie  jest ju¿
zupe³nie nie zwi¹zane z istot¹ sprawy. Natomiast podwa¿anie
prze¿yæ powódki i jej upokorzenia w zwi¹zku z od³¹czeniem
ogrzewania wskazuj¹c, ¿e jest osob¹ doros³¹ i nie by³o to dotkliwe czy drastyczne  jest ca³kowicie niezrozumia³e i zdaje siê, ¿e
niegodne powagi urzêdu sêdziowskiego. To, bowiem czy powódka mog³a zapewniæ sobie inne formy ogrzewania czy nie 
nie jest tu istot¹ sprawy.
Ponadto nale¿y równie¿ wskazaæ, i¿ co prawda, ani ustawa
o w³asnoci lokali, ani kodeks cywilny nie definiuj¹ pojêcia czynnoci zwyk³ego zarz¹du i przekraczaj¹cych ten zakres, art. 22
ust. 3 powo³anej wy¿ej ustawy jedynie wymienia przyk³adowy
katalog czynnoci przekraczaj¹cych zwyk³y zarz¹d nieruchomoci¹ wspóln¹, to jednak pocz¹wszy od Uchwa³y S¹du Najwy¿szego  Izba Cywilna z dnia 28 sierpnia 1997 r., III CZP 36/97
(OSNC 1998/1/4), poprzez Postanowienie S¹du Najwy¿szego 
Izba Cywilna z dnia 19 grudnia 2001 r., IV CZ 198/2001, a koñcz¹c na Wyroku S¹du Najwy¿szego  Izba Cywilna z dnia 7 lutego 2002 r. I CKN 489/200  utrwali³a siê zasada prawna, i¿ w przypadku takim, jak powódki  od³¹czanie CO jest czynnoci¹ prze-
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kraczaj¹c¹ zwyk³y zarz¹d. ( ) Dodaæ równie¿ nale¿y, ¿e w ustawie o w³asnoci lokali nie jest okrelona odpowiedzialnoæ cz³onków zarz¹du jako osób fizycznych, które dopuszczaj¹ siê czynu
niedozwolonego lub przekraczaj¹ zakres zwyk³ego zarz¹du, a tak¿e
dzia³aj¹ po prostu z przekroczeniem umocowania. W zwi¹zku
z tym, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o w³asnoci lokali w zakresie nie uregulowanym ustaw¹ do w³asnoci lokali stosuje siê
przepisy Kodeksu cywilnego. Pozwani samowolnie i bezpodstawnie zdecydowali o odciêciu z dniem 20 listopada 2006 r.
dop³ywu centralnego ogrzewania do mieszkania powódki, co
jest sprzeczne z dyspozycj¹ przepisu art. 22 ust. 2 powo³anej
wy¿ej ustawy i to nie powinno ulegaæ ¿adnej w¹tpliwoci. Przy
tej okazji nale¿y równie¿ wskazaæ, i¿ odciêcie dop³ywu ogrzewania w okresie zimowym jest czynnoci¹ stoj¹c¹ w sprzecznoci z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, ingeruj¹c¹ w sposób ra¿¹cy w prawo w³asnoci i niedopuszczaln¹ w wietle demokratycznego pañstwa prawnego, w którym standardy ochrony praw
cz³owieka i obywatela s¹ bardzo wysokie.
Ponadto to odciêcie ogrzewania w okresie zimowym jest wrêcz
nielegalnym sposobem egzekwowania roszczeñ ( ).
Nale¿y równie¿ wskazaæ, i¿ S¹d Rejonowy dopuci³ siê naruszenia prawa materialnego  art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1
k.c. poprzez ich b³êdn¹ wyk³adniê tj. nie zas¹dzenie na rzecz
powódki zadoæuczynienia za doznane krzywdy i rozstrój zdrowia. W przedmiotowej sprawie powódka ewidentnie dozna³a
rozstroju zdrowia na skutek bezprawnego od³¹czenia centralnego ogrzewania przez pozwanych i to nie powinno ulegaæ ¿adnej
w¹tpliwoci. ( ) Temperatura w mieszkaniu pocz¹tkowo spad³a, a¿ do 10-13 stopni Celsjusza, zatem logicznym jest, i¿ przy
takim spadku temperatury nastêpuje znaczne wych³odzenie organizmu. Nale¿y wskazaæ, i¿ w praktyce spowodowanie uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia jest najczêstsz¹ podstaw¹ zadoæuczynienia za krzywdê. ( )
Ponadto S¹d Rejonowy dopuci³ siê równie¿ naruszenia art.
328 § 2 k.p.c., albowiem nie wyjani³ ani podstawy faktycznej
wyroku ani te¿ prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa, a tak¿e niedostateczne poda³ motywy swojego rozstrzygniê-
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cia. Poza tym w przedmiotowym rozstrzygniêciu zaistnia³y tak¿e
sprzecznoci pomiêdzy argumentami zapad³ymi w uzasadnieniu.
( )
Z kolei w zakresie zarzutu braku nale¿ytego uzasadnienia prawnego  nale¿y wskazaæ, i¿ podano wy³¹cznie ogólnie jako podstawê prawn¹ rozstrzygniêcia  art. 189 k.p.c. a contrario i art.
415 k.c. a contrario w zw. z art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1
k.c. a contrario i art. 448 k.c. a contrario. Nie przeprowadzono
jednak subsumpcji prawnej wskazywanych przepisów pod ustalony stan faktyczny i de facto w ogóle nie wykazano w uzasadnieniu, dlaczego przepisy te nie maj¹ zastosowania. Same stwierdzenie S¹du, ¿e brak jest winy i bezprawnoci bez osadzenia
tego w rzeczowych i prawnych argumentach  nie spe³nia wymogów prawid³owego uzasadnienia. ( )
W ocenie strony powodowej cz³onkowie zarz¹du dopucili
siê czynnoci przekraczaj¹cej ich ustawowe umocowanie, a wiêc
dokonali czynnoci przekraczaj¹cej zwyk³y zarz¹d, bez stosownego upowa¿nienia Wspólnoty. W zwi¹zku z tym cz³onkowie
zarz¹du przekroczyli swe uprawnienia i dokonali czynnoci, do
której nie zostali upowa¿nieni przez Wspólnotê, a zatem ich dzia³anie nale¿y potraktowaæ  nie jako dzia³anie cz³onków zarz¹du
 a dzia³anie osób fizycznych, bowiem nie mo¿na w tym przypadku mówiæ o jakimkolwiek reprezentowaniu interesów Wspólnoty. To w³anie pozwani, jako osoby fizyczne s¹ zobowi¹zani
ponieæ konsekwencje prawne swoich czynów, bowiem odcinaj¹c dop³yw ogrzewania nie dzia³ali w ramach czynnoci zarz¹du
i nie reprezentowali Wspólnoty. ( )
S¹d Rejonowy równie¿ nie dokona³ analizy prawnej przywo³anych w uzasadnieniu przepisów prawa materialnego  art. 445
§ 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c. Z powy¿szych okolicznoci
jednoznacznie wynika, i¿ S¹d I instancji nie wyjani³ podstawy
prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa i to nie ulega ¿adnej w¹tpliwoci. ( )
S¹d I instancji dopuci³ siê równie¿ naruszenia przepisu art.
316 k.p.c., gdy¿ nie wyjani³ sprawy wystarczaj¹co do jej stanowczego rozstrzygniêcia. Sprawa ta nie zosta³a nale¿ycie zba-
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dana, a potraktowana raczej pobie¿nie, skrótowo i tylko na korzyæ strony pozwanych. S¹d Rejonowy wzi¹³ tylko i wy³¹cznie
pod uwagê zeznania strony przeciwnej, które jego zdaniem by³y
wiarygodne i korespondowa³y z materia³em dowodowym.
Dodaæ równie¿ nale¿y, i¿ S¹d I instancji niezasadnie oddali³
¿¹danie o ustalenie, i¿ powódka nie zalega z ¿adnymi op³atami
czynszowymi zwi¹zanymi z u¿ytkowaniem mieszkania na rzecz
Wspólnoty Mieszkaniowej G. ul. G. ( )
Na zakoñczenie wskaza³a, i¿ S¹d Rejonowy dopuci³ siê równie¿ ra¿¹cego naruszenia art. 386 § 6 k.p.c., albowiem zgodnie
z wytycznymi S¹du II instancji nie rozwa¿y³ czy po stronie powódki powsta³a szkoda, czy dzia³anie pozwanych by³o bezprawne i zawinione, a tak¿e czy zachodzi zwi¹zek przyczynowy miêdzy owym dzia³aniem, a szkod¹. ( )
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja czêciowo zas³uguje na uwzglêdnienie.
Na wstêpie podkrelenia wymaga, i¿ pomimo wskazanych
w treci apelacji uchybieñ, jakimi dotkniête jest uzasadnienie zaskar¿onego orzeczenia, dokonane przez S¹d Rejonowy ustalenia
w zakresie stanu faktycznego oraz wyra¿one przez ten S¹d opinie pozwalaj¹ na merytoryczne odniesienie siê do roszczeñ strony powodowej, bez koniecznoci uchylania zaskar¿onego wyroku (art. 386 § 4 k.p.c. a contrario).
Dokonuj¹c ustaleñ w zakresie stanu faktycznego sprawy, S¹d
Okrêgowy wzi¹³ pod uwagê, i¿ w przewa¿aj¹cej czêci by³ on
bezsporny. Nie budzi³o w¹tpliwoci, i¿ na skutek dzia³añ pozwanych powódce odciête zosta³o ogrzewanie, w okresach grzewczych 2006/2007 oraz 2007/2008 (do 4 stycznia 2008 r.). Poza
sporem by³o równie¿, i¿ w zwi¹zku z wspomnian¹ sytuacj¹ skar¿¹ca zmuszona by³a korzystaæ z innych róde³ energii cieplnej
oraz i¿ wi¹za³o siê to z znacznymi trudnociami w codziennym
¿yciu. Zdaniem S¹du Okrêgowego zebrany w sprawie materia³
dowodowy, w tym zeznania powódki, jak równie¿ wiadków
J.W. i P.K. potwierdzaj¹, i¿ wy³¹czenie ogrzewania mia³o negatywny wp³yw na zdrowie powódki, co wi¹za³o siê ze zwiêkszon¹ czêstotliwoci¹ zachorowañ. Za takim wnioskiem przema-
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wiaj¹ równie¿ zasady logiki i dowiadczenia ¿yciowego. Odnosz¹c siê z kolei do kwestii zad³u¿enia stanowi¹cego podstawê
w/w dzia³añ pozwanych za wiarygodne S¹d Okrêgowy uzna³,
twierdzenie pozwanego A.W. w powy¿szym zakresie. Pozwany
na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2008 r., jednoznacznie stwierdzi³, i¿ od³¹czenie ogrzewania nast¹pi³o w zwi¹zku z zaleg³oci¹
w kwocie oko³o 2.800 z³, wynikaj¹c¹ z niezap³acenia przez powódkê przypadaj¹cych na ni¹ kosztów wylewki oraz i¿ w dacie
od³¹czania, skar¿¹ca nie mia³a ¿adnego zad³u¿enia z tytu³u op³at
mieszkaniowych. Podkrelenia wymaga, i¿ w toku tocz¹cego siê
postêpowania pozwani nie wykazali, aby by³o inaczej (art. 6
k.c.).
Okrelone powy¿ej okolicznoci, nale¿a³o z kolei odnieæ do
treci roszczenia powódki zg³oszonych w procesie, z uwzglêdnieniem wytycznych wynikaj¹cych z orzeczenia S¹du Okrêgowego z dnia 12 marca 2009 r.
Zgodnie z art. 6 k.c. ciê¿ar udowodnienia faktu spoczywa na
osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Mimo, i¿ wspomniany przepis ma charakter materialnoprawny, jego podstawowe zastosowanie pozostaje w cis³ym zwi¹zku z problematyk¹
procesow¹ dowodów, za konsekwencj¹ braku jego realizacji
jest nieuwzglêdnienie dochodzonego roszczenia. Ciê¿ar dowodu
wi¹¿e siê natomiast z koniecznoci¹ twierdzenia i obowi¹zkiem
udowodnienia tych wszystkich okolicznoci, które winny byæ
w wietle art. 227 k.p.c. przedmiotem dowodu. A zatem rozpoznanie sprawy z punktu widzenia materialnoprawnego nast¹piæ
mo¿e dopiero wtedy, gdy strona w ramach postêpowania dowodowego wyka¿e podstawy faktyczne powództwa. Podkreliæ jednoczenie nale¿y, i¿ przeprowadzone w ostatnich latach zmiany
w zakresie przepisów prawa procesowego wydatnie zwiêkszy³y kontradyktoryjnoæ postêpowania cywilnego. Zmiany powy¿sze skutkowa³y tym, i¿ ciê¿ar dowodzenia spoczywaj¹cy na stronach, choæ nadal jest ciê¿arem procesowym, to jednak w razie
nieuzasadnionej biernoci strony prowadzi do sankcji w postaci
przegrania przez ni¹ procesu (por. uzasadnienie S¹du Najwy¿szego do wyroku z dnia 4 stycznia 2007 r., V CSK 377/06, OSP
2008/1/8).
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Odnosz¹c powy¿sze rozwa¿ania do ¿¹dania zas¹dzenia na rzecz
pozwanej odszkodowania S¹d Okrêgowy uzna³, i¿ skar¿¹ca nie
wywi¹za³a siê z obowi¹zku udowodnienia okolicznoci uzasadniaj¹cych zas¹dzenie kwoty 1.571,16 z³. Bior¹c pod uwagê, i¿
szkod¹ jest uszczerbek na mieniu, którego mia³aby doznaæ powódka w zwi¹zku z dzia³aniem pozwanych, brak jest podstaw
do zas¹dzenia na jej rzecz sumy 237,75 z³ z tytu³u zakupu grza³ek elektrycznych, albowiem grza³ki powy¿sze wchodz¹ w sk³ad
jej maj¹tku. Powódka nie wykaza³a tak¿e, o ile wzros³y koszty
zu¿ycia energii w spornym okresie, za samo porównanie faktur
z lat poprzednich jest niewystarczaj¹ce do wykazania powy¿szej
okolicznoci  nie uwzglêdnia, bowiem zmian w wysokoci op³at
w tym czasie, jak równie¿ sposobie korzystania z niej. W tym
miejscu wskazaæ nale¿y, i¿ pozwani, co do zasady kwestionowali ¿¹dania powódki (równie¿ w powy¿szym zakresie), dlatego jej
obowi¹zkiem by³o precyzyjne udowodnienie wysokoci szkody
(art. 6 k.c).
Apelacja nie zas³uguje na uwzglêdnienie równie¿ w czêci,
w jakiej S¹d Rejonowy oddali³ powództwo, co do ¿¹dania ustalenia, i¿ powódka nie zalega z ¿adnymi op³atami zwi¹zanymi z u¿ytkowaniem mieszkania oraz op³atami na rzecz Wspólnoty. W powy¿szym zakresie S¹d Okrêgowy podzieli³ stanowisko S¹du I instancji, i¿ pozwani nie s¹ legitymowani biernie w powy¿szej
kwestii. W przypadku wystêpowania w¹tpliwoci, co do istnienia zad³u¿enia w zwi¹zku z op³atami czynszowi, co do zasady
legitymowana biernie bêdzie Wspólnota. W toku postêpowania
skar¿¹ca nie wykaza³a natomiast istnienia interesu prawnego w pozwaniu  co do powy¿szego ¿¹dania  M.K. i A.W. Jak wskaza³a
sama powódka, roszczenie to stanowi³o poredni dowód na okolicznoæ bezprawnego dzia³ania pozwanych i mia³o byæ dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za powstaniem legitymacji biernej po stronie pozwanych jako osób fizycznych.
Powy¿sze uzasadnienie potwierdza jedynie zasadnoæ oddalenia powództwa, co do ¿¹dania ustalenia braku zaleg³oci po
stronie powódki. Roszczenie takie w ¿adnym razie nie mo¿e
stanowiæ rodka dowodowego na wykazanie zasadnoci innego
roszczenia (art. 189 k.p.c.), w szczególnoci, gdy ¿¹dania te do-
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chodzone s¹ jednoczenie, w tym jedno z nich jest dalej id¹ce (o zap³atê) (por. wyroki S¹du Najwy¿szego z: 22 listopada 2002 r., IV
CKN 1519/00, niepubl.; 5 listopada 2002 r., III CKN 943/99, OSN
2004/3/48; 19 lutego 2003 r., V CKN 1614/00, LEX nr 83626).
Na czêciowe uwzglêdnienie zas³uguje natomiast ¿¹danie powódki w zakresie ¿¹dania zadoæuczynienia za krzywdê, jakiej
dozna³a w zwi¹zku z zachowaniem pozwanych. Zarówno orzeczenie, jak i uzasadnienie S¹du Rejonowego odnonie tego roszczenia S¹d Okrêgowy uzna³ za b³êdne.
W pierwszej kolejnoci wskazaæ nale¿y na dopuszczalnoæ
ponoszenia przez pozwanych  jako osób fizycznych, odpowiedzialnoci za dzia³ania, które podjêli w stosunku do powódki,
bêd¹c cz³onkami zarz¹du Wspólnoty. Okolicznoæ powy¿sz¹ przes¹dzi³ S¹d Okrêgowy w orzeczeniu z dnia 12 marca 2009 r., wskazuj¹c jednoczenie przes³anki, jakie winny byæ zbadane przez
S¹d I instancji, dla przyjêcia odpowiedzialnoci M.K. i A.W.
Podzielaj¹c rozwa¿ania S¹du Okrêgowego w powy¿szym zakresie podkreliæ nale¿y ponadto, i¿ zgodnie z art. 38 k.c. osoba
prawna dzia³a przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Z przepisu tego wynika, ¿e
dzia³ania osób fizycznych wchodz¹cych w sk³ad organu osoby
prawnej uwa¿ane s¹ za dzia³ania samej osoby prawnej, jednak¿e
tylko o tyle, o ile dzia³ania tych osób fizycznych podejmowane
s¹ w granicach kompetencji, które zosta³y przewidziane dla organu osoby prawnej w przepisach reguluj¹cych jej ustrój i sposób dzia³ania. W zakresie powy¿szym, co do zasady nie mieci
siê dokonywanie przez cz³onków organu danego podmiotu czynów o charakterze niedozwolonym. Przypisywanie skutków dzia³alnoci osoby fizycznej osobie prawnej jest uzasadnione wówczas, gdy ta osoba wystêpuje, jako nios¹ca wolê b¹d wiedzê
danej osoby prawnej ze wszystkimi wynikaj¹cymi st¹d konsekwencjami a nie zamieszcza³a w³asne pochodz¹ce od niej treci.
Wówczas nie mo¿e siê uwolniæ od odpowiedzialnoci za skutki
swego dzia³ania. (por. orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 26
sierpnia 1999r., III CKN 682/98; orzeczenie S¹du Najwy¿szego
z dnia 26 czerwca 1975r., III CZP 38/75).
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Zgodnie z art. 415 k.c., kto z winy swej wyrz¹dzi³ drugiemu
szkodê, obowi¹zany jest do jej naprawienia. Komentowany przepis okrela ogóln¹ regu³ê dla odpowiedzialnoci za szkodê, do
której dosz³o wskutek zdarzeñ nazywanych czynami niedozwolonymi (odpowiedzialnoæ deliktowa). Do przes³anek odpowiedzialnoci deliktowej nale¿¹: zdarzenie, z którym system prawny
wi¹¿e odpowiedzialnoæ na okrelonej zasadzie, oraz szkoda
i zwi¹zek przyczynowy miêdzy owym zdarzeniem a szkod¹.
Zgodnie z treci¹ w/w przepisu, sprawca ponosi odpowiedzialnoæ deliktow¹ na zasadzie winy. Ustawodawca nie definiuje
pojêcia winy. W judykaturze i pimiennictwie, upowszechni³ siê
pogl¹d wskazuj¹cy na dwa elementy winy: obiektywny i subiektywny (albo ujmuj¹cy winê w znaczeniu obiektywnym i subiektywnym). Obiektywny wyra¿a siê w uznaniu za zawinione zachowañ niezgodnych z przepisami prawa lub okrelonymi regu³ami etycznymi. Natomiast sk³adnik subiektywny wyra¿a siê
w uznaniu za zawinione zachowañ rozmylnie wyrz¹dzaj¹cych
szkodê oraz niedbalstwa. Z kolei w nowszym pimiennictwie,
w nawi¹zaniu do koncepcji wykszta³conych w nauce prawa karnego, dominuje stanowisko wskazuj¹ce dwa znamiona czynu 
przedmiotow¹ i podmiotow¹ niew³aciwoæ postêpowania 
i ograniczaj¹ce pojêcie winy do elementu kwalifikuj¹cego zachowanie szkodz¹ce wy³¹cznie z uwagi na cechy podmiotowe
sprawcy (por. zw³aszcza M. Soniak, Bezprawnoæ zachowania jako
przes³anka odpowiedzialnoci cywilnej za czyny niedozwolone, Kraków 1959, s. 78 i n.; A. Szpunar, Nadu¿ycie prawa podmiotowego,
Kraków 1947, s. 112 i n.; B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wina
jako podstawa odpowiedzialnoci z tytu³u czynów niedozwolonych,
SPE 1969, vol. II, s. 90; P. Machnikowski [w:] System prawa prywatnego, t. 6, s. 401 i n.; Z. Radwañski, A. Olejniczak, Zobowi¹zania,
2008, nb 498; Z. Banaszczyk [w:] K. Pietrzykowski, Komentarz,
t. I, 2009, art. 415, nb 13 i 14; G. Bieniek [w:] G. Bieniek, Komentarz, t. I, 2009, s. 297-298; W. Dubis [w:] E. Gniewek, Komentarz,
2008, art. 415, nb 11). Niew³aciwoæ przedmiotowa  bezprawnoæ, stanowi w konsekwencji przes³ankê uznania zachowania
za zawinione, poniewa¿ jako zawinione mog¹ byæ kwalifikowane wy³¹cznie zachowania bezprawne.
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Ustalenie bezprawnoci zachowania polega na zakwalifikowaniu czynu sprawcy jako zakazanego, na podstawie norm okrelonych przez system prawny. Ustawodawca w przepisie art. 415 k.c.
nie wskazuje zakresu tych norm. Doktryna i judykatura, wyznaczaj¹c bardzo szeroki zakres pojêcia bezprawnoci, kieruje siê g³ównie
d¹¿eniem do zapewnienia naprawienia szkody w sytuacjach, gdy
zosta³a ona wyrz¹dzona zachowaniami powszechnie uznawanymi
za naganne. St¹d za bezprawne nale¿y kwalifikowaæ czyny zakazane przez przepisy prawne obowi¹zuj¹ce w Polsce, bez wzglêdu na
ich ród³a (Konstytucja RP lub inne ustawy, ratyfikowane umowy
miêdzynarodowe, rozporz¹dzenia, akty prawa miejscowego). Normy postêpowania zrekonstruowane na podstawie tych przepisów
musz¹ mieæ charakter abstrakcyjny, nak³adaj¹c powszechny obowi¹zek okrelonego zachowania, a wiêc nakazuj¹c lub zakazuj¹c
generalnie oznaczonym podmiotom okrelonych zachowañ w okrelonych sytuacjach. Mog¹ to byæ normy prawa cywilnego lub jakiejkolwiek innej ga³êzi prawa, je¿eli ustanawiaj¹ obowi¹zki o charakterze powszechnym, a nie tylko w ramach stosunku prawnego ³¹cz¹cego strony (np. zobowi¹zanie, stosunek pracy). Powszechny charakter ma prawna ochrona dóbr osobistych, st¹d czynem niedozwolonym s¹ zachowania naruszaj¹ce prawa osobiste. W wyroku z 28
lutego 2007 r. (V CSK 431/06, OSNC 2008/1/13) S¹d Najwy¿szy
uzna³, ¿e osadzenie skazanego odbywaj¹cego karê pozbawienia
wolnoci w przeludnionej celi, w której nie oddzielono urz¹dzeñ
sanitarnych od reszty pomieszczenia i nie zapewniono wszystkim
skazanym osobnego miejsca do spania, mo¿e stanowiæ naruszenie
dóbr osobistych w postaci godnoci i prawa do intymnoci oraz
uzasadniaæ odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa na podstawie art. 24
i 448 k.c.
Za bezprawne uznaje siê tak¿e zachowania sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego albo dobrymi obyczajami, a wiêc
normami moralnymi powszechnie akceptowanymi w ca³ym spo³eczeñstwie lub grupie spo³ecznej, nakazuj¹cymi lub zakazuj¹cymi okrelonego zachowania, mimo i¿ nie jest ono nakazane lub
zakazane norm¹ prawn¹ (por. Z. Banaszczyk [w:] K. Pietrzykowski, Komentarz, t. I, 2005, nb 23; G. Bieniek [w:] G. Bieniek,
Komentarz, t. I, 2009, s. 296-297; W. Czachórski [w:] System
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prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 534; W. Dubis [w:] E. Gniewek,
Komentarz, 2008, art. 415, nb 12; P. Machnikowski [w:] System
prawa prywatnego, t. 6, s. 381; Z. Radwañski, A. Olejniczak,
Zobowi¹zania, 2008, nb 500; por. Komentarz do art. 415 kodeksu cywilnego (Dz.U.64.16.93), [w:] A. Kidyba (red.); A. Olejniczak, A. Pyrzyñska, T. Soko³owski, Z. Gawlik, A. Janiak, G. Kozie³, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowi¹zania  czêæ
ogólna, LEX 2010).
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze rozwa¿ania S¹d Okrêgowy podzieli³ zawarte w apelacji stanowisko, i¿ zachowanie pozwanych
polegaj¹ce na od³¹czeniu powódce ogrzewania w okresie zimowym, uzasadnia zastosowanie art. 415 k.c. i w kontekcie powy¿szego, za oczywicie nieprawid³owe S¹d Okrêgowy uzna³
stanowisko S¹du I instancji, i¿ wspomniane zachowanie pozwanych jako cz³onków zarz¹du, by³o zgodne z dobrymi obyczajami (k. 538).
W pierwszej kolejnoci podkrelenia wymaga, i¿ w dacie od³¹czenia ogrzewania powódka nie zalega³a z op³atami mieszkaniowymi, za spór pomiêdzy ni¹ a pozwanymi sprowadza³ siê jedynie do kwestii zap³aty za wylewkê. W kontekcie powy¿szego
rozwa¿ania S¹du I instancji odnonie pozbawiania wiadczenia
z uwagi na brak wiadczenia wzajemnego jako fundamentalnej
zasady obrotu cywilnoprawnego  w ustalonym stanie faktycznym sprawy  nie mog¹ znaleæ zastosowania i s¹ oczywicie
b³êdne. W ¿adnym razie S¹d Okrêgowy nie podziela stanowiska
S¹du I instancji, i¿ le¿¹ce u podstaw roszczenia powódki, zachowanie pozwanych odpowiada³o dobrym obyczajom. Pozbawienie cz³onka Wspólnoty ogrzewania w okresie zimowym, w celu
wp³yniêcia na niego, aby zap³aci³ sporn¹ zaleg³oæ, w sposób
ewidentny narusza zarówno zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, jak
równie¿ dobre obyczaje, nara¿aj¹c go przy tym na niepotrzebne
komplikacje zdrowotne i wydatki finansowe, jak równie¿ znaczne problemy zwi¹zane z codziennym ¿yciem, wp³ywaj¹c ponadto negatywnie zarówno na psychiczne i fizyczne odczucia
danej osoby (por. orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 21 grudnia 1970 r., I CR 517/70). Fakt, i¿ pozwani ostrzegali skar¿¹c¹
o swoich planach, nie zmienia nagannej oceny ich zachowania.
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Nie mo¿na zaakceptowaæ sytuacji, w której okrelona osoba, z pominiêciem w³aciwych organów pañstwa, stara siê w sposób bezprawny wyegzekwowaæ wiadczenie, naruszaj¹c przy tym jej
godnoæ, wartoci osobiste, jak równie¿ wp³ywaj¹c na jej zdrowie, czy samopoczucie.
W kontekcie powy¿szego na aprobatê zas³uguje równie¿ stanowisko skar¿¹cej, i¿ przedmiotowe w sprawie dzia³ania pozwanych nie mieszcz¹ siê w zakresie pojêcia zwyk³ego zarz¹du (art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali,
Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), albowiem nie zmierza³y
one do normalnego funkcjonowania nieruchomoci.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze S¹d Okrêgowy uzna³, i¿ pozwani
swoim zachowaniem spe³nili przes³anki art. 415 k.c., za pomiêdzy ich dzia³aniem a szkod¹ powódki w postaci k³opotów zdrowotnych zachodzi zwi¹zek przyczynowy i dlatego na mocy art.
444 § 1 k.c. w zwi¹zku z art. 445 § 1 k.c. ¿¹danie powódki
zasadzenia na jej rzecz zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê
i rozstrój zdrowia, w czêci zas³uguje na uwzglêdnienie.
W myl przepisu art. 445 § 1 k.c. zadoæuczynienie ma na
celu naprawienie krzywd niematerialnych, a zatem trudno wymiernych i zakres rekompensaty materialnej zale¿eæ powinien
przede wszystkim od ka¿dego indywidualnego przypadku.
W orzecznictwie ugruntowa³ siê aprobowany przez pimiennictwo pogl¹d opowiadaj¹cy siê za kompensacyjnym charakterem
przewidzianego w ww. przepisie zadoæuczynienia pieniê¿nego, tj. uznaj¹cy je za sposób naprawienia szkody niemaj¹tkowej,
wyra¿aj¹cej siê krzywd¹ w postaci doznanych cierpieñ fizycznych i psychicznych (por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 4
czerwca 1968 r. I PR 175/68 OSNCP 1969/2/37, uchwa³ê Pe³nego Sk³adu Izby Cywilnej S¹du Najwy¿szego z dnia 8 grudnia
1973 r., III CZP 37/73, OSNCP 1974/9/145).
Wymaga podkrelenia, i¿ wysokoæ zadoæuczynienia nie mo¿e
stanowiæ zap³aty symbolicznej, lecz musi przedstawiaæ jak¹ ekonomicznie odczuwaln¹ wartoæ. Jednoczenie wysokoæ ta nie
mo¿e byæ nadmiern¹ w stosunku do doznanej krzywdy, ale musi
byæ odpowiednia w tym znaczeniu, ¿e powinna byæ  przy

87

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
uwzglêdnieniu krzywdy poszkodowanego  utrzymana w rozs¹dnych granicach, odpowiadaj¹cych aktualnym warunkom i przeciêtnej stopie ¿yciowej spo³eczeñstwa (por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 29 wrzenia 2001 r., III CKN 427/2000). To ostatnie
pojêcie sprecyzowane zosta³o w taki sposób, ¿e nie mo¿e byæ
wynikiem oceny najbiedniejszych warstw spo³eczeñstwa (orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 15 lutego 2006 r. IV CK 384/
05). O rozmiarze nale¿nego zadoæuczynienia pieniê¿nego powinien decydowaæ w zasadzie rozmiar doznanej krzywdy  stopieñ cierpieñ fizycznych i psychicznych poszkodowanego, tak¿e trwa³oæ skutków doznanego urazu, prognozy co do pe³nego
powrotu do zdrowia, wiek poszkodowanego, ograniczenia i mo¿liwoci wykonywania czynnoci ¿ycia codziennego, a tak¿e zawodowych.
Na skutek dzia³añ pozwanych powódka wraz z rodzin¹ przez
prawie dwa sezony zimowe pozbawiona by³a ogrzewania. Sytuacja taka by³a niew¹tpliwie dla strony powodowej bardzo uci¹¿liwa, dodatkowo mia³a negatywny wp³yw na stan jej zdrowia, za
czym przemawia zarówno zebrany w sprawie materia³ dowodowy, jak równie¿ zasady logiki i dowiadczenia ¿yciowego. Dolegliwoci powy¿sze by³y odczuwalne i potêguj¹ce negatywne
prze¿ycia skar¿¹cej, przy czym nale¿y je rozwa¿aæ nie tylko
przez pryzmat uci¹¿liwoci zwi¹zanych z codziennym ¿yciem,
ale równie¿ z uwzglêdnieniem wieku powódki i bardzo d³ugiego czasu ich trwania.
Stosownie do art. 445 § 2 k.c. zadoæuczynienie winno byæ
odpowiednie. Ustalenie, jaka kwota w konkretnych okolicznociach jest odpowiednia, z istoty nale¿y do sfery swobodnego
uznania sêdziowskiego. Przy ustalaniu odpowiedniego zadoæuczynienia s¹d mo¿e pos³ugiwaæ siê posi³kowo kryteriami przewidzianymi do innych celów. Tak wiêc dopuszczalne by³o ustalenie wysokoci zadoæuczynienia za pozbawienie wolnoci przez
odniesienie do jego okresu i redniego wynagrodzenia z chwili
orzekania. Podobnie dopuszczalne by³o oparcie wysokoci zadoæuczynienia za uszkodzenie cia³a, stosuj¹c posi³kowo zasady
ustalania wysokoci wiadczeñ z tytu³u wypadków przy pracy,
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przy czym w ka¿dym przypadku wysokoæ powy¿sza winna byæ
zindywidualizowana i dostosowana do konkretnego przypadku.
W ocenie S¹du Okrêgowego, przy uwzglêdnieniu przede
wszystkim cierpieñ fizycznych i psychicznych, jakich dozna³a powódka, czasu trwania niedogodnoci, wp³ywu wy³¹czenia ogrzewania na codzienne ¿ycie, jak równie¿ porównania wysokoci
zadoæuczynienia do redniego wynagrodzenia netto, stanowi¹cego odpowiednik przeciêtnej stopy ¿yciowej polskiego spo³eczeñstwa (por. orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 30 stycznia
2004 r. I CK 131/03, OSNC 2005/2/40), wysokoæ zadoæuczynienia w wysokoci 2.000 z³ uznaæ nale¿y za odpowiednie. Zdaniem S¹du Okrêgowego kwota ta winna wynagrodziæ krzywdê,
jak¹ dozna³a strona powodowa w zwi¹zku z dzia³aniami pozwanych.
Dlatego te¿ S¹d Okrêgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c.
w zwi¹zku z art. 415 k.c., 441 § 1 k.c., 444 § 1 k.c. 445 § 1 k.c.
zmieni³ zaskar¿ony wyrok zas¹dzaj¹c solidarnie od pozwanych
na rzecz powódki kwotê 2.000 z³ tytu³em zadoæuczynienia za
doznan¹ krzywdê. Odsetki zas¹dzono poczynaj¹c od dnia 25 lipca 2009 r., albowiem ¿¹danie powódki w powy¿szym zakresie
sprecyzowane zosta³o w pimie z 7 lipca 2009 r. w pozosta³ym
zakresie S¹d Okrêgowy z powodów przedstawionych powy¿ej
oddali³ powództwo oraz apelacjê uznaj¹c, i¿ nie zas³uguj¹ one na
uwzglêdnienie.
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PRAWO PRACY
1
WYROK
z dnia 13 stycznia 2011 r.
III AUa 1054/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Daria Stanek (przewodnicz¹cy)
SSA Ma³gorzata Gerszewska
(sprawozdawca)
SSA Gra¿yna Czy¿ak

Teza
Ubezpieczony urodzony po 31 grudnia 1948 r., który po przyznaniu prawa do emerytury wczeniejszej na podstawie art. 29
ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu przez co najmniej
30 miesiêcy, nie zachowuje prawa do ustalenia wysokoci emerytury w wieku powszechnym czêciowo na dotychczasowych
zasadach tj. zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy, o ile po
przyznaniu wiadczenia (wczeniejszej emerytury) pobiera³ je
choæby przez miesi¹c. Sposób mieszany obliczenia emerytury
dotyczy tylko tych ubezpieczonych, którzy  uprawnieni do wczeniejszej emerytury  wiadczenia tego nie pobrali.

Uzasadnienie
Decyzjami z 21 sierpnia 2009 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w G. podj¹³ z dniem 1 wrzenia 2009 r. wyp³atê
wczeniejszej emerytury M.P., której czêæ socjalna zosta³a obliczona od kwoty bazowej wynosz¹cej 1.862,62 z³, odmówi³ prawa do emerytury na podstawie art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia
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1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i uchyli³ decyzjê z dnia 28 maja 2009 r.
Ubezpieczona M.P. w odwo³aniu od decyzji z dnia 21 sierpnia
2009 r. ( ) wnios³a o przeliczenie wiadczenia z uwagi na przepracowanie ponad 30 miesiêcy po przejciu na emeryturê.
W odpowiedzi na odwo³anie ZUS wniós³ o jego oddalenie
wskazuj¹c na brak podstaw do uwzglêdnienia ¿¹dania ubezpieczonej. Organ rentowy podkreli³, ¿e art. 53 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych  zawieraj¹cy zasady przeliczenia emerytury
przyznanej po nabyciu uprawnieñ do wiadczenia, którego podstawê wymiaru wskazano za podstawê wymiaru emerytury po
przepracowaniu 30 miesiêcy  dotyczy emerytur przyznanych
na podstawie art. 27  50e a zatem ubezpieczonych urodzonych
przed 1 stycznia 1949 r.
S¹d Okrêgowy S¹d Ubezpieczeñ Spo³ecznych w G. wyrokiem
z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê i zobowi¹za³ organ rentowy do przeliczenia emerytury ubezpieczonej wed³ug 24% kwoty bazowej obowi¹zuj¹cej w marcu 2009 r. i do
wyrównania wiadczenia od dnia 1 wrzenia 2009 r. Jednoczenie S¹d stwierdzi³ odpowiedzialnoæ pozwanego organu za nieustalenie ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji.
W uzasadnieniu S¹d wskaza³ nastêpuj¹ce powody swego rozstrzygniêcia.
Ubezpieczona M.P. urodzi³a siê 26 lutego 1949 r. Decyzj¹
z dnia 25 lutego 2004 r. organ rentowy przyzna³ wnioskodawczyni emeryturê od dnia 26 lutego 2004 r. tj. od osi¹gniêcia
wieku 55 lat. Do ustalenia podstawy wymiaru wiadczenia przyjêto wynagrodzenie z 10 lat kalendarzowych tj. od 1 stycznia
1992 r. do 31 grudnia 2001 r. Wskanik wysokoci podstawy
wymiaru wyniós³ 270,21% i zosta³ ograniczony do 250%. Pozwany ustali³ sta¿ pracy ubezpieczonej na 32 lata, 2 miesi¹ce okresów sk³adkowych i 3 lata, 2 miesi¹ce okresów niesk³adkowych.
Po uzyskaniu prawa do emerytury ubezpieczona pracowa³a
w wymiarze 1/2 etatu w okresie od dnia 1 marca 2004 r. do dnia
31 maja 2007 r.
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W dniu 4 marca 2009 r. ubezpieczona wyst¹pi³a do pozwanego z wnioskiem o przeliczenie emerytury wed³ug nowej kwoty
bazowej wskazuj¹c, i¿ po przejciu na wczeniejsz¹ emeryturê
przepracowa³a 3 lata.
Organ rentowy decyzj¹ z dnia 28 maja 2009 r. uwzglêdni³
¿¹danie ubezpieczonej i ustali³ od dnia 1 marca 2009 r. wysokoæ jej emerytury wed³ug dotychczasowej podstawy wymiaru
i przy przyjêciu 24% kwoty bazowej obowi¹zuj¹cej 1 marca 2009
r. w wysokoci 2.578,26 z³. Nastêpnie decyzjami z dnia 21 sierpnia 2009 r. wydanymi z urzêdu, pozwany od dnia 1 wrzenia
2009 r. podj¹³ wyp³atê wczeniejszej emerytury ubezpieczonej,
której czêæ socjalna obliczona zosta³a od kwoty bazowej wynosz¹cej 1.862,62 z³, odmówi³ prawa do emerytury i uchyli³ decyzjê z dnia 28 maja 2009 r.
S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e ubezpieczona mia³a ustalone prawo do emerytury na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy
w zwi¹zku z art. 46 ust. 1. Po przejciu na emeryturê przepracowa³a ponad 30 miesiêcy. Wystêpuj¹c po osi¹gniêciu wieku emerytalnego o wiadczenie, którego podstawê wymiaru mia³a stanowiæ podstawa wymiaru dotychczasowej emerytury, nowe wiadczenie  w ocenie S¹du  powinno byæ obliczone wed³ug kwoty
bazowej z daty zg³oszenia wniosku zgodnie z treci¹ art. 53 ust.
4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. 2009 r. Nr 153, poz. 1227
ze zm.). Uwzglêdniaj¹c fakt, i¿ do dnia 31 sierpnia 2009 r. pozwany wyp³aca³ ubezpieczonej wiadczenie obliczone od aktualnej kwoty bazowej, wyrównanie wiadczenia winno nast¹piæ
od dnia 1 wrzenia 2009 r.
W oparciu o art. 118 ust. 1a powo³anej wy¿ej ustawy S¹d
orzek³ o odpowiedzialnoci pozwanego, podkrelaj¹c, ¿e wydaj¹c zaskar¿on¹ decyzjê posiada³ niezbêdne dane do przeliczenia
wiadczenia.
Maj¹c na wzglêdzie przedstawione wy¿ej okolicznoci S¹d Okrêgowy na podstawie art. 47714 § 2 k.p.c. orzek³ jak w sentencji.
Apelacjê od wyroku wywiód³ Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych zaskar¿aj¹c go w ca³oci. Wskazuj¹c na naruszenie art. 53
ust. 3 i 4 , art. 183 i art. 118 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
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o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
pozwany wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku w ca³oci ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego
rozpatrzenia S¹dowi I instancji. Organ rentowy nie zgodzi³ siê
z S¹dem Okrêgowym, ¿e do wnioskodawczyni urodzonej po 31
grudnia 1948 r. uprawnionej do wczeniejszej emerytury na podstawie art. 29 w zw. z art. 46 ustawy FUS przys³uguje  po osi¹gniêciu wieku powszechnego 60 lat i przepracowaniu 30 miesiêcy  prawo do obliczenia emerytury na podstawie art. 53 ust.
4 ustawy. Zastosowanie nowej kwoty bazowej do wczeniejszej
emerytury wnioskodawczyni by³oby mo¿liwe na podstawie art.
110 w/w ustawy, jednak ubezpieczona nie przed³o¿y³a zawiadczenia o wynagrodzeniu mog¹cego stanowiæ podstawê ponownego przeliczenia dotychczas pobieranej emerytury.
Dalej pozwany wskaza³, ¿e po rozpoznaniu jej wniosku z dnia
4 marca 2009 r., zosta³a przyznana tzw. emerytura powszechna
i ustalona na podstawie art. 24 ustawy FUS. Podstawê wymiaru
emerytury z art. 24 stanowi kwota sk³adek na ubezpieczenie
emerytalne zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do
koñca miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c, od którego przys³uguje wyp³ata emerytury oraz zwaloryzowanego kapita³u pocz¹tkowego. Z uwagi na pobieranie przez M.P. od dnia 28 lutego 2004
r. emerytury na podstawie art. 29 w zw. z art. 46 ustawy FUS
brak jest podstaw do obliczenia emerytury mieszanej zgodnie
z treci¹ art. 53 ustawy. Nie zachodzi³y równie¿ podstawy do
orzeczenia odpowiedzialnoci organu za nieustalenie ostatniej
okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja pozwanego zas³uguje na uwzglêdnienie w sposób
skutkuj¹cy zmian¹ zaskar¿onego wyroku i oddaleniem odwo³ania.
Z niespornego stanu faktycznego wynika, ¿e ubezpieczona
M.P. po przyznaniu jej (decyzj¹ z dnia 25 i 27 lutego 2004 r.)
wczeniejszej emerytury (po ukoñczeniu 55 lat) podjê³a z dniem
1 marca 2004 r. zatrudnienie w niepe³nym wymiarze czasu pracy w Okrêgowym Przedsiêbiorstwie Kartograficznym O. sp.
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z o.o. w G. (u poprzedniego pracodawcy). W okresie zatrudnienia  kontynuowanego do 31 maja 2007 r.  wnioskodawczyni
podlega³a ubezpieczeniom spo³ecznym. Na wnioski skar¿¹cej
organ rentowy przelicza³ emeryturê uwzglêdniaj¹c kolejnymi
decyzjami okresy sk³adkowe przypadaj¹ce po przyznaniu wiadczenia (na zasadzie art. 112 -113 ustawy FUS ).
Na wniosek z dnia 4 marca 2009 r. (data wp³ywu do ZUS)
o ponowne przeliczenie wiadczenia w oparciu o now¹ kwotê
bazow¹ po przepracowaniu  po przejciu na wczeniejsz¹ emeryturê  3 lat organ rentowy decyzj¹ z dnia 28 maja 2009 r.
przyzna³ M.P. emeryturê powszechn¹ pocz¹wszy od dnia 1 marca 2009 r. Do obliczenia czêci socjalnej emerytury Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych przyj¹³ kwotê bazow¹ obowi¹zuj¹ca w marcu 2009 r.  tj. 2.578,26 z³. Podstawê wymiaru nowej emerytury
stanowi³a podstawa wymiaru wczeniej przyznanego wiadczenia. Po weryfikacji akt emerytalnych wnioskodawczyni pozwany
decyzj¹ z dnia 21 sierpnia 2009 r. wydan¹ z urzêdu podj¹³ od
1 wrzenia 2009 r. wyp³atê wczeniejszej emerytury (o symbolu
E) dokonuj¹c jej waloryzacji i wstrzyma³ wyp³atê dotychczas wyp³acanego wiadczenia o symbolu E1. Decyzj¹ z tego samego
dnia (nr E1  ( )) pozwany odmówi³ ubezpieczonej przyznania
emerytury na podstawie art. 27 oraz art. 53 ust. 1 i 3 ustawy FUS
i uchyli³ decyzjê z dnia 28 maja 2009 r. W uzasadnieniu tej decyzji organ rentowy wskaza³ na brak podstaw do ustalenia prawa
do emerytury w kwocie podanej w decyzji z 28 maja 2009 r.,
bowiem przepis art. 53 ustawy ma zastosowanie tylko do ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Organ rentowy
wskaza³ dalej, ¿e ubezpieczona (uprawniona do wczeniejszej
emerytury) po osi¹gniêciu wieku emerytalnego mo¿e wnosiæ
o przyznanie emerytury i jej wyliczenia zgodnie z przepisami
art. 25 -26a ustawy FUS.
Wobec zaskar¿enia decyzji z dnia 21 sierpnia 2009 r. kwesti¹
wymagaj¹ca rozstrzygniêcia w niniejszej sprawie by³o to, czy ubezpieczona  urodzona po 31 grudnia 1948 r.  uprawniona i pobieraj¹ca emeryturê wczeniejsz¹ przyznan¹ na podstawie art.
29 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy FUS ma prawo do
obliczenia emerytury, o której przyznanie wystêpuje po osi¹-
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gniêciu powszechnego wieku emerytalnego, wed³ug zasad przewidzianych w art. 53 ust. 4 tj. przy przyjêciu nowej kwoty bazowej do obliczenia czêci socjalnej.
Jak s³usznie wskaza³ S¹d I instancji stosownie do treci art. 53
ust. 3 ustawy FUS emeryturê, której podstawê wymiaru stanowi
podstawa wymiaru wiadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1
pkt 1 i ust. 2, oblicza siê od tej samej kwoty bazowej, któr¹
ostatnio przyjêto do ustalenia podstawy wymiaru, a nastêpnie
emeryturê podwy¿sza siê w ramach waloryzacji przypadaj¹cych
do dnia nabycia uprawnieñ do emerytury. Przepisu tego nie stosuje siê, je¿eli zainteresowany po nabyciu uprawnieñ do wiadczenia, którego podstawê wymiaru wskaza³ za podstawê emerytury, podlega³ co najmniej przez 30 miesiêcy ubezpieczeniu spo³ecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym  ust.
4 art. 53 ustawy. Niespornie wnioskodawczyni po przyznaniu
wiadczenia podlega³a ubezpieczeniu spo³ecznemu przez ponad 30 miesiêcy. Dokonuj¹c jednak analizy przepisów ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych zgodziæ nale¿y siê z organem rentowym, ¿e zasady okrelone w art. 53 ustawy a zw³aszcza ust. 4
tego przepisu prawa nie maj¹ zastosowania do obliczenia emerytury wnioskodawczyni. Podkreliæ nale¿y, ¿e zasady nabywania prawa do emerytury i obliczania jej wysokoci dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1949 r. uregulowane s¹
w Dziale II Rozdziale 1 ustawy FUS. W art. 25  26 ustawy
okrelone zosta³y zasady ustalania podstawy wymiaru nowej
emerytury. Stanowi j¹ nie przeciêtna podstawa wymiaru sk³adki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie
spo³eczne obliczona wed³ug zasad okrelonych w art. 15 ustawy
FUS a kwota sk³adek zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do koñca miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c, od którego przys³uguje wyp³ata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapita³u pocz¹tkowego. Odnonie grupy ubezpieczonych, którzy wiek
emerytalny uprawniaj¹cy do emerytury powszechnej osi¹gn¹
w latach 2009  2013, ustawodawca wprowadzi³ mieszany sposób obliczenia wiadczenia  art. 183 ustawy FUS. Dla osoby,
która osi¹gnê³a wiek uprawniaj¹cy do emerytury (powszechnej)
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w roku 2009 emerytura wed³ug mieszanego sposobu wynosi 80%
emerytury obliczonej wed³ug dotychczasowych zasad a zatem
zgodnie z art. 53 i 20% obliczonej wed³ug zasad nowych tj. okrelonych w art. 25  26 ustawy. Ubezpieczona M.P. wiek 60 lat
osi¹gnê³a w 2009 r. jednak nie zachowa³a prawa do obliczenia
wysokoci wiadczenia wed³ug sposobu mieszanego wskazanego wy¿ej. Zasad¹ jest, ¿e wed³ug mieszanego sposobu mo¿e byæ
obliczona emerytura przyznana po raz pierwszy. Odnonie ubezpieczonych uprawnionych ju¿ do wczeniejszej emerytury ustawodawca uzale¿ni³ mo¿liwoæ obliczenia emerytury mieszanej
w wieku powszechnym od niepobrania emerytury wczeniejszej
 ust. 1 art. 183 ustawy. Z akt emerytalnych M.P. wynika, ¿e od
lutego 2004 r. pobiera³a emeryturê, zatem brak by³o podstaw
prawnych do obliczenia wiadczenia przy zastosowaniu nowej
kwoty bazowej do czêci socjalnej emerytury. Skar¿¹ca nie ma
równie¿ prawa do przyznania emerytury na podstawie art. 27
ustawy i obliczenia jej na podstawie art. 53 ust 1 i 4 ustawy,
bowiem to wiadczenie przys³uguje tylko ubezpieczonym urodzonym przed 1 stycznia 1949 r.
Reasumuj¹c: ubezpieczony urodzony po 31 grudnia 1948 r.,
który po przyznaniu prawa do emerytury wczeniejszej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu przez co najmniej 30 miesiêcy, nie zachowuje prawa do ustalenia wysokoci
emerytury w wieku powszechnym czêciowo na dotychczasowych zasadach tj. zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy,
o ile po przyznaniu wiadczenia (wczeniejszej emerytury) pobiera³ je choæby przez miesi¹c. Sposób mieszany obliczenia emerytury dotyczy tylko tych ubezpieczonych, którzy  uprawnieni
do wczeniejszej emerytury  wiadczenia tego nie pobrali.
Maj¹c na uwadze datê urodzenia ubezpieczonej tj. 26 lutego
1949 r. pozwany nie mia³ podstaw przyznaj¹c M.P. emeryturê,
po osi¹gniêciu przez ni¹ powszechnego wieku emerytalnego,
ustaliæ wysokoæ tego nowego wiadczenia wed³ug zasad okrelonych w art. 53 ustawy a zw³aszcza w ust. 4  na co wskazuje
sposób jej obliczenia (do czêci sta¿owej podstawa wymiaru wcze-
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niej przyznanego wiadczenia a do czêci socjalnej 24% kwoty
bazowej obowi¹zuj¹cej w dniu 1 marca 2009 r.). Decyzja z dnia
28 maja 2009 r. nie znajduje w zwi¹zku z powy¿szym uzasadnienia prawnego i zachodzi³y podstawy do wznowienia przez
organ rentowy postêpowania na podstawie art. 114 ustawy FUS
oraz odmowy prawa do wiadczenia na podstawie art. 27 ustawy
FUS i obliczenia jej wysokoci wed³ug zasad okrelonych w art.
53 ustawy, co pozwany uczyni³ decyzj¹ z dnia 21 sierpnia 2009 r.
Prawid³ow¹ jest równie¿ decyzja z tego samego dnia, któr¹ pozwany podj¹³ wyp³atê wczeniejszej emerytury (po jej waloryzacji ), a której czêæ socjalna zosta³a obliczona od kwoty bazowej
obowi¹zuj¹cej w dacie z³o¿enia pierwszego wniosku o emeryturê tj. w lutym 2004 r.
Dodatkowo zauwa¿yæ nale¿y, ¿e przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie przewiduj¹ mo¿liwoci przeliczenia tego samego wiadczenia na zasadach okrelonych w art. 53 ust. 4. Przeliczenie wiadczeñ nastêpuje (na wniosek ubezpieczonego  art. 109 FUS) wed³ug zasad
okrelonych w art. 110  111 ustawy a z wnioskiem takim ubezpieczona do organu rentowego nie wyst¹pi³a.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, S¹d Apelacyjny na mocy art. 386
§ 1 k.p.c. orzek³ jak w sentencji wyroku.

2
WYROK
z dnia 8 marca 2011 r.
III AUa 1509/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Ma³gorzata Gerszewska
(przewodnicz¹cy)
SSA Daria Stanek (sprawozdawca)
SSA Gra¿yna Czy¿ak

Teza
1. Uczêszczanie do szko³y w kontekcie wyk³adni zwrotu ukoñczenie nauki w szkole w wietle przepisu art. 68 ust. 1 pkt 2
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ustawy z dnia 17 wrzenia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153,
poz. 1227 ze zm.) nale¿y rozumieæ jako okrelenie szczególnej sytuacji, gdy ubezpieczony nie pracuje zarobkowo i kszta³ci
siê, b¹d te¿ zamiar kszta³cenia siê rzeczywicie posiada i swoimi dzia³aniami realizuje.
2. Przez naukê w szkole nale¿y przy tym rozumieæ naukê w jakiejkolwiek szkole, uczelni, a nie tylko jednej, konkretnej, czyli
tylko tej samej szkole, b¹d uczelni.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z 15 grudnia 2009 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w G. zobowi¹za³ M.N. do zwrotu nienale¿nie pobranej renty rodzinnej za okres od 1 czerwca 2009 r. do 30
listopada 2009 r. w kwocie 3.784,02 z³ i odsetek za okres od 15
czerwca 2009 r. do 15 grudnia 2009 r., tj. do dnia wydania decyzji w kwocie 143,09 z³.
Decyzj¹ z 29 grudnia 2009 r. organ rentowy od 1 grudnia
2009 r., tj. od miesi¹ca, w którym wstrzymano wyp³atê wiadczenia, wznowi³ wyp³atê renty rodzinnej.
Ubezpieczony wniós³ odwo³ania od powy¿szych decyzji. Wskaza³, ¿e jego prawo do renty nie usta³o w okresie od 1 czerwca
2009 r. do 30 listopada 2009 r. Fakt skrelenia z listy studentów
Akademii Wychowania Fizycznego nie przes¹dza bowiem o braku kontynuacji nauki. Podniós³, ¿e nie podj¹³ pracy zarobkowej,
a po okresie wakacyjnym w 2009 r. rozpocz¹³ naukê na Wydziale Prawa i Administracji Kierunek Prawo w G. W odwo³aniu od
decyzji z 29 grudnia 2009 r. ubezpieczony wskaza³, ¿e w jej
treci nie podano szczegó³owego wyliczenia kwoty tam¿e wskazanej w rozbiciu na miesi¹ce i sk³adniki nale¿noci.
W odpowiedzi na odwo³ania organ rentowy wniós³ o ich oddalenie podtrzymuj¹c stanowisko wyra¿one w zaskar¿onych decyzjach.
S¹d I instancji zarz¹dzi³ po³¹czenie spraw z odwo³añ od obu
wy¿ej wymienionych decyzji celem ich ³¹cznego rozpoznania
i rozstrzygniêcia.
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Na rozprawie w dniu 16 czerwca 2010 r. ubezpieczony cofn¹³
odwo³anie dotycz¹ce decyzji ZUS z 29 grudnia 2010 r.
S¹d Okrêgowy S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w G.
wyrokiem z 23 czerwca 2010 r. ( ) oddali³ odwo³anie oraz umorzy³ postêpowanie w zakresie ograniczonego powództwa. W uzasadnieniu S¹d I instancji wskaza³ nastêpuj¹ce motywy swego rozstrzygniêcia:
Ostatecznie spór w sprawie dotyczy³ zwrotu wiadczenia pobranego w spornym okresie, o czym stanowi art. 138 ust. 1 i 2
ustawy o FUS.
W ocenie S¹du Okrêgowego trafnie przyj¹³ organ rentowy, ¿e
zaistnia³y okolicznoci uzasadniaj¹ce ustanie prawa do renty rodzinnej wnioskodawcy w spornym okresie. Renta rodzinna przys³uguje od dnia podjêcia nauki a¿ do jej ukoñczenia  w planowanym terminie nauki lub na mocy decyzji odpowiedniego organu. Systematycznoæ uczêszczania do szko³y, frekwencja, osi¹gane wyniki pozostaj¹ bez znaczenia dla oceny uprawnienia do
otrzymywania wiadczenia. Zdaniem S¹du Okrêgowego, na gruncie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o FUS przez ukoñczenie nauki
w szkole nale¿y rozumieæ równie¿ jej zaprzestanie, np. przez
skrelenie z listy studentów. Decyduj¹ce znaczenie maj¹ zatem
wzglêdy formalne. Skrelenie z listy studentów, w zakresie prawa do renty rodzinnej, powoduje taki sam skutek, jaki powoduje
ukoñczenie uczelni wy¿szej potwierdzone dyplomem. S¹d I instancji nie da³ wiary, i¿ ubezpieczony nie by³ wiadomy swoich
obowi¹zków wobec organu rentowego, albowiem z akt ZUS-u
wynika, ¿e by³ pouczony o skutkach zaprzestania nauki. Mimo
to obowi¹zek ten zlekcewa¿y³ i sam organ rentowy musia³ zwróciæ siê do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, aby uzyskaæ wiadomoæ, i¿ ubezpieczony zosta³ skrelony z listy w maju
2009 r. Tym samym S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e zaskar¿ona decyzja
z 15 grudnia 2009 r. odpowiada³a prawu.
S¹d pierwszej instancji podkreli³, i¿ ubezpieczony z³o¿y³ zawiadczenie o ponownym podjêciu nauki. W ocenie S¹du Okrêgowego dopiero to pismo nale¿a³o potraktowaæ jako wniosek
o ponowne przyznanie i wyp³atê wiadczenia zgodnie z art. 129
pkt 1 ustawy emerytalnej.
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Apelacjê od wyroku wywiedli ubezpieczony oraz zainteresowana. Zaskar¿yli go w ca³oci zarzucaj¹c mu obrazê przepisów
prawa materialnego, obrazê przepisów postêpowania a tak¿e b³¹d
w ustaleniach faktycznych. Z treci rodka odwo³awczego wynika, i¿ apeluj¹cy wnieli o zmianê zaskar¿onego wyroku i ustalenie, ¿e M.N. nie ma obowi¹zku zwrotu pobranej renty rodzinnej,
ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie
sprawy S¹dowi I instancji do ponownego rozpoznania.
W uzasadnieniu apeluj¹cy podnieli, i¿ ustawodawca nie definiuje okrelonego w art. 68 ust. 1 ustawy emerytalnej pojêcia
ukoñczenie nauki w szkole. Wskazali, ¿e pojêcia tego nie mo¿na
uto¿samiaæ z samym faktem skrelenia z listy studentów. Osoba
koñcz¹ca pewien etap swojego kszta³cenia, mimo, i¿ formalnie
przestaje byæ uczniem okrelonej szko³y, lecz zamierza kontynuowaæ naukê zdaniem apeluj¹cych nie traci automatycznie statusu
osoby ucz¹cej siê. O zaprzestaniu dalszej nauki mo¿na mówiæ
tylko, gdy ostatecznie nie jest ona kontynuowana, a wiêc dochodzi do jej zaniechania. Apeluj¹cy podnieli, i¿ S¹d I instancji nie
ustosunkowa³ siê do przerwy w edukacji: przerwy formalnej, tj.
skrelenia z listy studentów i faktycznej w zakresie ponownego
udzia³u w rekrutacji na uczelniê w kontekcie kontynuowania
nauki zgodnie z w/w przepisem.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja M.N. oraz A.N. okaza³a siê zasadna skutkuj¹c zmian¹
zaskar¿onego wyroku i ustaleniem, ¿e wnioskodawca nie ma obowi¹zku zwrotu pobranej renty rodzinnej.
Nienale¿nie pobrane wiadczenie w rozumieniu art. 138 ust.
2 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153,
poz. 1227 ze zm.), zwanej dalej ustawa emerytaln¹, to wiadczenie wyp³acone mimo zaistnienia okolicznoci powoduj¹cych
ustanie lub zawieszenie prawa do wiadczeñ albo wstrzymanie
ich wyp³aty w ca³oci lub w czêci (wiadczenie nienale¿ne, nieprzys³uguj¹ce) na skutek okolicznoci le¿¹cych po stronie ubezpieczonego. Przyjmuje siê, ¿e obowi¹zek zwrotu obci¹¿a tylko
tego, kto przyj¹³ wiadczenie w z³ej wierze wiedz¹c, ¿e mu siê
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nie nale¿y, co dotyczy zarówno osoby, która zosta³a pouczona
o okolicznociach, w jakich nie powinna pobieraæ wiadczeñ, jak
te¿ tej osoby, która uzyska³a wiadczenia na podstawie nieprawdziwych zeznañ lub dokumentów albo w innych przypadkach
wiadomego wprowadzenia w b³¹d instytucji ubezpieczeniowej.
Wyp³acenie wiadczenia w sposób, na który nie mia³a wp³ywu
wina wiadczeniobiorcy nie uzasadnia powstania po stronie osoby ubezpieczonej obowi¹zku zwrotu nienale¿nie pobranego
wiadczenia (por. wyroki S¹du Najwy¿szego z dnia 28 lipca 1977 r.,
II UR 5/77, OSNCP 1978/2/37 oraz z dnia 16 lutego 1987 r., II URN
16/87, PiZS 1988 nr 6; wyrok SA w Krakowie z dnia 11 wrzenia
1996 r., III AUr 105/96, OSA 1997/7-8/21, s. 74). W konsekwencji
obowi¹zek zwrotu przez M.N. renty rodzinnej pobranej w okresie od 1 czerwca 2009 r. do 30 listopada 2009 r. powsta³by tylko
wówczas, gdyby wnioskodawca mia³ wiadomoæ, i¿ wiadczenie mu w tym okresie nie przys³ugiwa³o. W kontekcie dyspozycji art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy emerytalnej oznacza to, i¿ ubezpieczony musia³by mieæ wiadomoæ, ¿e ukoñczy³ naukê w szkole.
Zgodnie bowiem z tym przepisem dzieci w³asne, dzieci drugiego ma³¿onka i dzieci przysposobione maj¹ prawo do renty rodzinnej do ukoñczenia nauki w szkole, je¿eli przekroczy³y 16 lat
¿ycia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do osi¹gniêcia 25 lat ¿ycia.
W realiach przedmiotowej sprawy M.N. w roku akademickim
2007/2008 rozpocz¹³ studia niestacjonarne w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w G. na kierunku wychowanie fizyczne. Decyzj¹ z 26 padziernika 2007 r. organ rentowy przeliczy³ wnioskodawcy rentê rodzinn¹ ustalaj¹c termin, do którego
przys³uguje to wiadczenie na 30 wrzenia 2010 r., tj. przewidywany dzieñ zakoñczenia studiów. Decyzja ta zawiera³a pouczenie o prawach i obowi¹zkach wiadczeniobiorcy, w tym o fakcie, i¿ w przypadku przerwania nauki nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ ZUS. Z dniem 20 maja 2009 r. M.N. zosta³ skrelony
z listy studentów AWFiS w G. Z zeznañ ubezpieczonego, z³o¿onych w toku postêpowania apelacyjnego wynika, i¿ o rezygnacji
ze studiów zadecydowa³y wzglêdy zdrowotne. Wnioskodawca
wskaza³, i¿ od pocz¹tku studiów mia³ kontuzje, ró¿nego rodzaju
zwichniêcia stawu skokowego, wybicie nadgarstka. Ostatecznie
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ubezpieczony postanowi³ przerwaæ studia na AWF-ie i rozpocz¹æ studia prawnicze na Uniwersytecie ( ) w G. Ubezpieczony podkreli³ przy tym, i¿ tryb rekrutacji na studia dzienne zaczyna siê w maju, a po jej zakoñczeniu zaczyna siê rekrutacja na
studia niestacjonarne. Decyzj¹ Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu ( ) z 4 sierpnia 2009 r. ubezpieczony zosta³ przyjêty na I rok
studiów niestacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Kierunek Prawo w roku akademickim 2009/2010. Z zeznañ wnioskodawcy wynika przy tym, i¿ w okresie po skreleniu z listy
studentów AWFiS w G. nie podj¹³ pracy zarobkowej, lecz zaj¹³
siê opiek¹ nad schorowan¹ babci¹.
W niniejszej sprawie bezsporne jest zatem, i¿ ubezpieczony 
pobieraj¹c rentê rodzinn¹  zosta³ pouczony o koniecznoci poinformowania organu rentowego o przerwaniu nauki. W ocenie
pozwanego wnioskodawca nie dope³ni³ tego obowi¹zku. Organ
rentowy uzna³ bowiem, i¿ przerwanie nauki przez M.N. nast¹pi³o z dniem 20 maja 2009 r., kiedy to zosta³ skrelony z listy
studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w G. S¹d
Apelacyjny nie podziela powy¿szego stanowiska. W ocenie S¹du
Odwo³awczego, w realiach niniejszej sprawy, uto¿samianie skrelenia ubezpieczonego z listy studentów z zakoñczeniem nauki
jest nieuprawnione. O skreleniu z listy studentów zadecydowa³y bowiem wzglêdy zdrowotne, a zatem przyczyny od wnioskodawcy niezale¿ne. Jednoczenie ubezpieczony nie porzuci³ zamiaru kontynuowania nauki. W okresie po skreleniu z listy studentów nie podj¹³ pracy zarobkowej, lecz opiekowa³ siê niepe³nosprawn¹ babci¹. Natomiast w najbli¿szym mo¿liwym terminie,
przy uwzglêdnieniu trybu rekrutacji, dosta³ siê na studia prawnicze na Uniwersytecie ( ). W wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia
11 kwietnia 1996 r., II UR 4/96 wyra¿ono pogl¹d, i¿ ca³okszta³t
przepisów prawnych reguluj¹cych prawo do renty rodzinnej dla
dzieci wskazuje, ¿e zasadniczym celem tego wiadczenia jest
dostarczanie rodków utrzymania tym dzieciom pracownika (rencisty), które w zwi¹zku z kszta³ceniem siê w szkole nie wykonuj¹ pracy stanowi¹cej ród³o utrzymania (OSNAPiUS 1996/20/
311). rodki te stanowi¹ pieniê¿n¹ rekompensatê utraty miêdzy
innymi ekonomicznego wsparcia ze strony zmar³ego rodzica (in-

102

w sprawach pracy
nej osoby, na której ci¹¿y³ obowi¹zek alimentacyjny wobec dziecka). Prawo do renty rodzinnej uzale¿nione jest zatem od kontynuowania nauki. Z kolei w wyroku z dnia 24 listopada 2004 r.
S¹d Najwy¿szy wskaza³, i¿ renta rodzinna przys³uguje dziecku
ucz¹cemu siê w szkole, tak¿e w okresach przerw w nauce, niezale¿nie od tego, czy formalnie zachowa³o ono status ucznia
(I UK 3/04, OSNP 2005/8/116). S¹d Apelacyjny w niniejszym
sk³adzie stoi na stanowisku, i¿ renta rodzinna przys³uguje ka¿demu dziecku spe³niaj¹cemu warunki przewidziane w art. 68 ustawy emerytalnej w zwi¹zku z kontynuacj¹ nauki bez wzglêdu na
to, czy zachowa³o status studenta, o ile posiada³o zamiar kontynuacji nauki. Uczêszczanie do szko³y w kontekcie wyk³adni
zwrotu ukoñczenie nauki w szkole w wietle przepisu art. 68
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 wrzenia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 153, poz. 1227 ze zm.) nale¿y rozumieæ jako okrelenie szczególnej sytuacji, gdy ubezpieczony nie pracuje zarobkowo i kszta³ci
siê, b¹d te¿ zamiar kszta³cenia siê rzeczywicie posiada i swoimi dzia³aniami realizuje. Przez naukê w szkole nale¿y przy
tym rozumieæ naukê w jakiejkolwiek szkole, uczelni, a nie tylko
jednej, konkretnej, czyli tylko tej samej szkole, b¹d uczelni. Sam
zatem fakt zakoñczenia nauki w jednej szkole przy rozpoczêciu
jej  w najbli¿szym mo¿liwym terminie w nowej szkole  nie
wy³¹cza prawa do renty rodzinnej. W ocenie S¹du Odwo³awczego w okolicznociach niniejszej sprawy rozumienie pojêcia ukoñczenie nauki sprowadzaj¹ce siê do skrelenia z listy studentów
bez analizy ca³okszta³tu okolicznoci sprawy prezentowane przez
organ rentowy nie jest uprawnione, ani usprawiedliwione. Jak
wy¿ej wskazano wnioskodawca pomimo skrelenia z listy studentów AWFiS w G. nie porzuci³ zamiaru kontynuowania nauki,
o czym wiadczy fakt podjêcia przez niego w najbli¿szym mo¿liwym terminie nauki na Uniwersytecie ( ). Zaprzestanie nauki
na AWFiS w G. spowodowane by³o natomiast niezale¿nymi od
ubezpieczonego przyczynami zdrowotnymi.
W wietle powy¿szych okolicznoci w pe³ni usprawiedliwione jest przekonanie samego ubezpieczonego o kontynuowaniu
przez niego nauki pomimo skrelenia z listy studentów Akade-
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mii Wychowania Fizycznego i Sportu w G. W ocenie S¹du Apelacyjnego nie mo¿na zatem przypisaæ wnioskodawcy wiadomoci, co do tego, ¿e pobiera³ on rentê rodzinn¹ nienale¿nie.
W tym stanie rzeczy, na zasadzie art. 386 § 1 k.p.c. S¹d Apelacyjny orzek³ jak w punkcie drugim sentencji wyroku.
Na podstawie art. 350 § 1 k.p.c. S¹d II instancji w punkcie
pierwszym orzeczenia sprostowa³ rubrum wyroku S¹du I instancji, albowiem nie wskazano w nim, i¿ odwo³anie wnioskodawcy
dotyczy³o tak¿e decyzji z 29 grudnia 2009 r.

3
WYROK
z dnia 4 lutego 2011 r.
IV Pa 2/11
S¹d Okrêgowy w Toruniu
IV Wydzia³ Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Danuta Jarosz  Czarciñska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSO Lucyna Ramlo
SSO Joanna Janiszewska  Zio³ek

Teza
Zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S³u¿bie
Celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.) w trybie administracyjnym rozpoznawane s¹ sprawy funkcjonariuszy s³u¿by celnej za³atwiane w drodze decyzji administracyjnej, których przedmiotem jest przeniesienie, powierzenie pe³nienia obowi¹zków s³u¿bowych na innym stanowisku, przeniesienie na ni¿sze stanowisko, zawieszenie w pe³nieniu obowi¹zków oraz zwolnienie ze
s³u¿by. S¹d w³aciwy w sprawach z zakresu prawa pracy rozpatruje sprawy o roszczenia ze stosunku s³u¿bowego funkcjonariuszy w sprawach nie wymienionych w art. 188 ust. 1, co wynika
z art. 189 cyt. ustawy. Z tego wzglêdu sprawa dotycz¹ca wyp³a-
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ty równowa¿nika za dojazdy do miejsca pe³nienia s³u¿by podlega rozpoznaniu przez s¹d pracy.

Uzasadnienie
S¹d Rejonowy w T. wyrokiem z dnia 15 listopada 2010 r. zas¹dzi³ od pozwanej Izby Celnej w T. na rzecz powoda P.S. kwotê
232 z³ z ustawowymi odsetkami od dnia 4 lutego 2010 r. do dnia
zap³aty tytu³em zap³aty równowa¿nika z tytu³u dojazdu powoda
do miejsca pe³nienia s³u¿by w miesi¹cu grudniu 2009 r.; wyrokowi w punkcie pierwszym nada³ rygor natychmiastowej wykonalnoci; op³at¹ od pozwu obci¹¿y³ Skarb Pañstwa.
S¹d Rejonowy ustali³, ¿e powód P.S. pe³ni³ s³u¿bê przygotowawcz¹ w pozwanej Izbie Celnej w T. przy ul. M. w okresie od
2 lipca 2007 r. do 2 lipca 2010 r. Decyzj¹ Dyrektora Izby Celnej
w T. z dnia 20 lipca 2010 r., powód zosta³ zwolniony ze s³u¿by
w zwi¹zku ze stwierdzeniem nieprzydatnoci do s³u¿by.
Powód mieszka we W. przy ul. ¯. Dojazd do dworca PKP we
W. zajmowa³ mu 14 minut. Aby zd¹¿yæ do pracy wyje¿d¿a³ poci¹giem osobowych o 5.22. W T. by³ o 6.29. Z Dworca Wschodniego na ulicê M. jedzi³ autobusem MPK 9 minut. Po zakoñczeniu pracy szed³ na dworzec 6 minut. Podró¿owa³ poci¹giem od
15.30 do 16.35. Z dworca we W. jecha³ autobusem MPK 17 minut. W 2008 r. powód kupi³ samochód osobowy, którym od kwietnia 2008 r. podró¿owa³ do pracy i z pracy.
Odleg³oæ z W. do T. przekracza 30 km, czas przejazdu poci¹giem osobowym PKP z T. do W. w obie strony wynosi 1 godz.
i 43 min.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o S³u¿bie Celnej oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
27 padziernika 2009 r. w sprawie wyp³aty równowa¿nika z tytu³u dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pe³nienia s³u¿by
(Dz.U. Nr 181, poz. 1410), funkcjonariuszom celnym przys³uguje
równowa¿nik z tytu³u dojazdu do miejsca pe³nienia s³u¿by. Dyrektor Izby Celnej w T. decyzj¹ nr 6 z dnia 18 lutego 2010 r.,
powo³a³ zespó³ do weryfikacji wniosków o wyp³atê równowa¿nika.
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W zwi¹zku ze zg³oszonymi w¹tpliwociami co do interpretacji art. 92 ust. 3, art. 157 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S³u¿bie Celnej, w pimie z dnia 26 lutego 2010 r. skierowanym do
Dyrektorów Izb Celnych, Szef S³u¿by Celnej J.K. odniós³ siê do
problemu zwi¹zanego z interpretacj¹ tego przepisu, a tak¿e wskaza³ sposób liczenia czasu dojazdu wyjaniaj¹c, ¿e w przypadku
oczekiwania funkcjonariusza na przesiadkê, czas tego oczekiwania, okrelony wed³ug rozk³ady jazdy, winien zostaæ wliczony
do czasu dojazdu.
Pozwana wyp³aci³a powodowi kwotê 380 z³ tytu³em równowa¿nika za listopad 2009 r. Z chwil¹ weryfikacji wniosków osoby, które otrzyma³y wiadczenie za listopad 2009 r., zosta³y zobowi¹zane do jego zwrotu. Powód kwoty 380 z³ nie zwróci³.
Aktualnie ¿adnemu funkcjonariuszowi Izby Celnej w T. doje¿d¿aj¹cemu z W., wiadczenie w postaci równowa¿nika nie jest wyp³acane.
W dniu 4 stycznia 2010 r. powód z³o¿y³ wniosek o wyp³atê
równowa¿nika za miesi¹c grudzieñ na kwotê 232 z³.
Zwi¹zek Zawodowy C. PL, w dniu 17 sierpnia 2010 r. skierowa³ pismo do Dyrektora Departamentu S³u¿by Celnej z uwagi
m.in. na odmienn¹ interpretacjê przepisów dotycz¹cych wyp³aty
równowa¿nika w poszczególnych Izbach Celnych. Wskazano
w pimie, ¿e jest to niekorzystne dla wizerunku S³u¿by i stwarza
zagro¿enie nara¿ania Skarbu Pañstwa na niepotrzebne koszty wielu
procesów, gdy¿ definicja jest precyzyjna i jej interpretacja przez
niektórych Dyrektorów jest z oczywistych wzglêdów nieuprawniona.
Miesiêczne wynagrodzenie powoda wynosi³o 3.048,49 z³.
S¹d Rejonowy ustali³ stan faktyczny na podstawie dokumentów z³o¿onych przez strony postêpowania i zgromadzone w aktach osobowych. Ich prawdziwoæ nie by³a kwestionowana przez
strony, nie budzi³a w¹tpliwoci S¹du. S¹d w sprawie przes³ucha³
tak¿e powoda, jego zeznaniom da³ wiarê, gdy¿ by³y logiczne,
korespondowa³y ze zgromadzonymi dokumentami. Co do zasady
stan faktyczny w sprawie by³ bezsporny. S¹d Rejonowy w oparciu o przes³uchanie powoda ustali³, ¿e czas dojazdu z T.W. do W.
i z powrotem poci¹giem osobowym przekracza³ dwie godziny.
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Wskazuj¹ na to tak¿e informacje ze stron internetowych wskazanych przez powoda w pozwie.
Spór miêdzy stronami dotyczy³ oceny prawnej, a nie faktów.
Przed dokonaniem oceny zasadnoci roszczenia powoda nale¿y wskazaæ, ¿e w sprawie nie by³o podstaw do odrzucenia
pozwu. Wbrew twierdzeniom pe³nomocnika pozwanej sprawa
dotyczy³a zap³aty i nie by³a to sprawa o ustalenie. Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S³u¿bie Celnej oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 27 padziernika 2009 r. w sprawie
wyp³aty równowa¿nika z tytu³u dojazdu funkcjonariuszy celnych
do miejsca pe³nienia s³u¿by (Dz.U. Nr 181, poz. 1410), wskazuj¹
kiedy funkcjonariuszom celnym przys³uguje równowa¿nik z tytu³u dojazdu do miejsca pe³nienia s³u¿by. Powo³any zespó³ do
weryfikacji wniosków o wyp³atê równowa¿nika nie ma upowa¿nienia do ustalania zasad wyp³aty równowa¿nika, ma prawo weryfikowaæ wnioski zgodnie z przepisani cyt. ustawy i rozporz¹dzenia. Ocena czy odmowa wyp³aty w wyniku weryfikacji jest
s³uszna nale¿y do s¹du.
W³aciwoæ s¹du wynika z art. 189 w zwi¹zku z art. 188 ustawy o S³u¿bie Celnej.
Zgodnie z art. 189 cyt. ustawy spory o roszczenia ze stosunku s³u¿bowego funkcjonariuszy w sprawach niewymienionych
w art. 188 ust. 1 rozpatruje s¹d w³aciwy w sprawach z zakresu
prawa pracy. W myl art. 188 ust. 1 w przypadku wydania decyzji o przeniesieniu, powierzeniu pe³nienia obowi¹zków s³u¿bowych na innym stanowisku, przeniesieniu na ni¿sze stanowisko b¹d zawieszeniu w pe³nieniu obowi¹zków s³u¿bowych, funkcjonariusz mo¿e w terminie 14 dni od dnia dorêczenia decyzji
z³o¿yæ wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Niew¹tpliwie
roszczenie powoda nie mieci siê w dyspozycji art. 188.
Zgodnie z art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o S³u¿bie Celnej funkcjonariuszowi przys³uguje równowa¿nik z tytu³u dojazdu do miejsca pe³nienia s³u¿by, je¿eli on sam lub jego
ma³¿onek nie zamieszkuj¹ lub nie posiadaj¹ lokalu mieszkalnego
w miejscu pe³nienia s³u¿by lub miejscowoci pobliskiej.
Ust. 2. Równowa¿nik nie przys³uguje:
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1) funkcjonariuszom pe³ni¹cym s³u¿bê w komórkach organizacyjnych w urzêdzie obs³uguj¹cym ministra;
2) funkcjonariuszom, którzy otrzymuj¹ równowa¿nik pieniê¿ny, o którym mowa w art. 93 ust. 1;
3) je¿eli dojazd do miejsca pe³nienia s³u¿by jest mo¿liwy rodkami komunikacji publicznej i nie jest znacznie utrudniony.
Ust. 3. Minister w³aciwy do spraw finansów publicznych okreli, w drodze rozporz¹dzenia warunki, wysokoæ oraz tryb i terminy wyp³aty równowa¿nika, uwzglêdniaj¹c w szczególnoci potrzebê jego odniesienia do cen biletów za przejazd kolej¹ lub
autobusami wzory wymaganych dokumentów oraz potrzebê w³aciwego dokumentowania poniesionych kosztów.
Nie by³o sporne miêdzy stronami, ¿e powód nie zamieszkiwa³ w T., ani w miejscowoci pobliskiej. W myl art. 93 ust. 2
ww. ustawy miejscowoci¹ poblisk¹ jest miejscowoæ, od których granic administracyjnych najkrótsza odleg³oæ drog¹ publiczn¹
do granic administracyjnych miejscowoci pe³nienia s³u¿by nie
przekracza 30 km.
Definicjê utrudnionego dojazdu zawiera art. 92 ust. 3 ustawy
o S³u¿bie Celnej. Dojazd uznany bêdzie za znacznie utrudniony,
je¿eli czas dojazdu publicznymi rodkami transportu zbiorowego,
przewidziany w rozk³adzie jazdy od stacji (przystanku) zlokalizowanej najbli¿ej miejsca zamieszkania do stacji (przystanku) zlokalizowanej najbli¿ej miejsca pe³nienia s³u¿by ³¹cznie z przesiadkami, przekracza w obie strony 2 godziny.
Rozwa¿aj¹c, co oznacza definicja dojazdu utrudnionego powód odniós³ siê tak¿e do przepisów innych ustaw. W przytoczonych przez powoda przepisach by³a definicja miejscowoci pobliskiej.
S¹d Rejonowy zwróci³ uwagê na przepisy ustawy o s³u¿bie
celnej z dnia 24 lipca 1999 r., która zosta³a uchylona przez ustawê z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S³u¿bie Celnej.
W myl art. 231 ust. 3 przepisów przejciowych funkcjonariusze celni otrzymuj¹cy wiadczenia pieniê¿ne, o których mowa
w art. 20 i art. 20a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 243 zachowuj¹
prawo do tych wiadczeñ na warunkach okrelonych w ustawie.
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Przepis art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o S³u¿bie
Celnej stanowi³, ¿e przeniesienie funkcjonariusza celnego do innej miejscowoci, z której dojazd jest znacznie utrudniony, wymaga zapewnienia funkcjonariuszowi odpowiednich warunków
mieszkaniowych, z uwzglêdnieniem jego sytuacji rodzinnej.
2. W wypadkach okrelonych w ust. 1 funkcjonariuszowi celnemu przys³uguje zwrot kosztów przeniesienia, w tym zwrot
kosztów podró¿y.
3. Minister w³aciwy do spraw finansów publicznych okreli,
w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe warunki przyznawania
wiadczeñ, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz ich wysokoæ. Rozporz¹dzenie powinno okrelaæ sposób udokumentowania przez
funkcjonariusza celnego poniesionych kosztów przeniesienia,
w tym podró¿y.
Poprzednia ustawa zezwala³a na zwrot równowa¿nika z tytu³u
dojazdów tylko w przypadku przeniesienia funkcjonariusza celnego do innej miejscowoci. Przepisy § 2 ust. 2 i 3 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wiadczeñ zwi¹zanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do
pe³nienia s³u¿by w innej miejscowoci (Dz.U. Nr 120, poz. 1254
ze zm.) zawiera³y definicjê miejscowoci pobliskiej i sposób obliczania czasu dojazdu.
W ust. 2 i 3 wskazano, ¿e za miejscowoæ poblisk¹ uwa¿a siê
miejscowoæ, do której czas dojazdu publicznymi rodkami transportu, przewidziany w rozk³adzie jazdy, ³¹cznie z przesiadkami,
nie przekracza w obie strony dwóch godzin, licz¹c od stacji (przystanku) najbli¿szej miejsca pe³nienia s³u¿by do stacji (przystanku)
najbli¿szej miejsca zamieszkania, bez uwzglêdnienia dojazdu do
i od stacji (przystanku) w obrêbie miejscowoci, z której funkcjonariusz doje¿d¿a, oraz miejscowoci, w której wykonuje obowi¹zki
s³u¿bowe.
W przypadku, gdy z miejscowoci, o których mowa w ust. 2
istniej¹ ró¿ne mo¿liwoci dojazdu, do obliczenia czasu dojazdu
przyjmuje siê czas jazdy ze stacji (przystanku) o najdogodniejszym po³¹czeniu.
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W ustawie o s³u¿bie celnej z 1999 r. brak definicji dojazdu
utrudnionego, lecz jak wynika z cyt. przepisów wystêpowa³ on,
gdy miejsce zamieszkania by³o poza miejscowoci¹ pe³nienia
s³u¿by lub miejscowoci¹ poblisk¹.
Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S³u¿bie Celnej
zawar³y definicjê miejscowoci pobliskiej i dojazdu utrudnionego. Okrelenie dojazdu utrudnionego zawartego w art. 92 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S³u¿bie Celnej w ocenie S¹du
Rejonowego czerpa³o z definicji miejscowoci pobliskiej ustawy
o s³u¿bie celnej z 1999 r.
Czy brak w art. 92 ustawy o S³u¿bie Celnej bez uwzglêdnienia dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrêbie miejscowoci,
z której funkcjonariusz doje¿d¿a oraz miejscowoci, w której wykonuje obowi¹zki s³u¿bowe oznacza, ¿e nale¿y doliczaæ czas
dojazdu komunikacj¹ MPK?
Zdaniem S¹du Rejonowego tak nie jest, gdy¿ regulacja dotyczy dojazdu miêdzy miejscowociami, a nie w ramach miejscowoci. Ponadto trzeba zwróciæ uwagê, ¿e wydane na podstawie
art. 157 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S³u¿bie Celnej
(Dz.U. Nr 168, poz. 1323) Rozporz¹dzenie Ministra Finansów
z dnia 27 padziernika 2009 r. w sprawie wyp³aty równowa¿nika z tytu³u dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pe³nienia
s³u¿by (Dz.U. Nr 181, poz. 1412) okrela:
1) warunki, wysokoæ oraz tryb i termin wyp³aty funkcjonariuszowi celnemu, zwanemu dalej funkcjonariuszem, równowa¿nika z tytu³u dojazdu do miejsca pe³nienia s³u¿by, zwanego dalej równowa¿nikiem;
2) wzory dokumentów.
Zgodnie z § 5 ust. 1 cyt. Rozporz¹dzenia dokumentami potwierdzaj¹cymi poniesienie kosztów dojazdu s¹:
1) miesiêczne bilety imienne lub bilety jednorazowe na przejazd
rodkami komunikacji publicznej miêdzy miejscowoci¹, w której funkcjonariusz zamieszkuje, a miejscowoci¹, w której pe³ni
s³u¿bê  w przypadku funkcjonariuszy doje¿d¿aj¹cych do miejsca pe³nienia s³u¿by rodkami komunikacji publicznej.
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W myl § 9. cyt. Rozporz¹dzenia przy ustalaniu wysokoci równowa¿nika nie uwzglêdnia siê kosztów dojazdu do stacji lub przystanku, z których funkcjonariusz doje¿d¿a do miejscowoci pe³nienia s³u¿by, oraz kosztów dojazdu z tej stacji lub przystanku do
miejsca zamieszkania funkcjonariusza.
Zdaniem S¹du Rejonowego istotne znaczenia dla rozpoznania
sprawy ma miejsca pe³nienie s³u¿by powoda, którym by³a Izba
Celna w T. Stacja (przystanek) zlokalizowana najbli¿ej miejsca
pe³nienia s³u¿by to stacja T.W.
S¹d I instancji nie podzieli³ stanowiska pozwanej, ¿e trzeba
czas liczyæ od stacji T.G., gdy¿ by³a to podstawowa stacja w miejscowoci, w której siedzibê mia³ pracodawca powoda. Przepis
stanowi o najbli¿ej lokalizacji miejsca pe³nienia s³u¿by. Je¿eli
miejscem pe³nienia s³u¿by jest T. to nale¿y zastanowiæ siê, która
stacja jest najbli¿sza. Raczej nie chodzi³o ustawodawcy o stacjê
poprzedzaj¹c¹ T.
Zdaniem S¹du Rejonowego nale¿y przyj¹æ czas ze stacji w T.
najbli¿szej Izbie Celnej. Przyjêcie zawsze stacji T.G. by³oby nieracjonalne np. dla pracowników mieszkaj¹cych w miejscowociach
po³o¿onych z innych stron T., dla których dojazd kolej¹ do pracy
nie musi nastêpowaæ poprzez stacjê T.G.
Dojazd z tej stacji do Stacji W. i z powrotem poci¹giem osobowym przekracza³ dwie godziny. Nie by³o sporu miêdzy stronami
co do wysokoci równowa¿nika za miesi¹c grudzieñ, ani co do
obliczenia czasu przejazdu w oparciu o czas przejazdu poci¹gu
osobowego.
Zgodnie z § 10. ww. Rozporz¹dzenia dot. wyp³aty równowa¿nika, wyp³ata równowa¿nika nastêpuje w terminie 30 dni od dnia
z³o¿enia wniosku. Wniosek zosta³ z³o¿ony w dniu 4 stycznia
2010 r., 30-dniowy termin up³yn¹³ bezskutecznie w dniu 3 lutego 2010 r., zatem termin odsetek ustawowych nale¿y liczyæ od
dnia 4 lutego 2010 r.
O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 k.c. w zwi¹zku
z art. 300 k.p.
O rygorze natychmiastowej wykonalnoci orzeczono na podstawie art. art. 4772 § 1 k.p.c.
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O kosztach s¹dowych orzeczono na mocy art. 100 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 126, poz. 876 ze zm.).
W apelacji od powy¿szego wyroku pozwana zarzuca³a naruszenie:
 art. 189 w zwi¹zku z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o S³u¿bie Celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.)
polegaj¹ce na przyjêciu, ¿e ustalenie zasad uprawniaj¹cych
do przyznania i wyp³aty równowa¿nika jest spraw¹ w³aciw¹
do rozpoznania przez s¹d pracy oraz, ¿e ¿¹danie powoda jest
roszczeniem ze stosunku s³u¿bowego funkcjonariusza celnego w sprawach nie wymienionych w art. 188 ust. 1 ustawy;
 art. 459 k.p.c. w zwi¹zku z art. 476 § 1 k.p.c. przez przyjêcie,
¿e rozpatrywana sprawa jest z zakresu prawa pracy;
 art. 92 ust. 3 w zwi¹zku z art. 157 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o S³u¿bie Celnej przez przyjêcie, ¿e powód spe³nia
przes³anki do przyznania mu i wyp³aty równowa¿nika, o którym mowa w omawianych przepisach, a tak¿e w rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 27 padziernika 2009 r. w sprawie wyp³aty równowa¿nika z tytu³u dojazdu funkcjonariuszy
celnych do miejsca pe³nienia s³u¿by (Dz.U. Nr 181, poz. 1410);
 art. 468 k.p.c. polegaj¹ce na zaniechaniu przeprowadzenia
pe³nego i wnikliwego postêpowania wyjaniaj¹cego i dowodowego, ograniczaj¹c siê jedynie do uznania twierdzeñ powoda oraz na przekroczeniu uprawnieñ nakazuj¹c zmianê zasad przyznawania równowa¿nika ustalonych przez Dyrektora
Izby Celnej w T. i obowi¹zuj¹cych na terenie jej dzia³ania.
Wskazuj¹c na powy¿sze zarzuty wnosi³a o:
1. Uchylenie zaskar¿onego wyroku i odrzucenie pozwu lub jego
zmianê i oddalenie powództwa w ca³oci wraz z orzeczeniem
o kosztach postêpowania wed³ug norm przepisanych;
2. Uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy s¹dowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania (art. 386
k.p.c.).
Powód w odpowiedzi na apelacjê wniós³ o jej oddalenie jako
bezzasadnej.
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S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja pozwanej nie jest zasadna.
S¹d Rejonowy przeprowadzi³ wystarczaj¹ce postêpowanie
dowodowe. W oparciu o zebrany materia³ dowodowy poczyni³
prawid³owe ustalenia. S¹d Rejonowy nie dopuci³ siê równie¿
naruszenia przepisów prawa materialnego ani przepisów postêpowania. S¹d Okrêgowy podziela ustalenia S¹du Rejonowego
i czyni je w³asnymi.
Wobec zarzutów apelacji nale¿y w pierwszej kolejnoci stwierdziæ, ¿e w niniejszej sprawie nie ma podstaw do odrzucenia pozwu jak i przekazania sprawy Szefowi S³u¿by Celnej do rozpoznania.
Stosunek s³u¿bowy funkcjonariusza celnego jest stosunkiem
o charakterze administracyjnoprawnym (patrz: postanowienie S¹du
Najwy¿szego z dnia 7 lutego 2006 r. I PK 156/05 OSNP 2007/12/12; wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 3 padziernika 2006 r. I OSK 210/06, LEX Nr 281419; uchwa³a S¹du
Najwy¿szego z dnia 8 czerwca 2010 r., II PZP 5/10 w sprawie
tut. S¹du sygn. akt IV Pa 21/10).
Sprawy o roszczenia z tego stosunku s³u¿bowego nie s¹ zatem sprawami ze stosunków z zakresu dziedzin prawa wymienionych w art. 1 k.p.c. Wobec czego nie maj¹ charakteru spraw
cywilnych w tym rozumieniu. Jednak¿e niektóre sprawy podlegaj¹ rozpoznaniu przez s¹d pracy i to z woli ustawodawcy. Podstawowym kryterium dla stwierdzenia w³aciwej drogi do dochodzenia okrelonych roszczeñ jest to, czy rozstrzygniêcie w tej
sprawie wymaga decyzji administracyjnej.
Zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S³u¿bie
Celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 323 ze zm.) w trybie administracyjnym rozpoznawane s¹ sprawy za³atwiane w drodze decyzji administracyjnej, których przedmiotem jest przeniesienie, powierzenie pe³nienia obowi¹zków s³u¿bowych na innym stanowisku,
przeniesienie na ni¿sze stanowisko, zawieszenie w pe³nieniu
obowi¹zków oraz zwolnienie ze s³u¿by. S¹d w³aciwy w sprawach z zakresu prawa pracy rozpatruje sprawy o roszczenia ze
stosunku s³u¿bowego funkcjonariuszy w sprawach nie wymie-
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nionych w art. 188 ust. 1, co wynika z art. 189 cyt. ustawy.
Mimo, i¿ art. 189 ustawy jest ogólnie sformu³owany to z pewnoci¹ chodzi o sprawy, jakie mog¹ powstaæ na tle przepisów zawartych w ustawie, z wyj¹tkiem tych, co do których przys³uguje
droga administracyjna. Jak s³usznie podkreli³ S¹d Rejonowy roszczenie powoda nie mieci siê w dyspozycji art. 188 ustawy. W³aciwym do jego rozpoznania jest s¹d pracy. W zakresie wyp³aty
równowa¿nika za dojazdy nie wydaje siê decyzji administracyjnej. Opracowane za zasady przyznawania przez powo³any zespó³ maj¹ charakter opiniodawczy. Decyzja za dyrektora nie ma
charakteru decyzji administracyjnej.
W przedmiotowej sprawie powód wywodzi swoje roszczenie
z przepisu art. 157 ust. 1 ustawy o S³u¿bie Celnej, zgodnie z którym funkcjonariuszowi przys³uguje równowa¿nik z tytu³u dojazdu do miejsca pe³nienia s³u¿by, je¿eli on sam lub jego ma³¿onek
nie zamieszkuj¹ lub nie posiadaj¹ lokalu mieszkalnego w miejscu pe³nienia s³u¿by lub miejscowoci pobliskiej. Równowa¿nik
ten nie przys³uguje miêdzy innymi, je¿eli dojazd do miejsca pe³nienia s³u¿by jest mo¿liwy rodkami komunikacji publicznej i nie
jest znacznie utrudniony.
W myl art. 93 ust. 2 ustawy miejscowoci¹ poblisk¹ jest miejscowoæ, do której granic administracyjnych najkrótsza odleg³oæ
drog¹ publiczn¹ do granic administracyjnych miejscowoci pe³nienia s³u¿by nie przekracza 30 km. Dojazd bêdzie uznany za
znacznie utrudniony, je¿eli czas dojazdu publicznymi rodkami
transportu zbiorowego, przewidziany w rozk³adzie jazdy od stacji (przystanku) zlokalizowanej najbli¿ej miejsca zamieszkania do
stacji (przystanku) zlokalizowanej najbli¿ej miejsca pe³nienia s³u¿by
³¹cznie z przesiadkami, przekracza w obie strony 2 godziny (art.
92 ust. 3 ustawy).
W rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 27 padziernika
2009 r. w sprawie wyp³aty równowa¿nika z tytu³u dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pe³nienia s³u¿by (Dz.U. Nr 168,
poz. 1323) okrelono warunki, wysokoæ i termin wyp³aty funkcjonariuszowi celnemu równowa¿nika z tytu³u dojazdu do miejsca pe³nienia s³u¿by.
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Powód nie zamieszkiwa³ w T. ani miejscowoci pobliskiej.
Zamieszkiwa³ we W. Odleg³oæ zatem od granic administracyjnych miejscowoci pe³nienia s³u¿by przekracza 30 km.
Jak s³usznie podkreli³ S¹d Rejonowy istotne znaczenie dla
rozstrzygniêcia niniejszej sprawy ma ustalenie, czy dojazd do
miejsca pe³nienia s³u¿by w obie strony jest znacznie utrudniony,
tj. czy przekracza 2 godziny. S¹d Rejonowy trafnie nie podzieli³
stanowiska pozwanej, ¿e trzeba czas dojazdu liczyæ od stacji W. do
Stacji T.G. Stacj¹ po³o¿on¹ najbli¿ej miejsca pe³nienia s³u¿by w T.
jest stacja T.W. (siedziba Izby Celnej w T. to ulice M. a Oddzia³
Celny i Urz¹d Celny ul. B.). Jest to fakt powszechnie znany i nie
wymaga dowodzenia. Nie ma równie¿ znaczenia czy powód doje¿d¿a³ bezporednio do stacji T.W., czy z przesiadkami, poniewa¿ istotne znaczenie ma czas dojazdu liczony z przesiadkami.
Dojazd z tej stacji do stacji W. i z powrotem poci¹giem osobowym przekracza³ 2 godziny.
Z tych wzglêdów nale¿a³o stwierdziæ, i¿ powodowi przys³uguje równowa¿nik pieniê¿ny za miesi¹c grudzieñ z tytu³u dojazdu do miejsca pe³nienia s³u¿by, gdy¿ spe³nione zosta³y warunki
okrelone w art. 157 ustawy.
Nie jest równie¿ trafny zarzut apeluj¹cego o zaniechaniu przez
S¹d Rejonowy przeprowadzenia pe³nego i wnikliwego postêpowania dowodowego. Siedziba pozwanej, wysokoæ równowa¿nika pieniê¿nego za miesi¹c grudzieñ 2009 r. oraz czas przejazdu poci¹gu osobowego ze stacji W. do Stacji T.W. nie by³y sporne, a wiêc zbêdne by³o przeprowadzanie postêpowania dowodowego w tym zakresie.
Maj¹c na uwadze powy¿sze apelacja pozwanej na mocy art.
385 k.p.c. podlega³a oddaleniu.
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4
WYROK
z dnia 24 lutego 2011 r.
IV Pa 65/10
S¹d Okrêgowy w Elbl¹gu
IV Wydzia³ Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Micha³ Bober (przewodnicz¹cy)
SSO Gra¿yna Siemon-¯óralska
(sprawozdawca)
SSO Alicja Romanowska

Teza
Realizacja intencji ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie
ustawy  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 459) winna prowadziæ do wype³nienia wynikaj¹cej z art. 91 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070
ze zm.) zasady, w myl której jedynymi czynnikami ró¿nicuj¹cymi wysokoci wynagrodzenia sêdziów, zajmuj¹cych równorzêdne stanowiska sêdziowskie s¹: sta¿ pracy lub pe³nione funkcje.
St¹d, dla unikniêcia nies³usznego zró¿nicowania wynagrodzeñ
sêdziów w oderwaniu od ogólnego sta¿u na zajmowanym stanowisku sêdziego lub równorzêdnym stanowisku prokuratora, przy
interpretacji jej uregulowañ nale¿y daæ pierwszeñstwo wyk³adniom systemowej oraz celowociowej, a nie literalnej.

Uzasadnienie
Powód T.Sz. w pozwie skierowanym przeciwko S¹dowi Rejonowemu w I. domaga³ siê ustalenia, i¿ wobec powo³ania z dniem
8 lipca 2009 r. na stanowisko sêdziego S¹du Rejonowego w I. 
pocz¹wszy od 1 padziernika 2009 r. przys³uguje mu wynagrodzenie zasadnicze ustalone z zastosowaniem mno¿nika podstawy ustalenia wynagrodzenia w wysokoci 2,28 oraz zas¹dzenia
od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu wg norm przepisanych z uwzglêdnieniem kosztów zastêpstwa procesowego.
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Pozwany wniós³ o oddalenie powództwa.
S¹d Rejonowy w Dz. wyrokiem z dnia 14 wrzenia 2010 r.
powództwo oddali³ opieraj¹c swe rozstrzygniêcie na nastêpuj¹cych ustaleniach i rozwa¿aniach:
Powód by³ zatrudniony w jednostkach prokuratury w okresie
od 1 padziernika 1999 r. do 7 lipca 2009 r. w tym:
 od dnia 1 padziernika 1999 r. do dnia 30 wrzenia 2001 r.
zajmowa³ stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w O.,
 od dnia 1 padziernika 2001 r. do 7 lipca 2009 r. zajmowa³
stanowisko Prokuratora Prokuratury Rejonowej w I.,
 od dnia 1 listopada 2007 r. do 7 lipca 2009 r. pe³ni³ funkcjê
Zastêpcy Prokuratora Rejonowego w I.
W dniu 8 lipca 2009 r. powód zosta³ powo³any na stanowisko
sêdziego z powierzeniem pe³nienia obowi¹zków w S¹dzie Rejonowym w I. Dekretem Prezesa S¹du Okrêgowego w E. z dnia
17 lipca 2009 r., ( ) wydanym na podstawie art. 91 § 1c, § 2
oraz art. 91 a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz art.
61 ust. 1 ec ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
(Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) przy uwzglêdnieniu okresu pracy na równorzêdnym stanowisku prokuratora Prokuratury
Rejonowej w I., do którego zalicza siê tak¿e okres powierzenia
czynnoci prokuratorskich na stanowisku asesora prokuratorskiego okrelono powodowi z dniem 8 lipca 2009 r. wynagrodzenie
zasadnicze w stawce drugiej, której wysokoæ ustalono z zastosowaniem mno¿nika podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego 2,17 tj. w kwocie 6.404,45 z³. Nastêpnie dekretem Prezesa S¹du Okrêgowego w E. z dnia 12 padziernika 2009 r. ( ) na
podstawie tych samych przepisów ustawy prawo o ustroju s¹dów powszechnych okrelono powodowi z dniem 1 padziernika 2009 r. wynagrodzenie zasadnicze w stawce trzeciej, której
wysokoæ ustalono z zastosowaniem mno¿nika podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego 2,28  w kwocie 6.729,10 z³.
Dalsze zmiany nast¹pi³y na podstawie dekretu z dnia 4 lutego
2010 r. ( ), gdzie ustalono wynagrodzenie zasadnicze powoda
w kwocie 7.025,77 z³., w dalszym ci¹gu przy zastosowaniu mno¿nika w wysokoci 2,28. ( ).
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Pismem z dnia 23 marca 2010 r. ( ) na podstawie art. 91a § 3
ustawy prawo o ustroju s¹dów powszechnych Prezes S¹du Okrêgowego dokona³ korekty dekretu uposa¿eniowego z dnia 12 padziernika 2009 r. i z dnia 4 lutego 2010 r., w ten sposób, ¿e
okreli³ powodowi:
 z dniem 1 padziernika 2009 r. wynagrodzenie zasadnicze
w stawce drugiej, której wysokoæ ustalono z zastosowaniem
mno¿nika podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego
2,17  w kwocie 6.404,45 z³.
 z dniem 1 stycznia 2010 r. wynagrodzenie zasadnicze w stawce
drugiej, której wysokoæ ustalono z zastosowaniem mno¿nika
podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego 2,17  w kwocie 6.686,81 z³.
Jednoczenie stwierdzono, i¿ ró¿nica w wyp³aconym wynagrodzeniu w stawce trzeciej, a wysokoci¹ przys³uguj¹cego wynagrodzenia w stawce drugiej oraz pochodnych wynagrodzenia
zasadniczego w okresie od dnia 1 padziernika 2009 r. do dnia
28 lutego 2010 r. wynosi 1.836,95 z³ i zwrócono siê do powoda
o zwrot nadp³aconego wynagrodzenia w terminie do 30 kwietnia 2010 r. W odpowiedzi powód skierowa³ w dniu 31 marca
2010 r. pismo do Prezesa S¹du Rejonowego w I. prosz¹c o wskazanie przyczyny, podstawy prawnej i trybu obni¿enia jego wynagrodzenia zasadniczego. W pimie tym powód wskaza³ swoje
stanowisko w sprawie powo³uj¹c siê na dotychczasowe orzecznictwo s¹dów. Powód do dnia z³o¿enia niniejszego pozwu nie
otrzyma³ odpowiedzi od Prezesa S¹du Rejonowego w I. lub Prezesa S¹du Okrêgowego w E. Dorêczono mu jedynie pismo Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Sprawiedliwoci z dnia
20 kwietnia 2010 r., potwierdzaj¹ce stanowisko Prezesa S¹du
Okrêgowego w E. W pimie tym wyjaniono, ¿e po 1 stycznia
2009 r. do ustalania stawek wynagrodzenia zasadniczego sêdziów
stosuje siê tylko znowelizowane przepisy ustawy  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (art. 91 i art. 91a oraz za³¹cznik nr 1tabela do ustawy). Powo³uj¹c przepisy art. 91a § 1 zd. 1 u.s.p.
i art. 91a § 2 u.s.p. wskazano, ¿e w sprawie powoda rozró¿niæ
trzeba dwie kwestie: ustalenie stawki wynagrodzenia zasadniczego na dzieñ objêcia stanowiska sêdziego s¹du rejonowego,
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a nastêpnie podwy¿szanie tego wynagrodzenia do stawki bezporednio wy¿szej.
Nadto wyjaniono, ¿e skoro powód przed objêciem stanowiska sêdziego S¹du Rejonowego w I. zajmowa³ odpowiednio stanowisko asesora prokuratorskiego z powierzeniem pe³nienia czynnoci prokuratorskich oraz prokuratora, to z chwil¹ objêcia urzêdu sêdziego przys³ugiwa³o mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce nie ni¿szej od stawki, w której przys³ugiwa³o mu ono na stanowisku zajmowanym poprzednio  art. 91a § 2 u.s.p.
Podwy¿szenie tak ustalonego wynagrodzenia bêdzie mo¿liwe
wed³ug regu³y z art. 91a § 3 u.s.p. po up³ywie kolejnych piêciu
lat pracy na danym stanowisku sêdziowskim. Pojêcie kolejnych
piêciu lat pracy odczytywaæ nale¿y jako nastêpuj¹cych po sobie piêciu lat pracy na danym stanowisku sêdziowskim, których
bieg liczony bêdzie zawsze od dnia powo³ania na dane stanowisko sêdziowskie (przy pierwszym  od dnia objêcia urzêdu).
Wskazano przy tym w pimie, i¿ wobec faktu, ¿e powód obj¹³
urz¹d w dniu 8 lipca 2009 r. brak jakichkolwiek podstaw do
stosowania regulacji zawartych m.in. w art. 10 powo³anej na wstêpie ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
Przepisy przejciowe, zawarte w tej ustawie, s³u¿y³y ustaleniu wynagrodzenia sêdziów i prokuratorów wy³¹cznie na dzieñ
1 stycznia 2009 r. Nadto podniesiono, ¿e to, który sta¿ pracy by³
korzystniejszy dla sêdziego (prokuratora) w dacie 1 stycznia 2009
r. i sta³ siê podstaw¹ ustalenia mu na tê datê stawki wynagrodzenia zasadniczego, przestaje mieæ jakiekolwiek znaczenie, w szczególnoci nie ma ju¿ znaczenia dla zasad nabywania przez sêdziego po 1 stycznia 2009 r. prawa do wynagrodzenia w stawce
bezporednio wy¿szej.
W pierwszej kolejnoci nale¿a³o stwierdziæ, i¿ powód w sposób prawnie uzasadniony przytoczy³ podstawê prawn¹, dopuszczalnoæ drogi s¹dowej, oznaczenie strony pozwanej oraz w³aciwoæ miejscow¹ i rzeczow¹ s¹du pracy. Stanowisko to w pe³ni nale¿a³o podzieliæ. Podobnie jak i przedstawione stanowisko
dotycz¹ce istnienia interesu prawnego w ¿¹danym ustaleniu.
W ocenie istnienia interesu prawnego powoda nale¿a³o dodatkowo podnieæ, ¿e podstawê prawn¹ przedmiotowego roszcze-
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nia o ustalenie stanowi przepis art. 189 k.p.c. przewiduj¹cy, ¿e
powód mo¿e ¿¹daæ ustalenia przez s¹d istnienia lub nieistnienia
stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.
Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub
stosunku prawnego jest, co do zasady, dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie jest mo¿liwe powództwo o wiadczenie. Interes prawny nie zachodzi z regu³y, gdy zainteresowany mo¿e na innej
drodze osi¹gn¹æ w pe³ni ochronê swoich praw (wyr. S¹du Najwy¿zego z dnia 22 listopada 2002 r., IV CKN 1519/00, niepubl.).
Mog¹ jednak wyst¹piæ sytuacje szczególne, w których mimo mo¿liwoci wniesienia pozwu o wiadczenie, powód mo¿e skutecznie wnieæ pozew o ustalenie. Ze stosunku prawnego, którego
dotyczy ¿¹danie ustalenia mog¹ bowiem wynikaæ ró¿norodne
roszczenia wymagalne w ró¿nych terminach, w tym równie¿ takie, które stan¹ siê wymagalne dopiero w przysz³oci (wyrok
S¹du Najwy¿szego z dnia 5 grudnia 2002 r., IPKN 629/01, OSNAPiUS 2004/11/194).
Powód ma interes prawny w wytoczeniu powództwa (tego
rodzaju) wtedy, gdy wyrok wydany w wyniku uwzglêdnienia
powództwa zakoñczy istniej¹cy spór lub pozwoli na unikniêcie
sporu mog¹cego wynikn¹æ w przysz³oci. S¹d obowi¹zany jest
badaæ istnienie interesu prawnego powoda z urzêdu. Interes prawny jest przes³ank¹ materialno-prawn¹, która podlega ocenie wed³ug stanu sprawy w chwili orzekania  art. 316 § 1 k.p.c. (wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 15 marca 2002 r., II CKN 919/99,
Prok. i Pr. 2002, Nr 11, poz. 40). Nie wystarczy przy tym stwierdzenie, ¿e powód ma interes w ¿¹daniu ustalenia w ogóle, ale
konieczne jest aby mia³ on interes w wyst¹pieniu z takim ¿¹daniem przeciwko konkretnej jednostce (pozwanemu).
W drodze powództwa o ustalenie nie mo¿na domagaæ siê ustalenia istnienia lub nieistnienia faktów albo praw procesowych.
Mo¿liwe jest za powództwo o ustalenie faktów prawotwórczych
(np. zawarcia umowy), je¿eli zmierza ono do ustalenia prawa lub
stosunku prawnego wynikaj¹cego z tego faktu (wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 25 czerwca 1998 r., III CKN 563/97, niepubl.).
W wietle powy¿szego zatem nale¿a³o uznaæ, ¿e przedmiotowe ustalenie jest niezbêdne dla ustalenia warunków p³acy w spo-
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sób maj¹cy znaczenie w przysz³oci dla treci stosunku s³u¿bowego powoda.
Odnosz¹c siê do meritum ¿¹dania S¹d wskaza³, ¿e okolicznoci stanu faktycznego w niniejszej sprawie nie budzi³y w¹tpliwoci i nie by³y sporne. Wymaga³y one oceny prawnej.
Jak wynika z ustaleñ stanu faktycznego powód rozpocz¹³ pe³nienie obowi¹zków sêdziego z dniem 8 lipca 2009 r. i bez znaczenia w sprawie jest wyjaniony przez powoda fakt, i¿ procedura dot. przejcia do S¹du by³a rozpoczêta wczeniej. Z dniem
za 22 kwietnia 2009 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 20 marca
2009 r. o zmianie ustawy prawo o ustroju s¹dów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 459),
nowelizuj¹ca system ustalenia wynagrodzeñ sêdziów. Stosownie
do treci dodanego przepisu art. 91a § 1 u.s.p. sêdziemu obejmuj¹cemu stanowisko w s¹dzie rejonowym przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej. Sêdziemu obejmuj¹cemu
stanowisko w s¹dzie okrêgowym przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze w stawce czwartej, a je¿eli na ni¿szym stanowisku
otrzymywa³ ju¿ wynagrodzenie w stawce czwartej albo pi¹tej 
przys³uguje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, pi¹tej albo szóstej. Sêdziemu obejmuj¹cemu stanowisko w s¹dzie apelacyjnym przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze w stawce
siódmej, a je¿eli na ni¿szym stanowisku otrzymywa³ ju¿ wynagrodzenie w stawce siódmej albo ósmej  przys³uguje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio ósmej albo dziewi¹tej. Natomiast przepis art. 91a § 2 u.s.p. stanowi, ¿e je¿eli
przed objêciem stanowiska sêdziowskiego sêdzia zajmowa³ inne,
odpowiednio równorzêdne, stanowisko sêdziowskie lub prokuratorskie, na obejmowanym stanowisku przys³uguje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce nie ni¿szej od stawki, w której
przys³ugiwa³o mu na stanowisku zajmowanym poprzednio.
Poza sporem by³o stanowisko, i¿ po objêciu stanowiska sêdziego powodowi przys³ugiwa³o wynagrodzenie nie mniejsze
ni¿ otrzymywa³ wczeniej, jako prokurator zgodnie z art. 91a § 2
u.s.p. (tj. w drugiej stawce awansowej). Spór dotyczy tego czy
powód naby³ prawo do wynagrodzenia w trzeciej stawce awan-
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sowej tj. 2,28 z dniem 1 padziernika 2009 r. tj. po 10-ciu latach
od objêcia stanowiska asesora w Prokuraturze Rejonowej.
Zdaniem S¹du negatywny dla powoda pogl¹d zaprezentowany w pimie Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Sprawiedliwoci i podzielony przez pozwanego zas³uguje na uwzglêdnienie.
Podwy¿szenie wynagrodzenia powoda ustalonego zgodnie
z art. 21a § 2 u.s.p. (w wysokoci nie ni¿szej od stawki przys³uguj¹cej mu na poprzednio zajmowanym stanowisku prokuratorskim) bêdzie mo¿liwe stosownie do art. 91a § 3 u.s.p. po up³ywie kolejnych piêciu lat pracy na danym stanowisku sêdziowskim. Z brzmienia tego¿ przepisu jak i odniesienia do art. 91a §1
i § 2 u.s.p. wynika, ¿e przez kolejne piêæ lat pracy nale¿y
rozumieæ kolejne nastêpuj¹ce po sobie 5 lat na danym stanowisku sêdziowskim liczone od dnia powo³ania na dane stanowisko
sêdziowskie.
Przepis art. 91a § 3 u.s.p. nie daje podstaw do uwzglêdniania
przy jego stosowaniu sta¿u pracy wywodzonego przez powoda.
Sta¿ prokuratorski mia³ znaczenie dla ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego powoda na dzieñ objêcia stanowiska sêdziego s¹du rejonowego.
W przedmiotowej sprawie maj¹ zastosowanie znowelizowane
przepisy ustawy  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, maj¹ce zastosowanie do ustalania stawek wynagrodzenia zasadniczego sêdziów po 1 stycznia 2009 r. Podnoszony przez powoda
przepis przejciowy art. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw stanowi, ¿e z dniem 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia zasadnicze sêdziów s¹dów rejonowych okrela siê
w stawkach od pierwszej do czwartej, wynagrodzenia zasadnicze sêdziów s¹dów okrêgowych  w stawkach od czwartej do
siódmej, a wynagrodzenia zasadnicze sêdziów s¹dów apelacyjnych  w stawkach od siódmej do dziesi¹tej, wed³ug zasad okrelonych w ust. 2-4.
Stawkê wynagrodzenia zasadniczego sêdziego ustala siê
uwzglêdniaj¹c sta¿ pracy sêdziego na stanowisku zajmowanym
w dniu 1 stycznia 2009 r., a je¿eli jest to korzystniejsze  sta¿
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pracy sêdziego na wszystkich dotychczas zajmowanych stanowiskach sêdziowskich lub prokuratorskich (ogólny sta¿ pracy);
uwzglêdnienie ogólnego sta¿u pracy nie mo¿e jednak stanowiæ
podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sêdziego s¹du
okrêgowego w stawce szóstej i siódmej, a w przypadku sêdziego s¹du apelacyjnego  w stawce dziewi¹tej i dziesi¹tej. Sta¿
pracy na zajmowanym stanowisku oraz ogólny sta¿ pracy, niezbêdny do uzyskania poszczególnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego, okrela tabela stanowi¹ca za³¹cznik nr 3 do niniejszej ustawy. Przepis ten jednak stanowi³ podstawê do ustalenia
wynagrodzenia sêdziów i prokuratorów wy³¹cznie na dzieñ
1 stycznia 2009 r. i nie ma zastosowania do sytuacji powoda skoro powód zosta³ powo³any na stanowisko sêdziowskie w dniu
8 lipca 2009 r. Z brzmienia tego przepisu i charakteru przejciowego wynika, ¿e przepis nie mo¿e byæ stosowany na dzieñ
powo³ania powoda na stanowisko sêdziowskie.
W wietle powy¿szego uregulowania brak jest podstaw do
stosowania pogl¹du przedstawionego przez stronê powodow¹.
W szczególnoci brak jest podstaw do stosowania w przypadku
powoda przedmiotowej interpretacji dot. sta¿u pracy s¹dowego
i prokuratorskiego. Jednoczenie podnieæ nale¿y, ¿e wynagrodzenie sêdziego uregulowane jest ustaw¹ (art. 91-91a u.s.p.).
Dekrety Prezesa SO w E. okrelaj¹ce wynagrodzenie powoda
zosta³y wydane w oparciu o te uregulowania. Prezes SO w E.
wskaza³a najpierw wy¿sz¹ stawkê dla powoda, a nastêpnie w wyniku przeprowadzonej analizy przepisów wskaza³a stawkê na
poziomie ni¿szym.
Brak jest tak¿e uregulowania innego trybu ani¿eli zosta³o to
uczynione w odniesieniu do powoda. Status prawny sêdziego
reguluje odrêbna pragmatyka s³u¿bowa, która zgodnie z art. 5
k.p. ma pierwszeñstwo zastosowania przed kodeksem pracy.
Pragmatyka sêdziowska w zakresie wynagrodzenia zawiera samodzielne rozwi¹zanie i przewiduje stabilizacjê zatrudnienia.
W sytuacji kwestionowania warunków p³acowych powodowi
przys³ugiwa³a droga s¹dowa, z której skorzysta³ (art. 89 § 2 u.s.p.).
Reasumuj¹c powództwo podlega³o oddaleniu, jako nieuzasadnione.
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Apelacjê od wyroku z³o¿y³ powód zarzucaj¹c:
 naruszenie art. 91 § 1 u.s.p., albowiem w wietle stanowiska
S¹du I instancji powód zajmuj¹cy równorzêdne stanowisko i posiadaj¹cy taki sam sta¿ pracy otrzymuje ni¿sze wynagrodzenie, ni¿ inni sêdziowie,
 naruszenie art. 91 § 2 u.s.p. w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy
z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy- prawo o ustroju
s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw poprzez
nieuwzglêdnienie ca³ego sta¿u pracy, nabytego przez powoda w jednostkach prokuratury.
Wskazuj¹c na powy¿sze zarzuty powód domaga³ siê zmiany
zaskar¿onego wyroku poprzez uwzglêdnienie powództwa w ca³oci, ewentualnie uchylenia zaskar¿onego wyroku i przekazania sprawy S¹dowi Rejonowemu w D. do ponownego rozpoznania, nadto zas¹dzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów
procesu za postêpowanie odwo³awcze wg norm przepisanych.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja, jako uzasadniona podlega³a uwzglêdnieniu, bowiem
interpretacja przepisów prawa dokonana przez s¹d I instancji nie
mog³a byæ podzielona.
Na wstêpie uzasadnienia nale¿y wskazaæ kilka uwag natury
ogólnej.
Do 21 kwietnia 2009 r. zasady wynagrodzenia sêdziów uregulowane by³y w art. 91 u.s.p. Przepis ten ustala³ wynagrodzenie zasadnicze sêdziów w stawce podstawowej oraz stawkach
od 1 do 3 awansowej. Ustala³ zasady przyznawania poszczególnych stawek oraz ich podwy¿szania.
Ustaw¹ z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy  Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 56, poz. 459) zmieniono zasady wynagradzania sêdziów zmieniaj¹c art. 91 u.s.p. oraz dodaj¹c art. 91a.
Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy projektowana
regulacja zmierza do kszta³towania systemu wynagradzania sêdziów w sposób, który pe³niej ni¿ dotychczas bêdzie realizowa³
wzorzec okrelony w art. 178 ust. 2 Konstytucji RP.
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Najistotniejsz¹ zmian¹ jest odejcie od kszta³towania wysokoci wynagrodzeñ w oparciu o dotychczasow¹ kwotê bazow¹,
okrelan¹ corocznie w ustawie bud¿etowej. Kwota ta zostaje zast¹piona przeciêtnym wynagrodzeniem w II kwartale roku poprzedniego, og³aszanym w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski przez Prezesa GUS na podstawie
art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z FUS.
Wobec zmiany zasad ustalania wynagrodzeñ sêdziów, w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. zawarto przepis przejciowy  art.
10, porz¹dkuj¹cy wysokoæ wynagrodzeñ sêdziów na dzieñ
1 stycznia 2009 r. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu wynagrodzenie
zasadnicze sêdziów s¹dów rejonowych okrela siê w stawkach
od 1 do 4, sêdziów s¹dów okrêgowych w stawkach od 4 do 7,
a wynagrodzenie sêdziów s¹dów apelacyjnych w stawkach od 7
do 10, wg zasad okrelonych w ust. 2 do 4.
Z kolei zgodnie z ust. 2 art. 10 stawkê zasadnicz¹ sêdziego
ustala siê uwzglêdniaj¹c sta¿ pracy sêdziego na stanowisku zajmowanym w dniu 1 stycznia 2009 r., a je¿eli jest to korzystniejsze  sta¿ pracy sêdziego na wszystkich dotychczas zajmowanych stanowiskach sêdziowskich lub prokuratorskich (ogólny sta¿
pracy).
Nale¿y zgodziæ siê ze stanowiskiem pozwanego (prezentowanym za stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwoci, zawartym w pimie z dnia 20 kwietnia 2010 r.), i¿ art. 10 ustawy zmieniaj¹cej z dnia 20 marca 2009 r. by³ przepisem przejciowym,
s³u¿¹cym wy³¹cznie do uporz¹dkowania wynagrodzeñ sêdziów
wg nowych zasad wg stanu na dzieñ 1 stycznia 2009 r. Wobec
faktu, ¿e powód obj¹³ stanowisko sêdziego w dniu 8 lipca 2009 r.
jego wynagrodzenie winno byæ ustalone wg zasad okrelonych
w art. 91 oraz art. 91a. W konsekwencji za wadliw¹ nale¿y uznaæ
ocenê prawn¹ dokonan¹ przez powoda, co do koniecznoci zastosowania art. 10 ustawy do ustalania jego wynagrodzenia na
chwilê obecn¹. Przepis powy¿szy s³u¿y³ bowiem wy³¹cznie ustaleniu wynagrodzenia powoda na dzieñ 1 stycznia 2009 r., kiedy
to powód zajmowa³ stanowisko prokuratora.

125

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
Zgodnie z art. 91 § 1 u.s.p. wysokoæ wynagrodzenia sêdziów,
zajmuj¹cych równorzêdne stanowiska sêdziowskie ró¿nicuje sta¿
pracy lub pe³nione funkcje.
Zgodnie z art. 91a § 1 u.s.p. sêdziemu obejmuj¹cemu stanowisko w s¹dzie rejonowym przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze
w stawce pierwszej. Je¿eli przed objêciem stanowiska sêdziowskiego sêdzia zajmowa³ inne, odpowiednio równorzêdne stanowisko sêdziowskie lub prokuratorskie, na obejmowanym stanowisku przys³uguje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce nie
ni¿szej od stawki, w której przys³ugiwa³o mu na stanowisku zajmowanym poprzednio (art. 91a ust 2 u.s.p.).
Dla uporz¹dkowania rozwa¿añ przypomnieæ nale¿y przebieg
kariery zawodowej powoda ze szczególnym zaznaczeniem okresów maj¹cych wp³yw na wysokoæ wynagrodzenia:
 powód z dniem 1 padziernika 1999 r. zosta³ asesorem w Prokuraturze Rejonowej w O., za z dniem 1 padziernika 2001
r. zosta³ prokuratorem, zatem z dniem 1 padziernika 2004 r.
up³yn¹³ powodowi okres 5 lat na stanowisku prokuratora
(³¹cznie z asesur¹);
 od 1 stycznia 2009 r. przyznano powodowi wynagrodzenie
zasadnicze w stawce drugiej przy zastosowaniu mno¿nika 2,17
przeciêtnego wynagrodzenia (akta osobowe);
 z dniem 8 lipca 2009 r. powód zosta³ powo³any na stanowisko sêdziego s¹du rejonowego. W zwi¹zku z powo³aniem powoda na stanowisko sêdziego  dekretem Prezesa S¹du Okrêgowego w E.  przyznano powodowi wynagrodzenie zasadnicze od dnia 8 lipca 2009 r. w stawce drugiej, z zastosowaniem mno¿nika podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego 2,17;
 w dniu 1 padziernika 2009 r. up³ynê³o 10 lat, od kiedy powód obj¹³ stanowisko prokuratora (asesora);
Przepis art. 91a § 3 okrela zasady podwy¿szania wynagrodzeñ sêdziowskich ustalaj¹c, i¿ wynagrodzenie sêdziego ustala
siê w stawce bezporednio wy¿szej po up³ywie kolejnych 5 lat
pracy na danym stanowisku sêdziowskim.
Konsekwencj¹ zastosowania ww. przepisu w brzmieniu literalnym wynagrodzenie w stawce bezporednio wy¿szej (trze-
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ciej) mog³oby byæ powodowi ustalone najwczeniej 8 sierpnia
2014 r., kiedy to up³ynie 5-letni okres pracy powoda na stanowisku sêdziego s¹du rejonowego (oczywicie o ile w tej dacie powód nadal bêdzie zajmowa³ stanowisko zajmowane obecnie).
Jednoczenie we wskazanej dacie powód bêdzie dysponowa³
sta¿em niespe³na 15 lat od objêcia stanowiska prokuratora.
W analogicznej sytuacji dotycz¹cej sêdziego s¹du rejonowego, który z dniem 1 padziernika 1999 r. zosta³ asesorem sêdziowskim, z dniem 1 padziernika 2001 r. zosta³ powo³any na
stanowisko sêdziego s¹du rejonowego, jego sytuacja prawna w zakresie prawa do wynagrodzenia kszta³towa³a siê bêdzie nastêpuj¹co:
 wobec posiadania w dniu 1 stycznia 2009 r. 9  letniego sta¿u
pracy (³¹cznie z asesur¹), na dzieñ 22 kwietnia 2009 r. otrzyma on wynagrodzenie w stawce 2 (sta¿ od 5-10 lat);
 w momencie uzyskania 10-letniego sta¿u pracy (1 padziernika 2009 r.) powinien otrzymaæ wynagrodzenie zasadnicze
w stawce 3 (sta¿ od 10-15 lat);
 wynagrodzenie w kolejnej stawce awansowej (czwartej) sêdzia otrzyma w dniu 1 padziernika 2014 r.
W ocenie S¹du Okrêgowego takie same zasady winny byæ
stosowane do powoda  czemu winna sprzyjaæ wyk³adnia historyczna i systemowa oraz celowociowa przepisów ustawy.
Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ ustawodawca konstruuj¹c normy dotycz¹ce wynagrodzeñ sêdziów i prokuratorów konsekwentnie stosowa³ i stosuje zasadê równorzêdnoci obu zawodów prawniczych.
Kwestia ta zarówno w odniesieniu do kontekstu historycznego jak te¿ uzasadnienia przes³anek wprowadzenia tej zasady do
systemu prawa jest powszechnie znana i nie ma w ocenie S¹du
Okrêgowego potrzeby prowadzenia w tej materii szerszych rozwa¿añ. Konsekwentne zachowanie tego równego statusu by³o
równie¿ zamiarem ustawodawcy projektuj¹cego zmiany systemu
wynagrodzeñ wprowadzone ustaw¹ z dnia 20 marca 2009 r. Tak
te¿ w uzasadnieniu projektu wskazano, ¿e Opisanym wy¿ej
zmianom w przepisach ustawy  Prawo o ustroju s¹dów po-

127

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
wszechnych towarzyszyæ musz¹ analogiczne zmiany w ustawie
o prokuraturze.
Poprzestanie na wyk³adni literalnej przepisów ustawy oznacza³oby jednak, ¿e cel ten zosta³ zaprzepaszczony. Co wiêcej,
poprzestanie wy³¹cznie na wyk³adni literalnej prowadzi³oby do
wniosku, ¿e przepisy ustawy Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, podobnie jak przepisy ustawy o prokuraturze s¹ wzajemnie wewnêtrznie niespójne czy nawet sprzeczne.
Faktem jest bowiem, ¿e ustawodawca wprowadzaj¹c do treci
ustawy o ustroju s¹dów powszechnych przepis art. 91a, wprowadzi³ przepis w analogicznym brzmieniu do ustawy o prokuraturze  art. 62 ust. 1ea-1ee. Godzi siê jednak zauwa¿yæ, ¿e ustawodawca nie zrezygnowa³ z dotychczasowego brzmienia art. 62
ust. 1 zd. 2 ustawy, stosownie do którego Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu
sêdziów w takich samych jednostkach organizacyjnych s¹dów
powszechnych. Takie brzmienie przepisu (nadane od 29 czerwca
2000 r. ustaw¹ z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej  Komisji cigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu (Dz.U. Nr 48, poz. 553) zosta³o te¿ zachowane pomimo kolejnej zmiany ustawy o prokuraturze i jej art. 62
ust. 1 z dniem 11 listopada 2009 r. W ustawie o ustroju s¹dów
powszechnych oczywicie brak jest analogicznego przepisu, pomimo analogicznego brzmienia przepisów art. 91 § 1 ustawy
o ustroju s¹dów powszechnych (wysokoæ wynagrodzenia sêdziów, zajmuj¹cych równorzêdne stanowiska sêdziowskie ró¿nicuje sta¿ pracy lub pe³nione funkcje) oraz art. 62 ust. 1 zd. 1 in
fine ustawy o prokuraturze wysokoæ wynagrodzenia prokuratorów zajmuj¹cych równorzêdne stanowiska prokuratorskie ró¿nicuje sta¿ pracy lub pe³nione funkcje. Braku analogicznej do art.
62 ust. 1 zd. 2 normy w odniesieniu do sêdziów poszukiwaæ
nale¿y wy³¹cznie w kontekcie historycznym, mianowicie w tym,
¿e to wynagrodzenia sêdziów stanowi³y wzorzec do okrelania
wynagrodzeñ prokuratorów. Wynika to równie¿ z kontekstu hierarchii konstytucyjnej. Sêdziowie s¹ przedstawicielami w³adzy
sa¹downiczej i wykonuj¹c swe obowi¹zki s¹ wyposa¿eni przez
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przepisy konstytucji RP w atrybut niezawis³oci sêdziowskiej. St¹d
te¿ odwo³anie siê w ustawie o prokuraturze do wynagrodzeñ
sêdziów dodatkowo wzmacnia zasady kszta³towania wynagrodzeñ prokuratorów. Zamieszczenie w ustawie odwrotnego odniesienia by³oby ca³kowicie zbyteczne. Wskazaæ jednak nale¿y,
¿e z normy art. 62 ust. 1 zd. 2 ustawy o prokuraturze mo¿na
w drodze wyk³adni logicznej zbudowaæ normê w brzmieniu Wynagrodzenie zasadnicze sêdziów jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu prokuratorów w takich samych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Przepisy obu ustaw maj¹ charakter komplementarny i nie mog¹ byæ oceniane w ca³kowitym oderwaniu
od siebie.
W wy¿ej zakrelonej specyfice regulacji prawnych nale¿y oceniaæ zarówno zasady kszta³towania wynagrodzeñ sêdziów, którzy zdecydowali siê na zmianê zawodu i przejcie do prokuratury jak i prokuratorów, którzy w taki sam sposób przeszli do
pracy w s¹dzie powszechnym.
Tak te¿ analogicznie, literalna wyk³adnia przepisu art. 62 ust.
1eb ustawy o prokuraturze w brzmieniu Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora okrela siê w stawce bezporednio wy¿szej
po up³ywie kolejnych piêciu lat pracy na danym stanowisku
prokuratorskim w przypadku przejcia sêdziego do prokuratury sk³ania³aby do liczenia 5 -cio letniego sta¿u awansowego
dopiero od objêcia danego stanowiska prokuratorskiego. Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e takie rozumienie przepisu pozostawa³oby w ra¿¹cej sprzecznoci z norm¹ art. 62 zd. 1 i 2 ustawy
o prokuraturze. Wynagrodzenie prokuratora, który by³ sêdzi¹ (podobnie jak prokuratora, który sêdzi¹ nie by³) musi byæ bowiem
okrelane z bezporednim odniesieniem do wynagrodzenia sêdziego w takiej samej jednostce organizacyjnej i ró¿nicowane
wzglêdem innych prokuratorów mo¿e byæ wy³¹cznie sta¿em pracy
i pe³nionymi funkcjami. Ustalenie tego wynagrodzenia na poziomie ni¿szym od odpowiedniego wynagrodzenia sêdziego z takim samym sta¿em niew¹tpliwie narusza³oby wskazan¹ normê.
Taki sam zabieg interpretacyjny nale¿y w ocenie S¹du Okrêgowego w E. zastosowaæ tak¿e w drug¹ stronê, oczywicie
kieruj¹c siê przy tym wy¿ej wskazan¹ norm¹ zbudowan¹ po-

129

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
przez odwrócenie konstrukcji z art. 62 ust.1 ustawy o prokuraturze, wedle której to normy Wynagrodzenie zasadnicze sêdziów
jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu prokuratorów w takich
samych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Nawet jednak
bez wypracowania normy w powy¿szym brzmieniu, przepis art.
91a § 3 ustawy o ustroju s¹dów powszechnych w brzmieniu literalnym jest oczywicie sprzeczny z art. 91 § 1 ustawy. Skoro
wynagrodzenie powoda i innych sêdziów ma ró¿nicowaæ wy³¹cznie sta¿ i pe³nione funkcje, to wynagrodzenie powoda nie
mo¿e siê w jakikolwiek sposób ró¿niæ od wynagrodzenia sêdziego, który posiada taki sam sta¿ wypracowany na stanowisku sêdziego.
Faktem jest, ¿e ustawodawca z dniem 22 kwietnia 2009 r.
zaprzesta³ w obu ustawach pos³ugiwania siê pojêciami stanowiska sêdziowskiego lub innego, odpowiednio równorzêdnego, stanowiska sêdziego lub prokuratora i odpowiednio stanowiska
prokuratorskiego lub innego, odpowiednio równorzêdnego, stanowiska prokuratora lub sêdziego. Stanowiska te jednak nie straci³y w zakresie kszta³towania wynagrodzeñ charakteru równorzêdnego.
Wynika to zarówno z zaprezentowanych wywodów jak i z systemu innych norm prawnych. Tak te¿ chocia¿by w ustawie z dnia
11 wrzenia 2003 r. o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz.593 ze zm.) zachowa³ przepis art. 80
ust. 2 w brzmieniu: w przypadku, gdy miesiêczne uposa¿enie
¿o³nierza zawodowego pe³ni¹cego zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹
na stanowisku s³u¿bowym sêdziego s¹du wojskowego albo asesora lub prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury jest ni¿sze od miesiêcznego wynagrodzenia przys³uguj¹cego na równorzêdnym stanowisku sêdziego s¹du powszechnego
albo asesora lub prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, ¿o³nierzowi przys³uguje dodatek wyrównawczy
w wysokoci ró¿nicy miêdzy tym wynagrodzeniem a uposa¿eniem nale¿nym na zajmowanym stanowisku.
W kontekcie powy¿szego brzmienia przepisu postawiæ by
mo¿na pytanie, z jakim wynagrodzeniem mia³oby byæ zestawiane wskazywane w ustawie uposa¿enie ¿o³nierza zawodowego?
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Czy z wynagrodzeniem powoda, czy te¿ sêdziego, który zajmuje
analogiczne stanowisko i posiada ten sam sta¿ z tym, ¿e wypracowany wy³¹cznie w s¹dzie? Oczywicie pytania te mog¹ siê
wydawaæ ma³o powa¿ne, ale asumpt do ich postawienia daje
wy³¹cznie wyk³adnia literalna. Wyk³adnia literalna przepisu nie
da siê w tym kontekcie obroniæ tak¿e z perspektywy wynikaj¹cej z art. 32 Konstytucji RP równoci wobec prawa. Wyk³adnia
wskazanego przepisu dokonywana w licznych orzeczeniach Trybuna³u Konstytucyjnego dopuszcza dyferencjacjê uprawnieñ podmiotów wy³¹cznie usprawiedliwion¹ obiektywnymi przes³ankami. S¹d Okrêgowy w E. nie znajduje za ¿adnych takich przes³anek do uznania, ¿e powód powinien otrzymywaæ ni¿sze wynagrodzenie przy analogicznym sta¿u w relacji do innych sêdziów.
Do takich samych wniosków jak wy¿ej zaprezentowana wyk³adnia systemowa i historyczna prowadzi równie¿ wyk³adnia
celowociowa wprowadzonych od 22 kwietnia 2009 r. regulacji.
Oczywistym jest, ¿e gdyby powód nadal zajmowa³ stanowisko prokuratora, to w dniu 1 padziernika 2009 r. (po uzyskaniu
10-letniego sta¿u) uzyska³by prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stawce 3.
Uznanie zatem, ¿e przejcie z jednostek organizacyjnych prokuratury do s¹du wi¹¿e siê z utrat¹ prawie 5-letniego sta¿u prokuratorskiego powoda i koniecznoci¹ przepracowania kolejnych
5 lat w s¹dzie rejonowym po to, aby uzyskaæ kolejny stopieñ
awansu zawodowego, by³oby w ocenie S¹du Okrêgowego swoist¹ kar¹ dla powoda, niczym nie uzasadnion¹. Nie budzi³o w¹tpliwoci S¹du, ¿e zamiarem ustawodawcy nie by³o wprowadzenie do ustawy mechanizmów maj¹cych na celu ograniczenie w zakresie zmiany zawodów pomiêdzy s¹dem i prokuratur¹. By³by
to zreszt¹ absurd ustrojowy w sytuacji, gdy skutkiem zmiany przepisów zniesiono instytucjê asesora s¹dowego, za na mo¿liwoæ
zg³aszania akcesu do pracy w wymiarze sprawiedliwoci aplikantów s¹dowych zatrudnianych wed³ug nowych zasad prawnych nale¿y oczekiwaæ oko³o 6 lat. Wobec niewielkiego zainteresowania uzyskaniem statusu sêdziego wród prawników wykonuj¹cych tzw. wolne zawody prawnicze  radców prawnych,
adwokatów czy notariuszy oraz wobec niewielkiego dowiad-
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czenia asystentów sêdziów i referendarzy, najlepsz¹ drog¹ do
uzyskania statusu sêdziego wydaje siê droga przechodzenia do
s¹du z prokuratury. Nie budzi w¹tpliwoci, ¿e dowiadczenie
zawodowe prokuratorów stanowi najlepsz¹ gwarancjê prawid³owego wykonywania zawodu sêdziego. W tej sytuacji trudno by³oby sobie wyobraziæ celowoæ jakichkolwiek zabiegów legislacyjnych w kierunku zniechêcenia prokuratorów do zmiany zawodu. Literalnie za odczytywany przepis z pewnoci¹ takiej zachêty nie stwarza.
Na odmienn¹ ocenê celu ustawodawcy nie pozwala równie¿
analiza uzasadnienia projektu ustawy tudzie¿ uchwa³y Senatu RP,
który na etapie prac legislacyjnych zaproponowa³ poprawkê do
art. 91a § 3 i 5 w brzmieniu nastêpnie uchwalonym. Wniosek
taki jest oczywisty równie¿ na podstawie analizy przebiegu prac
legislacyjnych sejmowej Komisji Sprawiedliwoci i Praw Cz³owieka.
Maj¹c powy¿sze rozwa¿ania na wzglêdzie S¹d na mocy art.
386 § 1 k.p.c. zmieni³ zaskar¿ony wyrok i uwzglêdni³ powództwo w ca³oci.
W oparciu o przepis art. 102 k.p.c. s¹d odst¹pi³ od obci¹¿enia
pozwanego kosztami procesu uznaj¹c, i¿ zachodzi okrelony w tym
przepisie wypadek szczególnie uzasadniony.
Wskazaæ przy tym nale¿y, i¿ w bogatym orzecznictwie S¹du
Najwy¿szego zwraca siê uwagê na mo¿liwoæ skorzystania z dobrodziejstwa art. 102 k.p.c. wówczas, gdy system skomplikowanych norm prawnych lub wysoce skomplikowany stan faktyczny
wp³ywa na subiektywne przekonanie powoda o swej racji, pomimo zachowania nale¿ytej starannoci przy wyrobieniu oceny
zagadnienia oraz w³asnych szans procesowych (tak postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 7 stycznia 1982 r., II CZ 191/81;
wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 1 padziernika 1974 r., II PR
207/74; postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 4 lipca 1974 r.,
CZ 88/97)
Podobnie zasadne jest skorzystanie z art. 102 k.p.c. wówczas,
gdy wytoczenie powództwa by³o jedynym sposobem prawnego
wyjanienia okrelonych kwestii (tak postanowienie S¹du Naj-
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wy¿szego z dnia 9 padziernika 1967 r., I CR 81/67; postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 25 lutego 1970 r., II CZ 14/70).
W ocenie S¹du Okrêgowego przyczyn¹ wytoczenia niniejszego powództwa by³ niew¹tpliwie wysoce skomplikowany system norm prawnych, uniemo¿liwiaj¹cy pozwanemu zajêcie prawid³owego stanowiska, zw³aszcza przy prezentowanym stanowisku Ministra Sprawiedliwoci.
Marginalne znaczenie ma w tym kontekcie okolicznoæ, ¿e
powód jest sêdzi¹. Przedmiotowy spór nie jest sporem powsta³ym na tle jakichkolwiek konfliktów czy oceny pracy, gdzie naturalne emocje uzasadniaj¹ wsparcie ze strony pe³nomocnika niezale¿nie od kwalifikacji zawodowych czy przymiotów samego
powoda. Przedmiotowa sprawa oparta jest wy³¹cznie na koniecznoci dokonania interpretacji obowi¹zuj¹cych przepisów. Trudno
by³oby poszukiwaæ lepszych kwalifikacji do dokonania w³aciwej interpretacji prawa reguluj¹cego sferê wynagrodzeñ sêdziów
ni¿ te, które posiada sam powód bêd¹cy sêdzi¹.
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PRAWO KARNE
1
WYROK
z dnia 30 grudnia 2010 r.
II AKa 280/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Jerzy Sa³ata (przewodnicz¹cy)
SSA Miros³aw Cop (sprawozdawca)
SSA Lech Magnuszewski

Teza
Przez prawdziwe ustalenie faktyczne rozumie siê ustalenie,
które zosta³o udowodnione. Udowodnienie zachodzi wówczas,
gdy w wietle przeprowadzonych dowodów fakt przeciwny dowodzonemu jest niemo¿liwy lub wysoce nieprawdopodobny.

Uzasadnienie
A.K., R.F., M.G. i G.S. oskar¿ono o to, ¿e:
 w dniu 27 kwietnia 2004 r., dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu, doprowadzili ma³oletniego G.R. grob¹ bezprawn¹
do okrelonego dzia³ania, pozbawili go wolnoci, znêcali siê
psychicznie i fizycznie wykorzystuj¹c przemijaj¹cy stosunek
zale¿noci oraz dokonali jego zabójstwa w ten sposób, ¿e w W.
przy u¿yciu groby nakazali mu wsi¹æ do samochodu osobowego marki S. ( ), a nastêpnie przewieli go do miejscowoci B., uprzednio w czasie jazdy i podczas postoju na trasie
W.-Ch., gro¿¹c mu pozbawieniem ¿ycia i uszkodzeniem cia³a
oraz u¿ywaj¹c wobec niego si³y fizycznej, po czym równie¿
znêcali siê nad nim psychicznie i fizycznie w B., ¿¹daj¹c wydania papierosów pochodz¹cych z przemytu, powoduj¹c
u G.R. obra¿enia cia³a w postaci wylewów krwawych tu³owia
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i g³owy, które to obra¿enia naruszy³y prawid³owe funkcjonowanie jego narz¹dów cia³a na czas poni¿ej 7 dni, a nastêpnie
zamknêli go wbrew jego woli w pomieszczeniu strychu na
czas oko³o 1 godziny, po czym umiecili w poszwie pocielowej i samochodzie osobowym marki F. ( ), którym przewieli
go do masywu lenego w P., gdzie skrêpowali koñczyny pokrzywdzonego link¹ holownicz¹ wyginaj¹c rêce do ty³u i nogi
w kolanach i mocuj¹c je na wysokoci pleców, a nastêpnie
obci¹¿yli kamieniem i utopili powoduj¹c mieræ G.R. wskutek
uduszenia gwa³townego b¹d w postaci utopienia b¹d uduszenia pozycyjnego w czasie transportu  tj. o przestêpstwo
z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 189 § 1 k.k. w zb. z art. 207 § 1
k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zb. z art. 191 § 1 k.k. w zw.
z art. 11 § 2 k.k.;
A.K. i R.F. oskar¿ono tak¿e o to, ¿e w kwietniu 2004 r. w B.,
dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu nabyli od nieustalonej osoby wyroby akcyzowe w postaci 610 sztang papierosów wprowadzonych na polski obszar celny bez ich przedstawienia organowi celnemu i w iloci wskazuj¹cej na ich przeznaczenie do
dzia³alnoci gospodarczej, czym narazili Skarb Pañstwa na uszczuplenie nale¿noci celnej w kwocie 10.899,20 z³ oraz w podatku
akcyzowym w kwocie 265.031 z³ dzia³aj¹c na szkodê Skarbu
Pañstwa tj. o przestêpstwo z art. 91 § 1 k.k.s. w zb. z art. 65 § 1
k.k.s. w zb. z art. 7 § 1 k.k.s.;
A nadto G.S. oskar¿ono o to, ¿e w kwietniu 2004 r. w B. za
kwotê 1.000 z³ przyjê³a na przechowanie od R.F. i A.K. i pomog³a w ukryciu wyrobów akcyzowych w postaci 500 sztang papierosów wprowadzonych na polski obszar celny bez ich przedstawienia organowi celnemu w iloci wskazuj¹cej na ich przeznaczenie do dzia³alnoci gospodarczej, czym narazili Skarb Pañstwa na uszczuplenie nale¿noci celnych na kwotê 8.933,80 z³
oraz w podatku akcyzowym na kwotê 217.246 z³ dzia³aj¹c na
szkodê Skarbu Pañstwa tj. o czyn z art. 91 § 1 k.k.s. w zb. z art.
65 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.;
Wyrokiem S¹du Okrêgowego w G. z dn. 11 grudnia 2009 r.
w sprawie IV K ( )
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1. W ramach czynów zarzucanych oskar¿onym: A.K., R.F., M.G.
i G.S. w punktach I aktu oskar¿enia uznano ich za winnych
tego, ¿e w dniu 27 kwietnia 2004 r. A.K., R.F. i M.G. w W., na
trasie W.-B. oraz G.S. w B., dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu w celu zmuszenia ma³oletniego G.R. do okrelonego
zachowania w postaci podania informacji, kto dokona³ kradzie¿y papierosów oraz do ich zwrotu, stosowali wobec niego przemoc i groby bezprawne, pozbawili go wolnoci, które ³¹czy³o siê ze szczególnym udrêczeniem, wziêli udzia³ w jego pobiciu oraz znêcali siê nad nim psychicznie i fizycznie
poprzez kopanie, uderzanie oraz elementem metalowej blokady od kierownicy, na skutek czego G.R. dozna³ masywnych
wylewów krwawych w tkance podskórnej pow³ok g³owy
w okolicy ty³og³owia i miêniach skroniowych oraz niewielkich wylewów krwawych w tkance podskórnej i miêniach:
poladka lewego, tylnej powierzchni uda lewego i przedniej
powierzchni uda prawego, a tak¿e podudzia prawego, w ten
sposób, ¿e A.K., R.F. i M.G. w W., nakazali G.R. wsi¹æ do
samochodu marki S., a nastêpnie podczas jazdy i postoju na
trasie do B. kopali go, uderzali otwartymi rêkami i piêciami,
a nadto A.K. przy u¿yciu elementu metalowej blokady od kierownicy w okolice g³owy, r¹k i nóg oraz tu³owia, grozili mu
pozbawieniem ¿ycia i uszkodzeniem cia³a, a nastêpnie w miejscowoci B. nakazali mu wejæ do gara¿u na terenie posesji
G.S., gdzie A.K., R.F., M.G. i G.S. krzyczeli na G.R., u¿ywali
s³ów powszechnie uznanych za obel¿ywe, grozili mu pozbawieniem ¿ycia oraz wziêli udzia³ w jego pobiciu zadaj¹c mu
uderzenia piêciami oraz nogami, a nadto A.K. przy u¿yciu
elementu metalowej blokady od kierownicy w okolice g³owy, tu³owia oraz r¹k i nóg, nara¿aj¹c go na bezporednie niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, albo nast¹pienia skutku okrelonego w art. 156 § 1 k.k. lub w art. 157 § 1 k.k., a nastêpnie
nakazali G.R. wejæ na poddasze pomieszczenia gospodarczego, które zamknêli, przy czym A.K. uderzy³ go elementem
metalowej blokady od kierownicy w okolice prawego kolana,
powoduj¹c niewielki wylew krwawy w tkance podskórnej,
co naruszy³o czynnoci narz¹du cia³a G.R. trwaj¹ce nie d³u¿ej
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ni¿ 7 dni, a nastêpnie pilnuj¹c G.R. pozostawili go na czas nie
krótszy ni¿ jedna godzina, po czym po uprzednim umieszczeniu G.R. w poszwie pocielowej w³o¿yli go do samochodu
marki F., nie zachowuj¹c ostro¿noci wymaganej w danych
okolicznociach, czym spowodowali nieumylnie mieræ G.R.
na skutek uduszenia gwa³townego  pozycyjnego w czasie
jego przewo¿enia z B. do masywu lenego w P., któr¹ to mo¿liwoæ mogli przewidzieæ, czyn ten zakwalifikowano:
a. wzglêdem oskar¿onego A.K. z art. 191 § 1 k.k. w zb. z art.
189 § 2 k.k. w zb. z art. 207 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k.
w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art.
11 § 2 k.k.,
b. wzglêdem oskar¿onych R.F., M.G. i G.S. z art. 191 § 1 k.k.
w zb. z art. 189 § 2 k.k. w zb. z art. 207 § 1 k.k. w zb. z art.
158 § 1 k.k. w zb. z art. 155 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,
i za to na podstawie tych¿e przepisów skazano ich (troje oskar¿onych), przy zastosowaniu art. 11 § 3 k.k., na podstawie art.
189 § 2 k.k. wymierzaj¹c oskar¿onym:
a. A.K., R.F. i M.G. kary po 10 lat pozbawienia wolnoci,
b. G.S. karê 9 lat pozbawienia wolnoci;
2. w ramach czynów zarzuconych oskar¿onym A.K. i R.F. w punktach II aktu oskar¿enia uznano ich za winnych tego, ¿e w dniu
3 kwietnia 2004 r. w B. dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu
nabyli od nieustalonej osoby objête obowi¹zkiem oznaczania
znakami akcyzy bez tych znaków wyroby tytoniowe w postaci papierosów w iloci 6.100 sztuk opakowañ jednostkowych
po 20 sztuk papierosów ka¿da, wskazuj¹cej na ich przeznaczenie do dzia³alnoci gospodarczej, które zosta³y wprowadzone na polski obszar celny bez ich przedstawienia organowi celnemu, gdzie kwota podatku akcyzowego nara¿onego
na uszczuplenie wynosz¹ca 19.227,20 z³ jest ma³ej wartoci,
a kwota nale¿noci celnej wynosz¹ca 1.756,80 z³ nie przekracza
ustawowego progu, czyn ten zakwalifikowano z art. 65 § 1 i § 3
k.k.s. w zb. z art. 91 § 1 i § 4 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw
z art. 2 § 2 k.k.s. i za to na podstawie tych¿e przepisów skazano
obu oskar¿onych, a przy zastosowaniu art. 7 § 2 k.k.s. na podstawie art. 65 § 3 k.k.s. w zw. z art. 23 § 1 i § 3 k.k.s. w zw. z art.
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2 § 2 k.k.s. wymierzono im obu kary grzywny w wysokoci
po 200 stawek dziennych, ustalaj¹c wysokoæ jednej stawki
dziennej na kwoty po 30 z³otych;
3. na podstawie art. 22 § 2 pkt 3 k.k.s. w zw. z art. 30 § 2 k.k.s.
w zw. z art. 32 § 1, § 2 i 3 k.k.s. w zw z art. 47 § 2 pkt 3 k.k.s.
w zw z art. 49 § 1 i § 3 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. zw. z art. 2
§ 2 k.k.s. orzeczono wobec oskar¿onych R.F. i A.K. obowi¹zek
uiszczenia solidarnie kwoty stanowi¹cej równowa¿noæ pieniê¿n¹
przepadku przedmiotów w wysokoci 30.500 z³;
4. w ramach czynu zarzucanego oskar¿onej G.S. w punkcie II
aktu oskar¿enia uznano j¹ za winn¹ tego, ¿e pomiêdzy 3 kwietnia 2004 r. a 26 kwietnia 2004 r. w B. przyjê³a od R.F. i A.K.,
a nastêpnie przechowywa³a objête obowi¹zkiem oznaczana
znakami akcyzy bez tych znaków wyroby tytoniowe w postaci papierosów w iloci 5.000 sztuk opakowañ jednostkowych
po 20 sztuk papierosów ka¿da, wskazuj¹cej na ich przeznaczenie do dzia³alnoci gospodarczej, które zosta³y wprowadzone na polski obszar celny bez ich przedstawienia organowi celnemu, gdzie kwota podatku akcyzowego nara¿onego
na uszczuplenie wynosz¹ca 15.760 z³ jest ma³ej wartoci,
a kwota nale¿noci celnej wynosz¹ca 1.440 z³ nie przekracza
ustawowego progu, czyn ten zakwalifikowano z art. 65 § 1
i § 3 k.k.s. w zb. z art. 91 § 1 i § 4 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s.
w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. i za to na podstawie tych¿e przepisów
skazano oskar¿on¹, a przy zastosowaniu art. 7 § 2 k.k.s. na podstawie art. 65 § 3 k.k.s. w zw. z art. 23 § 1 i § 3 k.k.s. w zw. z art.
2 § 2 k.k.s. wymierzono jej karê grzywny w wysokoci 150
stawek dziennych, ustalaj¹c wysokoæ jednej stawki dziennej
na kwotê 30 z³otych. Na poczet wymierzonych oskar¿onym
kar pozbawienia wolnoci zaliczono okresy ich rzeczywistego pozbawienia wolnoci w sprawie:
a. A.K. od dnia 5 czerwca 2005 r. do dnia 8 padziernika 2008 r.;
b. R.F. od dnia 19 maja 2004 r. do dnia 8 padziernika 2008 r.,
c. M.G. od dnia 20 maja 2004 r. do dnia 22 sierpnia 2004 r. oraz
od dnia 24 grudnia 2005 r. do dnia 17 czerwca 2008 r.,
d. G.S. od dnia 20 maja 2004 r. do dnia 15 czerwca 2007 r.
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Wyrok zawiera równie¿ rozstrzygniêcie o zas¹dzeniu od Skarbu
Pañstwa na rzecz obroñców wyznaczonych z urzêdu oskar¿onym M.G. i G.S. stosowne kwoty tytu³em kosztów nieop³aconej
pomocy prawnej.
Nadto oskar¿on¹ G.S. zwolniono od op³aty oraz w ca³oci od
pozosta³ych kosztów s¹dowych, obci¹¿aj¹c nimi Skarb Pañstwa,
zas¹dzono od oskar¿onych: A.K., R.F. oraz M.G. koszty s¹dowe
ka¿demu z nich zwi¹zane z jego spraw¹, wymierzaj¹c tym oskar¿onym op³aty.
Wyrok apelacjami zaskar¿yli:
I. Prokurator Rejonowy w K., zaskar¿aj¹c wyrok w czêci dotycz¹cej orzeczenia z punktu I wyroku w ca³oci na niekorzyæ
oskar¿onych A.K., R.F., M.G. oraz G.S., zarzuci³:
 b³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê orzeczenia i maj¹cy wp³yw na jego treæ, polegaj¹cy na dowolnym uznaniu, ¿e ca³okszta³t zgromadzonego w sprawie materia³u dowodowego pozwoli³ ustaliæ, i¿ oskar¿eni nie dzia³ali
z zamiarem pozbawienia ¿ycia G.R. a jedynie w zamiarze
zmuszenia go do podania informacji o osobach, które dokona³y kradzie¿y papierosów i w tym celu umiecili go w poszwie pocielowej i przewozili w pojedzie marki F. do masywu lenego w P. w sposób, który uniemo¿liwi³ mu wykonywanie ruchów cia³em oraz oddychanie a nie zachowuj¹c
nale¿ytej ostro¿noci podczas jego transportowania nieumylnie spowodowali jego mieræ na skutek uduszenia pozycyjnego z powodu niedotlenienia mózgu po czym pozbyli siê jego
cia³a wrzucaj¹c je do bagna podczas, gdy takie ustalenie nie
znajduje oparcia nie tylko w wyjanieniach oskar¿onych, ale
w ¿adnym innym dowodzie przeprowadzonym i ujawnionym
na rozprawie, a ustalenie co do okolicznoci i przyczyny mierci pokrzywdzonego zosta³o oparte na wadliwym wnioskowaniu bieg³ych z zakresu medycyny s¹dowej, poniewa¿ wskazanemu przez bieg³ych mechanizmowi mierci na skutek uduszenia pozycyjnego w czasie transportu przecz¹ zasady logicznego rozumowania, co z kolei powoduje, i¿ prawid³owa
ocena materia³u dowodowego, w tym opinii bieg³ych, uzasadnia przyjêcie, ¿e przyczyn¹ mierci G.R. by³o utoniêcie
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w wyniku zbrodniczego wrzucenia go do bagna przez oskar¿onych, którzy w ten sposób pozbyli siê niewygodnego wiadka ich czynów na co wskazuje tak¿e wynik badania pomiertnego,
obrazê prawa procesowego, a mianowicie art. 366 k.p.k., 410
k.p.k., 424 pkt 1 k.p.k., art. 41 § 2 pkt 1 k.p.k., która mia³a
wp³yw na treæ orzeczenia polegaj¹c¹ na:
niewyczerpaniu inicjatywy dowodowej i niewyjanieniu wszystkich istotnych okolicznoci sprawy poprzez zaniechanie przeprowadzenia niezbêdnego dowodu z eksperymentu procesowego z udzia³em bieg³ego z medycyny s¹dowej oraz oskar¿onych, maj¹cego na celu odtworzenie przewo¿enia pokrzywdzonego w samochodzie marki F., co by³o niezbêdne dla zweryfikowania przyjêtych przez bieg³ych okolicznoci mechanizmu mierci pokrzywdzonego tym bardziej, ¿e opinie te zosta³y wydane z pominiêciem ustalonego przez S¹d bezspornego faktu, i¿ z samochodu usuniêto siedzenie przednie pasa¿era i kanapê tyln¹ co skutkowa³o dowolnym wnioskiem,
¿e sposób transportowania w samochodzie marki F. przytomnego, nieskrêpowanego, umieszczonego jedynie w poszwie
pocielowej G.R. uniemo¿liwi³ mu wykonywanie jakichkolwiek ruchów cia³em zw³aszcza oddychanie co ostatecznie doprowadzi³o do niedotlenienia mózgu i jego mierci;
niewyjanieniu w uzasadnieniu orzeczenia, na jakich dowodach S¹d opar³ ustalenie, ¿e zamiarem oskar¿onych, którzy
przewozili pokrzywdzonego z B. do masywu lenego w P.
by³o zmuszenie go do podania informacji o osobach, które
dokona³y kradzie¿y papierosów oraz do ich zwrotu a nie zbrodnicze pozbawienie ¿ycia pokrzywdzonego, co jako nie znajduj¹ce potwierdzenia w materiale dowodowym uniemo¿liwia
przeledzenie motywów tego ustalenia;
braku dok³adnego okrelenia przypisanego oskar¿onym czynu poprzez niewyjanienie na czym polega³a nieostro¿noæ
oskar¿onych, wymagana w danych okolicznociach, a jakiej
nie zachowali umieszczaj¹c pokrzywdzonego w poszwie pocielowej i w samochodzie marki F., co skutkowa³o bezpod-
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stawnym przyjêciem, i¿ oskar¿eni zachowaniem swym wyczerpali znamiona przestêpstwa nieumylnego spowodowania mierci.
W konkluzji prokurator wniós³ o uchylenie punktu I zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu w G. oraz uchylenie
punktu V zawieraj¹cego zaliczenie okresu tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolnoci a w pozosta³ym zakresie o utrzymanie wyroku w mocy.
II. Pe³nomocnik oskar¿ycielki posi³kowej L.R. zaskar¿y³ wyrok w czêci dotycz¹cej pkt. I i VIII zaskar¿onego wyroku na
niekorzyæ wszystkich oskar¿onych, zarzucaj¹c:
1. b³êdy w ustaleniach faktycznych polegaj¹ce na:
a) b³êdnym ustaleniu, ¿e oskar¿eni w celu zmuszenia G.R. do
wyjawienia, gdzie s¹ skradzione papierosy umiecili go
w poszwie pocielowej, a nastêpnie postanowili go wywieæ do lasu w okolicy miejscowoci P.;
b) b³êdnym ustaleniu, ¿e w chwili umieszczania G.R. w poszwie pocielowej oraz w chwili umieszczania go w samochodzie marki F. G.R. pozostawa³ przytomny;
c) zaniechaniu ustalenia, czy G.R. umieszczony w poszwie
pocielowej podczas jazdy samochodem wydawa³ jakie
odg³osy (jêki, odg³osy duszenia siê) oraz czy wykonywa³
jakiekolwiek ruchy wiadcz¹ce o próbie z³apania oddechu
b¹d uwolnienia siê;
d) zaniechaniu ustalenia, w jaki sposób oskar¿eni po dojechaniu z umieszczonym w poszwie pocielowej G.R. ustalili,
¿e pokrzywdzony nie ¿yje oraz dlaczego, skoro w chwili
wyjazdu z B. G.R. ¿y³, a nawet pozostawa³ przytomny,
oskar¿eni postanowili pojechaæ z nim do lasu w okolice P.,
gdzie wedle wiedzy oskar¿onych znajdowa³o siê bagno,
w którym oskar¿eni mogli utopiæ ofiarê.
2. mog¹c¹ mieæ wp³yw na treæ orzeczenia obrazê przepisów
postêpowania, tj.
a) przepisu art. 7 k.p.k. polegaj¹c¹ na dowolnej, a nie swobodnej ocenie zgromadzonego materia³u dowodowego,
a w szczególnoci uznaniu za wiarygodne wyjanieñ oskar¿onych w czêci, w jakiej twierdzili, ¿e podejmowane przez
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nich wobec G.R. czynnoci sprawcze mia³y na celu wy³¹cznie uzyskanie od niego informacji dotycz¹cych skradzionych papierosów;
b) przepisu art. 626 § 1 k.p.k., art. 627 k.p.k. oraz art. 633
k.p.k. polegaj¹ce na zaniechaniu zas¹dzenia od oskar¿onych solidarnie na rzecz oskar¿yciela posi³kowego poniesionych przez niego wydatków, tj. zwrotu kosztów zastêpstwa adwokackiego wed³ug norm prawem przepisanych
za postêpowanie przed S¹dem I instancji;
3. obrazê przepisów prawa materialnego, tj. przepisu art. 155 k.k.
oraz art. 148 § 1 k.k. poprzez b³êdne zastosowanie do ustalonego stanu faktycznego art. 155 k.k. zamiast art. 148 § 1 k.k. i polegaj¹c¹ na przyjêciu, ¿e dzia³anie oskar¿onych wyczerpa³o znamiona czynu okrelonego w art. 155 k.k., podczas gdy z ustalonego przez S¹d Okrêgowy stanu faktycznego wynika, ¿e czyn
zabroniony zarzucany oskar¿onym nale¿a³o zakwalifikowaæ jako
zabójstwo pope³nione z zamiarem ewentualnym, tj. przestêpstwo z art. 148 § 1 k.k.. Podnosz¹c powy¿sze zarzuty pe³nomocnik oskar¿ycielki posi³kowej wniós³ o:
a) zmianê zaskar¿onego wyroku w czêci dot. pkt. I i VIII
poprzez uznanie oskar¿onych winnymi pope³nienia zarzucanego im w punkcie I aktu oskar¿enia czynów i wymierzenie za to oskar¿onym surowej kary oraz o zas¹dzenie
od oskar¿onych solidarnie na rzecz oskar¿ycielki posi³kowej zwrotu kosztów zastêpstwa adwokackiego w postêpowaniu I-instancyjnym oraz w postêpowaniu odwo³awczym
wed³ug norm prawem przepisanych; ewentualnie
b) uchylenie zaskar¿onego wyroku w jego punkcie I i VIII,
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi
Okrêgowemu w G.
III. Obroñca oskar¿onego A.K. zaskar¿y³ wyrok w czêci dotycz¹cej oskar¿onego w punkcie I, II i III oraz VIII i IX, zarzucaj¹c mu:
1. b³¹d w ustaleniach faktycznych, przyjêtych za podstawê zaskar¿onego wyroku, polegaj¹cy:
a) w odniesieniu do pkt I aktu oskar¿enia  w odniesieniu do
kwalifikacji czynu zarzucanego oskar¿onym z art. 189 § 2
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k.k. na bezpodstawnym ustaleniu, ¿e oskar¿ony A.K., dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu z R.F., M.G. oraz G.S.
pozbawi³ wolnoci pokrzywdzonego G.R., a pozbawienie
pokrzywdzonego wolnoci ³¹czy³o siê ze szczególnym jego
udrêczeniem, podczas gdy zgromadzony w sprawie materia³ dowodowy nie pozwala na dokonanie takiego ustalenia,
b) w odniesieniu do kwalifikacji czynu zarzucanego oskar¿onym z art. 155 k.k. na bezpodstawnym przyjêciu, i¿ oskar¿ony A.K. dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu z innymi
oskar¿onymi umieszczaj¹c pokrzywdzonego G.R. w poszwie pocielowej do samochodu marki F., niezachowuj¹c
nale¿ytej ostro¿noci wymaganej w danych okolicznociach
spowodowali nieumylnie mieræ G.R. na skutek uduszenia gwa³townego  pozycyjnego w czasie jego przewo¿enia z B. do masywu lenego w P., któr¹ to mo¿liwoæ mogli przewidzieæ, podczas gdy zgromadzony w sprawie
materia³ dowodowy nie pozwala na przyjêcie, i¿ oskar¿ony by³ w stanie przewidzieæ skutek swojego zachowania,
jakim by³a mieræ pokrzywdzonego,
2. naruszenie prawa materialnego poprzez jego b³êdne zastosowanie, w szczególnoci do czynu opisanego w pkt II zaskar¿onego wyroku, to jest art. 32 § 1 k.k.s. poprzez przyjêcie, ¿e
niemo¿liwe jest orzeczenie przepadku przedmiotów i orzeczenie w jego miejsce obowi¹zku uiszczenia kwoty stanowi¹cej równowartoæ pieniê¿n¹ przepadku przedmiotów, podczas gdy wiêkszoæ papierosów bêd¹cych przedmiotem przestêpstwa zosta³a zabezpieczona w toku postêpowania karnego.
Obroñca wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku w pkt I przez
zmianê opisu czynu, polegaj¹cego na wyeliminowaniu z jego
opisu fragmentu dotycz¹cego znamion czynu z art. 155 k.k. oraz
dokonaniu korekty w zakresie znamion czynu z art. 189 § 2 k.k.
na art. 189 § 1 k.k. poprzez wyeliminowanie znamienia, które
³¹czy³o siê ze szczególnym udrêczeniem oraz wymierzenie
oskar¿onemu A.K. z³agodzonej kary pozbawienia wolnoci na
podstawie art. 189 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 3 k.k.
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Ponadto wniós³ o uchylenie orzeczenia zawartego w pkt III
wyroku dotycz¹cego obowi¹zku solidarnego uiszczenia na rzecz
Skarbu Pañstwa kwoty 30 500 z³.
IV. Obroñca oskar¿onego R.F. zaskar¿y³ wyrok w ca³oci, zarzucaj¹c mu :
1. b³¹d w ustaleniach faktycznych polegaj¹cy na przyjêciu, i¿
pozbawienie wolnoci pokrzywdzonego G.R. wi¹za³o siê ze
szczególnym udrêczeniem jego osoby, a z ostro¿noci procesowej
2. ra¿¹c¹ niewspó³miernoæ kary orzeczonej w pkt. I zaskar¿onego wyroku wobec oskar¿onego.
Obroñca wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez zmianê kwalifikacji prawnej czynu i wyeliminowanie z kwalifikacji
prawnej czynu art. 189 § 2 k.k. i zmianê tego¿ artyku³u na art.
189 § 1 k.k., wnosz¹c dodatkowo o wymierzenie oskar¿onemu
kary pozbawienia wolnoci w dolnych granicach ustawowego
zagro¿enia, ewentualnie w granicach rzeczywistego pozbawienia wolnoci oskar¿onego R.F. w niniejszej sprawie.
V. Obroñca oskar¿onego M.G. zaskar¿y³ wyrok w ca³oci, zarzucaj¹c mu obrazê przepisów postêpowania, które mog³y mieæ
wp³yw na treæ orzeczenia poprzez:
1. przekroczenie granicy swobodnej oceny dowodów  art. 7
k.p.k. przez przyjêcie, i¿ umieszczenie przez oskar¿onego
M.G. i wspó³oskar¿onych, w poszwie G.R. a nastêpnie w samochodzie F., niezachowuj¹c ostro¿noci wymaganej w danych okolicznociach spowodowali nieumylnie mieræ na
skutek uduszenia gwa³townego a nadto, ¿e oskar¿ony M.G.
po pewnym czasie dzia³a³ bez przymusu,
2. zasady in dubio pro reo  art. 5 § 2 k.p.k. poprzez ustalenie
innego sposobu postêpowania i motywów zachowania oskar¿onego M.G. ni¿ sam opisa³ w swoich wyjanieniach,
3. dyspozycji art. 424 § 1 k.p.k. poprzez pominiêcie w uzasadnieniu, na której opinii lub jej czêci wydanej przez bieg³ych
lekarzy s¹dowych opar³ swoje kategoryczne ustalenia, co do
sposobu  okolicznoci, w jakich dosz³o do mierci G.R., z jednoczesnym pominiêciem zaleceñ S¹du Apelacyjnego w G.,
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co do ustalenia momentu utraty przytomnoci przez pokrzywdzonego,
4. b³¹d w ustaleniach faktycznych poprzez przyjêcie, ¿e powracaj¹cy do domu G.S. wspó³oskar¿eni M.G. nie zostali powiadomieni przez niego telefonicznie o stanie zdrowia pokrzywdzonego.
Obroñca wniós³ o uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu
w G.
VI. Obroñca oskar¿onej G.S. zaskar¿y³a wyrok, co do punktu
I w ca³oci, zarzucaj¹c b³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê orzeczenia, który mia³ wp³yw na jego treæ,
polegaj¹cy na bezpodstawnym przyjêciu i ustaleniu, ¿e oskar¿ona G.S. w ramach pope³nionego czynu dopuci³a siê wspó³sprawstwa wystêpku pozbawienia wolnoci ze szczególnym udrêczeniem G.R. i by³a wspó³sprawczyni¹ nieumylnej mierci (tego)
pokrzywdzonego, przy czym b³êdnoæ tak poczynionych ustaleñ
faktycznych wynika³a z obrazy przepisów postêpowania z art.
4, 5 § 2 i 7 k.p.k., poprzez nieuwzglêdnienie okolicznoci przemawiaj¹cych na korzyæ oskar¿onej, regu³y procesowej in dubio
pro reo oraz w zwi¹zku z dokonaniem przez S¹d I instancji dowolnej w miejsce swobodnej oceny dowodów.
Wnios³a o zmianê zaskar¿onej czêci wyroku, poprzez wyeliminowanie z opisu i kwalifikacji prawnej przypisanego oskar¿onej czynu znamion wystêpku z art. 189 § 2 k.k. i 155 k.k. oraz
wymierzenie oskar¿onej za zmodyfikowany w opisie i kwalifikacji prawnej czyn pope³niony na szkodê pokrzywdzonego G.R.
z art. 191 § 1 k.k. w zb. z art. 207 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k.
w zw. z art. 11 § 2 k.k.  kary 3 lat pozbawienia wolnoci.
S¹d Apelacyjny rozwa¿y³, co nastêpuje:
Wszystkie z wniesionych w tej sprawie apelacji, które stawiaj¹ wyrokowi zarzuty okrelone w art. 438 pkt 2 oraz 3 k.p.k.
i wskazuj¹ce we wnioskach na potrzebê uchylenia zaskar¿onego
wyroku uznaæ nale¿y za zasadne.
Rozpatrywana sprawa jest przyk³adem tej kategorii spraw,
w których dla wykrycia prawdy materialnej (obiektywnej) nie-
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zbêdnym jest zebranie ca³okszta³tu materia³u dowodowego
(wszystkich dowodów maj¹cych istotne znaczenie) i dokonanie
na ich podstawie, przestrzegaj¹c zasady swobodnej oceny dowodów, prawid³owych ustaleñ stanu faktycznego. Bez w¹tpienia,
sformu³owana w art. 2 § 2 k.p.k. zasada ma donios³e znaczenie
dla ca³ego postêpowania. Wprowadza wymóg opierania wszelkich rozstrzygniêæ na prawdziwych ustaleniach faktycznych.
W orzecznictwie s¹dowym od szeregu lat zasadnie przyjmowano, ¿e oznacza to zobligowanie wszystkich organów procesowych do do³o¿enia  niezale¿nie od woli stron -maksymalnych
starañ i wyczerpania wszelkich dostêpnych rodków dla poznania prawdy (zob. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 17 wrzenia
1971 r., I KR 120/71, OSNPG 12/1971/242, wyr. S¹du Najwy¿szego z 26 maja 1983 r., II KR 108/83, OSNPG 1983/10/109).
Pojêcie dotycz¹ce wyczerpania wszelkich, o ile tylko s¹ dostêpne, rodków dotyczy, co oczywiste rodków dowodowych. Niekwestionowany jest w procesie karnym zwi¹zek tej zasady z innymi zasadami procesowymi, a mianowicie: bezporednioci, swobodnej oceny dowodów, obiektywizmu, a tak¿e kontradyktoryjnoci. Na potrzeby rozpoznawanej sprawy nale¿y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce stanowiska S¹du Najwy¿szego a dotycz¹ce zasady obiektywizmu, która nakazuje organom prowadz¹cym postêpowanie karne badaæ oraz uwzglêdniaæ okolicznoci przemawiaj¹ce zarówno na korzyæ, jak i na niekorzyæ oskar¿onego 
jest wyrazem ustawowego postulatu, by ustalenia faktyczne odpowiada³y prawdzie (art. 2 § 1 pkt 2 ob. 2 § 2 k.p.k.), co w postêpowaniu s¹dowym jest osi¹galne tylko wtedy, gdy przedmiotem zainteresowania jest ca³y zebrany w sprawie materia³ dowodowy bez pominiêcia istotnych jego czêci i gdy ca³okszta³t tego
materia³u  po prawid³owym ujawnieniu go w procesie  stanie
siê nastêpnie przedmiotem rozwa¿añ s¹du zgodnie z art. 357 ob.
410 i 372 ob. 424 k.p.k. (wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 19
grudnia 1974 r., II KR 239/74, niepubl.).
W tej w³anie sprawie istotnego znaczenia nabiera zwrócenie
uwagi na zasadê swobodnej oceny dowodów, z której wynika,
¿e s¹d realizuj¹c ustawowy postulat poczynienia ustaleñ faktycznych odpowiadaj¹cych prawdzie (art. 2 § 1 pkt 2 ob. 2 § 2 k.p.k.)
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ma prawo uznaæ za wiarygodne zeznania wiadka (analogicznie
wyjanienia oskar¿onego  dop. S¹du Apelacyjnego) co do niektórych przedstawionych przezeñ okolicznoci i nie daæ wiary
tym zeznaniom (wyjanieniom) co do innych okolicznoci  pod
warunkiem, ¿e stanowisko s¹du w kwestii oceny zeznañ wiadka (wyjanieñ oskar¿onego) zostanie nale¿ycie uzasadnione (wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 14 lipca 1975 r., Rw 323/75, OSNKW
1975/9/133; zob. M. Cielak, Z. Doda: Przegl¹d..., Pal. 1976, nr
6, s. 50 i n.; W. Daszkiewicz: Przegl¹d..., PiP 1976, nr 11, s. 118119). Do podstawy wyroku bowiem przyjmowaæ mo¿na ustalenia faktyczne zgodne z prawd¹. Przez prawdziwe ustalenie faktyczne rozumie siê ustalenie, które zosta³o udowodnione. Udowodnienie zachodzi wówczas, gdy w wietle przeprowadzonych
dowodów fakt przeciwny dowodzonemu jest niemo¿liwy lub
wysoce nieprawdopodobny.
Spe³nione przy tym winny byæ dwa warunki:
1. obiektywna przekonywalnoæ dowodów, czyli taka ich si³a,
¿e ka¿dy normalnie oceniaj¹cy cz³owiek nabiera przekonania
o prawdziwoci danego ustalenia, oraz
2. przekonywalnoæ subiektywna wywo³ana u organu oceniaj¹cego, która winna byæ ca³kowita i bezwzglêdna. Dopóki zatem organ ma zasadne, najmniejsze choæby w¹tpliwoci, dopóty dany fakt nie mo¿e byæ uznany za udowodniony, a wiêc
nie stanowi ustalenia faktycznego, które mo¿e byæ podstaw¹
rozstrzygniêcia (zob. M. Cielak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955, s. 115-120; ten¿e, Polska procedura..., s. 325).
Udowodnienie nie musi jednak oznaczaæ, ¿e dane ustalenie
musi zawsze wynikaæ bezporednio z konkretnych dowodów.
Mo¿e ono wyp³ywaæ tak¿e z nieodpartej logiki sytuacji stwierdzonej konkretnymi dowodami, je¿eli stanowi ona oczywist¹ przes³ankê, na podstawie której dowiadczenie ¿yciowe nasuwa jednoznaczny wniosek, ¿e dana okolicznoæ faktyczna istotnie wyst¹pi³a (wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 4 padziernika 1973 r.,
III KR 243/73, OSNKW 2/1974/33 i glosa aprob. M. Cielak,
Glosa, OSPiKA 9/1974; zob. te¿ J. Nelken, Glosa, NP 1/1974).
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W wietle tych rozwa¿añ bardziej czytelnym byæ powinno dla
autorów tych rodków odwo³awczych, którzy prezentowali uwagi, pod postaci¹ zarzutów czy to z art. 438 pkt 2 czy te¿ z art.
438 pkt 3 k.p.k. maj¹ce wskazywaæ na to np., ¿e S¹d meriti
w ramach ustaleñ stanu faktycznego pomin¹³ okolicznoci, które
uzna³ za nieudowodnione (vide, uwagi apelacji obroñcy oskar¿onego M.G.). T¹ uwagê obecnie S¹d odwo³awczy prezentuje jako
uwagê natury ogólnej, nie odnosz¹c siê jeszcze (w znaczeniu
zasadnoci) do zg³oszonych zarzutów. Podkrelenia wymaga, ¿e
wymóg udowodnienia odnosiæ nale¿y jednak tylko do ustaleñ
niekorzystnych dla oskar¿onego, poniewa¿ on sam korzysta z domniemania niewinnoci (art. 5 § 1), a nie daj¹ce siê usun¹æ w¹tpliwoci t³umaczy siê na jego korzyæ (art. 5 § 2). Nie oznacza to
wszak, aby go³os³owne twierdzenia oskar¿onego mog³y byæ przyjête za podstawê rozstrzygniêcia. w tym jednak wypadku wystarczy ich uprawdopodobnienie, tj. wywo³anie jedynie stanu
prawdopodobieñstwa zaistnienia danego faktu (zob. M. Cielak,
Zagadnienia..., s. 65). Jednak¿e nawet nieuprawdopodobnienie
powo³ywanej tezy nie mo¿e dzia³aæ na niekorzyæ oskar¿onego,
jako ¿e mo¿e on byæ uznany winnym jedynie po udowodnieniu
mu sprawstwa i winy. Nieudowodnienie tego i tak spowodowaæ
musi uniewinnienie oskar¿onego z uwagi na domniemanie niewinnoci (T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Zakamycze 2003, wyd. III. Stan prawny: 2004.01.01).
W rozpoznawanej sprawie wa¿ne znaczenie mo¿e mieæ zasada in dubio pro reo. Nie mo¿na jej jednak w ¿adnej mierze traktowaæ jako swoistego uproszczonego traktowania w¹tpliwoci (zob.
wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 25 czerwca 1991 r., WR 107/
91, OSNKW 1992/1-2/14). Z ca³¹ pewnoci¹ nie ma ona zastosowania w sytuacji, gdy w¹tpliwoci s¹ rezultatem niedok³adnego i nie wyczerpuj¹cego postêpowania dowodowego a zw³aszcza gdy organ procesowy powinien z urzêdu uzupe³niæ postêpowanie dowodowe, aby ustaliæ fakty zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem i wyjaniæ nasuwaj¹ce siê w tym zakresie w¹tpliwoci, a nie siêgaæ po regu³ê in dubio pro reo (wyrok S¹du
Najwy¿szego z 16 stycznia 1974 r., III KR 315/73, OSNKW 1974/
5/97). Regu³a ta ma zatem zastosowanie dopiero wówczas, gdy
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zosta³y wyczerpane wszystkie mo¿liwoci poznawcze w postêpowaniu (wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 31 sierpnia 1979 r.,
IV KR 173/79, OSNPG 1980/2/24). O jej naruszeniu nie mo¿na
wiêc mówiæ, gdy s¹d w wyniku pe³nej i poprawnie dokonanej
swobodnej oceny dowodów uzna³, ¿e brak jest w¹tpliwoci albo
¿e nie maj¹ one znaczenia dla odpowiedzialnoci oskar¿onego.
Tak wiêc, gdy w wietle tak dokonanej oceny zebranych dowodów nie da siê bez obawy pope³nienia pomy³ki wykluczyæ
innej wersji zdarzenia, ani¿eli przyjêta w akcie oskar¿enia  nie
jest dopuszczalne przypisanie oskar¿onemu zarzucanego czynu,
albowiem w takiej sytuacji chroni go regu³a in dubio pro reo
(wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 4 grudnia 1992 r., WR 369/90,
OSP 1992/102/12).
Sytuacj¹ równoznaczn¹ z nie daj¹cymi siê usun¹æ w¹tpliwociami jest pogl¹d (ten wyra¿a s¹d orzekaj¹cy), który jest, na co
k³adzie nacisk S¹d odwo³awczy, kategori¹ obiektywn¹ w tym
sensie, i¿ ani zasady logicznego rozumowania, ani zasady dowiadczenia ¿yciowego lub nauki nie pozwalaj¹ ustaliæ okrelonego faktu. Nie ma to zatem nic wspólnego z subiektywnymi
ocenami strony procesowej. Oceny te nie powoduj¹ powstania
stanu (s¹ nadal tylko wnioskiem wyprowadzonym z oceny materia³u dowodowego, nie za faktem  dop. S¹du Apelacyjnego)
nie daj¹cych siê usun¹æ w¹tpliwoci i tym samym nie kreuj¹
zarzutu kasacyjnego, tj. ra¿¹cego naruszenia prawa (vide: postanowienie S¹du Najwy¿szego, II K 369/03).
Istnienie zasad domniemania niewinnoci i in dubio pro reo
poci¹ga za sob¹ koniecznoæ istnienia tak¿e zasady ciê¿aru dowodu (jako zasada nieskodyfikowana). Ciê¿ar dowodu to powinnoæ udowodnienia wysuwanych twierdzeñ a zasad¹ postêpowania karnego jest, ¿e ciê¿ar ten obci¹¿a oskar¿yciela (i powoda
cywilnego w zakresie jego roszczeñ). Oskar¿yciel musi zatem
udowodniæ zaistnienie czynu wype³niaj¹cego znamiona okrelonego przestêpstwa, sprawstwo oskar¿onego oraz zdolnoæ ponoszenia przez niego odpowiedzialnoci karnej. Musi wiêc obaliæ domniemanie niewinnoci.
Po przedstawionym wprowadzeniu, do najbardziej istotnych
w tej sprawie zagadnieñ S¹d odwo³awczy w pierwszej kolejno-
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ci skupi uwagê na tej problematyce, która dotyczy przestêpstwa przypisanego oskar¿onym w pkt. I zaskar¿onego wyroku.
W rozpoznawanej sprawie, w której materia jest rzeczywicie
bardzo z³o¿ona, podstawowym zadaniem S¹du meriti, po uchyleniu sprawy przez S¹d Apelacyjny w Gdañsku do ponownego
rozpoznania by³o, odnonie zachowania oskar¿onych opisanego
w pkt. I zaskar¿onego wyroku, jednoznaczne ustalenie kiedy
pokrzywdzony G.R. utraci³ przytomnoæ. S¹d odwo³awczy ma
wiadomoæ, ¿e wskazanie to dotyczy faktu, przy czym podkrelenia wymaga, i¿ w tej w³anie sprawie ten fakt, tak¿e w jego
przekonaniu odgrywa najbardziej donios³e znaczenie a co wiêcej
jego prawid³owe ustalenie, oparte na ocenie dowodów, zgodnej
z art. 7 k.p.k. otwiera drogê do prowadzenia w tej w³anie sprawie dalszych rozwa¿añ, w szczególnoci na temat najbardziej istotny, zamiaru sprawców, który zwi¹zany jest z faktem mierci pokrzywdzonego. W apelacjach ich autorzy zaprezentowali zarzuty
obrazy prawa procesowego. Te z nich, w których skoncentrowano uwagê na problematyce oceny materia³u dowodowego
dokonanej przez S¹d meriti a tej zw³aszcza, która odnosi siê do
wskazanego wy¿ej znamienia strony podmiotowej przestêpstwa
(zarzuconego oskar¿onym z art. 148 § 1 k.k. a przypisanego im
z art. 155 k.k.) to w tym rozumieniu zg³oszony zarzut uznaæ nale¿y za s³uszny. Z tego powodu przy ca³ej z³o¿onoci problemów, które wystêpuj¹ w tej sprawie rozwa¿ania rozpocz¹æ nale¿y od omówienia tego w³anie zagadnienia.
I.
W rozpoznawanej sprawie, dla wykrycia prawdy, równie¿ dla
S¹du meriti zasadnicze znaczenie mia³y dwie grupy rodków
dowodowych. Pierwsz¹ stanowi¹ liczne wyjanienia oskar¿onych
(do niej nale¿¹ tak¿e zeznania A.S.), drug¹, tak samo liczne opinie bieg³ych lekarzy patomorfologów.
Nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e sama wiedza bieg³ych ma znaczenie czy to uzupe³niaj¹ce czy te¿ weryfikuj¹ce fakty (sama
natomiast faktem nie jest), które w tej sprawie ujawni³y osobowe
ród³a dowodowe, sk³adaj¹c wyjanienia czy zeznania. Na tej
podstawie w zasadzie ten s¹d konstruowa³ stan faktyczny,
a zw³aszcza t¹ jego czêæ najbardziej zajmuj¹c¹, to jest od chwili
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gdy pokrzywdzony opuci³ strych na którym mia³ siê (wed³ug
wyjanieñ oskar¿onych) powiesiæ.
Po stwierdzeniu jego zgonu (niektórzy oskar¿eni mieli polegaæ na zapewnieniu przedstawionym przez pozosta³ych), wed³ug ich zgodnych wyjanieñ (a tak¿e zeznañ A.S.) jego zw³oki
zosta³y umieszczone w poszwie w samochodzie F., nale¿¹cym
do oskar¿onego M.G., w nieustalonej jednak pozycji. Weryfikuj¹c wiarygodnoæ wyjanieñ oskar¿onych opini¹ bieg³ych lekarzy, odmawiaj¹c im wiary S¹d meriti ustali³, ¿e ze strychu tego
zdjêto i umieszczone (okryte poszw¹) w samochodzie zosta³o cia³o
¿yj¹cego wówczas G.R., nie wiadomo natomiast czy przytomnego, dodaj¹c, ¿e dlatego oskar¿eni tak post¹pili aby wywieæ go
do lasu i w ten sposób uzyskaæ od niego informacje o miejscu,
w którym znajduj¹ siê zabrane papierosy. A¿eby osi¹gn¹æ taki
cel oskar¿eni musieli mieæ wiadomoæ, ¿e pokrzywdzony jest
przytomny, gdy¿ tylko wówczas mo¿liwa by³a realizacja wskazanego celu.
W zakresie pierwszego z zaprezentowanych ustaleñ S¹du meriti, stwierdziæ nale¿y, ¿e go³os³owne twierdzenia oskar¿onych
zweryfikowane opini¹ bieg³ych lekarzy na tyle jasno okreli³y
fakt braku mo¿liwoci powieszenia siê pokrzywdzonego, ¿e
w myl zaprezentowanego wy¿ej stanowiska nale¿y przyj¹æ, ¿e
w/w opinia nie tylko, ¿e uprawdopodobni³a niezaistnienie omawianego faktu  tj. powieszenia siê czy te¿ powieszenia G.R.,
ale co wiêcej na tej podstawie mo¿na mieæ pewnoæ, ¿e taki fakt
nie mia³ miejsca. Pewnoæ ta, co nie powinno rodziæ kontrowersji, dotyczy tylko tego ustalonego w sposób negatywny faktu 
nie powiesi³ siê albo nie zosta³ powieszony. To jest fakt o niezwyk³ej donios³oci i od niego rozpocz¹æ nale¿y rozwa¿ania, poszukuj¹c drogi do powi¹zania z nim kolejnych faktów, które wynikaj¹ z materia³u dowodowego i poddaj¹ siê analizie w ramach
przeprowadzonej oceny. Konsekwencj¹ tego ustalenia, jak nale¿y zak³adaæ, bo S¹d meriti tego nie wyt³umaczy³, by³o pominiêcie w ramach ustaleñ informacji przekazanej wyjanieniami przez
oskar¿onych, a w szczególnoci przez oskar¿onego M.G., przyjmuj¹c, ¿e cel, z powodu którego mia³ dzwoniæ do przebywaj¹cych w L. pozosta³ych oskar¿onych nie mia³ miejsca (vide: str. 10
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pisemnych motywów zaskar¿onego wyroku). To pominiêcie,
wystêpuj¹cego w sprawie faktu, powinno znaleæ odzwierciedlenie w pisemnych motywach zaskar¿onego wyroku, wyjaniaj¹c w nim, po przeprowadzeniu oceny materia³u dowodowego,
dlaczego tego faktu nie przyjêto do podstawy wyroku. Ma on
tak¿e istotne znaczenie.
Z wyjanieñ oskar¿onych a w szczególnoci z uznanych za
wiarygodne zeznañ wiadka A.S. wynika, ¿e przebywaj¹cy na
strychu pokrzywdzony pierwotnie prowadzi³ rozmowy z pilnuj¹cym go oskar¿onym M.G., który nastêpnie przez telefon informowa³ rozmówcê o tym, ¿e G.R. le siê czuje. Nastêpnie po
przyjedzie pozosta³ych oskar¿onych by³a obserwatorem znoszenia i umieszczenia pokrzywdzonego w samochodzie F. Tego
faktu nie mo¿na by³o zlekcewa¿yæ, bo mo¿e mieæ on odniesienie do wiadomoci oskar¿onych. Maj¹c wiadomoæ istnienia
tych faktów i regu³ obowi¹zuj¹cych przy ocenie i rodków dowodowych, które krel¹ zasada domniemania niewinnoci i regu³a in dubio pro reo, nale¿a³o przestrzegaj¹c ich, poddawaæ ocenie materia³ dowodowy, który znajdowa³ siê w dyspozycji s¹du
orzekaj¹cego (ten, który dostarczony zosta³ przez oskar¿yciela
publicznego). Wa¿nym jest natomiast, ¿e S¹d meriti dysponuj¹c
jedynie w/w rodkami dowodowymi (znoszone wg wyjanieñ
mia³y byæ zw³oki pokrzywdzonego) nie zaprezentowa³ ¿adnych
ustaleñ ani te¿ ocen dotycz¹cych przemieszczania ¿yj¹cego pokrzywdzonego, jego reakcji zwi¹zanych kolejno (przy wiadomoci istnienia obra¿eñ, których dozna³ wskutek uprzedniego
postêpowania oskar¿onych) z umieszczeniem go w poszwie,
podczas znoszenia po drabinie, umieszczenia go w samochodzie
i przejazdu do miejscowoci P. W nawi¹zaniu do w/w pogl¹du
nale¿y podkrelaj¹c, ¿e niektórzy oskar¿eni mieli polegaæ na
zdaniu innych, czym chce S¹d odwo³awczy zwróciæ uwagê na
zagadnienie wiadomoci tych oskar¿onych, którzy w znoszeniu
go ze strychu nie uczestniczyli lub co wiêcej nie byli nawet tego
obserwatorami, polegaj¹c na s³owach pozosta³ych oskar¿onych.
Wykazanie tym oskar¿onym rzeczywistej wiadomoci w tym
sporód oskar¿onych, którzy w tamtym okresie nie mieli bezporedniego kontaktu z pokrzywdzonym bêdzie wa¿nym zadaniem
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S¹du rozpoznaj¹cego sprawê ponownie gdy¿ nie sposób jest
w wietle w/w regu³ oceny dowodów, pomijaæ zaistnienia ekscesu.
W oparciu o wyjanienia oskar¿onych i zeznania A.S. mo¿na
snuæ wyobra¿enia, ¿e stan zdrowia pokrzywdzonego uleg³ pogorszeniu. By³ on jednak, ledz¹c ustalenia S¹du meriti przytomny. To ustalenie ma bardzo wa¿ne znaczenie.
S¹d meriti ustali³ tak¿e, ¿e znajduj¹cy siê w poszwie, pobity
ju¿ uprzednio pokrzywdzony spad³ znosz¹cym go oskar¿onym
A.K. i M.G. Wysokoæ od pod³o¿a do drzwi wejcia do pomieszczenia w którym przebywa³ pokrzywdzony wynosi co najmniej
270 cm (ustalenie S¹du odwo³awczego).
Samo to ustalenie, i¿ pokrzywdzony przebywa³ w tym pomieszczeniu a nawet, ¿e by³ ze strychu znoszony w poszwie nie
rodzi wiêkszych kontrowersji stron procesowych. Rodzi je natomiast to, dlaczego S¹d meriti nie mia³ na uwadze, i¿ podczas
znoszenia pokrzywdzonego, umieszczania go w samochodzie
a wreszcie w czasie przejazdu do P. musia³ mu towarzyszyæ ból,
z czym zwi¹zana powinna byæ reakcja pokrzywdzonego, która
powinna byæ postrzegana przez inne osoby, a z ca³¹ pewnoci¹
przez oskar¿onych (vide: zarzut lc apelacji pe³nomocnika oskar¿yciela posi³kowego). Podejmuj¹c dyskusjê z tym zarzutem nale¿y zwróciæ uwagê ponownie, ¿e wg wyjanieñ oskar¿onych ze
strychu tego znoszone by³y zw³oki pokrzywdzonego. Wyjanienia te nie s¹ wiarygodne i nie mog³y stanowiæ podstawy ustaleñ.
Tworz¹ jednak okrelonego rodzaju stan, który nale¿y poddaæ
weryfikacji. W myl wyra¿onego ju¿ stanowiska, weryfikacja ta
musi doprowadziæ do wykluczenia uprawdopodobnienia takiego
stanu rzeczy, tj., ¿e nie by³ znoszony w poszwie, jego cia³o tak
przenoszone nie wypad³o z r¹k oskar¿onym a podczas tych czynnoci i umieszczania w samochodzie a wreszcie podczas jazdy
nim, reagowa³ na bodce.
Dowiadczenie ¿yciowe towarzysz¹ce cz³owiekowi wskazuje, ¿e w takich sytuacjach, które opisano (jest to fakt uprawdopodobniony), osoba, która zw³aszcza wczeniej dozna³a obra¿eñ
a ma zachowan¹ wiadomoæ, powinna reagowaæ na bodce.
Dlatego tak wa¿ne jest ustalenie, czego zaniecha³ S¹d meriti, czy
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na skutek upadku cia³a pokrzywdzonego z przedstawionej wy¿ej przez S¹d odwo³awczy wysokoci (lub ni¿szej) mog³o dojæ
u G.R. do utraty przytomnoci. Bêdzie to stanowi³o realizacjê
wskazania sformu³owanego przez S¹d Apelacyjny. Na podstawie
zgromadzonego materia³u dowodowego, jak mo¿na zak³adaæ by³o
to ostatnie zachowanie, jedno z co najmniej 3, którego skutkiem
mog³o byæ wywo³anie u pokrzywdzonego wstrz¹nienia pnia
mózgu (zaistnia³e najprawdopodobniej, jak utrzymuj¹ biegli
u G.R.). Rozpoznaj¹c sprawê ponownie, maj¹c wiedzê o powy¿szym nale¿a³oby tak¿e uzyskaæ wiedzê, przez jaki okres czasu
pokrzywdzony móg³ byæ nieprzytomny, dysponuj¹c ju¿ wiedz¹,
¿e by³ potrzebny dla wyst¹pienia uduszenia pozycyjnego czas
oko³o kilku do kilkunastu minut. Biegli dodali te¿, ¿e d³ugoæ
tego okresu uzale¿niona jest równie¿ od tego, w jaki sposób
cz³owiek jest u³o¿ony i w jakim stopniu u³o¿enie jego cia³a upoledza funkcje oddychania. Dodaæ nale¿y tak¿e, ¿e biegli stwierdzili, i¿ pozosta³e obra¿enia w postaci niewielkich wylewów
krwawych w tkance podskórnej i miêniach: poladka lewego,
tylnej powierzchni uda lewego, przedniej powierzchni uda prawego, a tak¿e kolana i podudzia prawego mog³y co najmniej
spowodowaæ rozstrój zdrowia trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni, a ewentualnie nawet mog³o im nie towarzyszyæ naruszenie czynnoci
narz¹du cia³a lub rozstrój zdrowia, podkrelaj¹c, ¿e na podstawie
badania pomiertnego tego rozstrzygn¹æ siê nie da. Mo¿na wiêc
przypuszczaæ, ¿e ich zaistnienie dla utraty przytomnoci cz³owieka nie mia³o istotnego znaczenia (warto jest uzyskaæ na ten
temat informacjê od bieg³ych). Upadek pokrzywdzonego ze wskazanej ju¿ wysokoci takie znaczenie w wietle opinii lekarskiej
móg³ mieæ. Zdaniem bieg³ych lekarzy przeprowadzona sekcja
zw³ok, badania histopatologiczne i badanie chemiczno-toksykologiczne wskazywa³y, ¿e bezporedni¹ przyczyn¹ mierci G.R.,
by³o uduszenie z nastêpowym ostrym niedotlenieniem mózgu.
Natomiast na podstawie tych badañ nie by³o mo¿liwe jednoznaczne
wskazanie mechanizmu, który doprowadzi³ do uduszenia i mierci pokrzywdzonego wskutek uduszenia. Uwzglêdniaj¹c materia³
dowodowy, w grê wchodzi³y dwa rodzaje uduszenia gwa³townego, to jest utoniêcie i uduszenie tak zwane pozycyjne, które
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ich zdaniem mog³o byæ bardziej prawdopodobne jako przyczyna
mierci. Biegli wskazali ponadto, ¿e nie stwierdzono ani takich
zmian urazowych, ani chorobowych u G.R. ani równie¿ wyniki
badania toksykologicznego nie dawa³y podstaw do przyjêcia, ¿e
w tym czasie kiedy trwa³oby duszenie pozycyjne, by³ on nieprzytomny z innych powodów. O ile z punktu widzenia medycznego takie stanowisko mo¿na uznaæ za zrozumia³e, to na gruncie
procesu karnego, zw³aszcza gdy istnieje potrzeba wykorzystania
ka¿dego dowodu, posiadaj¹c stwierdzony fakt, ¿e pokrzywdzony spad³ z pewnej wysokoci, celowym jak siê wydaje by³o dociekanie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia utraty przytomnoci
w sytuacji opisanej materia³em dowodowym.
To jest zadanie organu dociekaj¹cego prawdy materialnej.
Kontynuuj¹c rozwa¿ania na temat przyjêtej przez S¹d meriti
przyczyny mierci pokrzywdzonego nale¿y zaznaczyæ, ¿e
w zwi¹zku z podzieleniem przez ten s¹d pogl¹du bieg³ych
o zaistnieniu najbardziej prawdopodobnej przyczyny mierci pokrzywdzonego  uduszeniu pozycyjnym, prokurator w apelacji
zg³osi³ zarzut obrazy prawa procesowego, wskazuj¹c w pierwszym rzêdzie na stanowisko bieg³ych oraz w konsekwencji na
stanowisko S¹du meriti, poddaj¹c je krytyce, zarzucaj¹c wyrokowi obrazê prawa procesowego  art. 366, 410, 424 § 1 pkt 1,
413 § 2 pkt 2 k.p.k. W uzasadnieniu apelacji jej autor wskaza³, ¿e
opinia bieg³ych okrelaj¹ca jako bardziej prawdopodobne uduszenie siê pokrzywdzonego w czasie transportu jest w zakresie
wyprowadzonych wniosków wadliwa, nie poparta ¿adnym logicznym argumentem ani ¿adnym dowodem. Taka kategorycznoæ stwierdzeñ autora apelacji, sk³ania do zastanowienia, dlaczego nie zg³osi³ on zarzutu obrazy art. 201 k.p.k. i dlaczego nie
podj¹³ chocia¿by próby wykazania na czym mia³aby polegaæ alogicznoæ wyprowadzonych przez bieg³ych wniosków.
Zadaniem bieg³ych jest zaprezentowanie wiadomoci, które
maj¹ znaczenie dla stwierdzenia okolicznoci maj¹cych istotne
znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy. Wymaganie od bieg³ych
aby poszukiwali poparcia dla przedstawionych przez nich wiadomoci w innych dowodach jest zupe³nie bezcelowe, gdy¿ nie
tego oczekiwaæ nale¿y od bieg³ych. Tego oczekiwaæ mo¿na od

155

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
organów procesowych. W rozpoznawanej sprawie nale¿y mieæ
wiadomoæ z³o¿onoci problematyki badañ lekarskich zw³ok,
które przez d³u¿szy okres pozostawiono w rodowisku wodnym
i wp³ywu wody na organizm ludzki. Opinia bieg³ych w zakresie
przyczyn mierci nie jest kategoryczna, prezentuje mo¿liwoci,
wyjaniaj¹c która z nich z punktu widzenia medycznego jest bardziej prawdopodobna od pozosta³ych. Skoro tak pojmowaæ, to
cel oczekiwany zosta³ osi¹gniêty. Uzyskanie takiego jedynie efektu
 w dalszym ci¹gu istnienia dwóch powodów  na gruncie procesu karnego, przy wiadomoci istnienia zasady prawdy materialnej trudno uznawaæ za zadowalaj¹ce.
Dlatego nale¿y poszukiwaæ drogi, która precyzyjne wska¿e
na jeden powód.
Czy zadowalaj¹cy efekt mo¿e przynieæ eksperyment procesowy budzi to zastrze¿enia i w¹tpliwoci S¹du odwo³awczego.
Niewykluczone jest, ¿e bardziej celowe by³oby przeprowadzenie eksperymentu rzeczoznawczego.
Zgodnie z art. 211 k.p.k. w drodze eksperymentu procesowego przeprowadza siê b¹d to dowiadczenie, b¹d te¿ odtwarzanie zdarzenia lub jego fragmentu. Eksperyment procesowy jest dowodem samoistnym o charakterze zmys³owym, jest
czynnoci¹ procesow¹ sensu stricto przeprowadzan¹ przez organ
procesowy. Eksperyment rzeczoznawczy, stanowi natomiast czêæ
sk³adow¹ opinii bieg³ego i przeprowadzaj¹ go biegli ró¿nych
specjalnoci (wyrok S¹du Najwy¿szego z 20 czerwca 1988 r.,
I KR 174/88, OSNKW 1988/11-12/84). Przeprowadzenie i wybór rodzaju eksperymentu pozostaje w gestii S¹du, który bêdzie
rozpatrywa³ sprawê ponownie. Mo¿liwy jest te¿ do wyboru sposób mieszany eksperymentu, przy czym wówczas bêdzie czynnoci¹ procesow¹ organu. W apelacji zaprezentowano sposób
przeprowadzenia eksperymentu. Z punktu widzenia poznawczego
i mo¿liwoci otrzymania zadowalaj¹cych wyników nie sposób
uznawaæ go za prawid³owy. Ostateczna jednak decyzja nale¿eæ
bêdzie do podmiotu go przeprowadzaj¹cego.
Nale¿y pamiêtaæ przede wszystkim, ¿e z uwagi na konsekwencje które taki eksperyment mo¿e nieæ dla osoby w nim
uczestnicz¹cej, nale¿y przestrzegaæ wszelkich regu³ (vide: art. 27
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k.k.), które uniemo¿liwi¹ zaistnienie jakichkolwiek ujemnych skutków dla zdrowia lub ¿ycia osoby w tym eksperymencie uczestnicz¹cej. Trudno sobie wyobra¿aæ przeprowadzanie eksperymentu
z osob¹ nieprzytomn¹, któr¹ w takim stanie u³o¿onoby w samochodzie F. Takie natomiast przypuszczenia mo¿na mieæ odnonie G.R. U³o¿enie za osoby przytomnej, o tych samych cechach co pokrzywdzony, w ró¿nych konfiguracjach, które okreli³ apeluj¹cy, napotyka t¹ zasadnicz¹ przeszkodê, ¿e nie bêdzie
mo¿na nadto odtworzyæ rzeczywistego stanu zdrowia pokrzywdzonego i jego wp³ywu na sam fakt uduszenia pozycyjnego. Przeprowadzenie eksperymentu rzeczoznawczego jest S¹dowi odwo³awczemu zdecydowanie bli¿sze, przy czym, co nale¿y zauwa¿yæ do tej pory celowoci jego przeprowadzenia biegli nie
widzieli.
Wracaj¹c do zasadniczego nurtu rozwa¿añ, nale¿a³oby podj¹æ
chocia¿by próbê stwierdzenia czy w samochodzie umieszczono
pokrzywdzonego jako osobê przytomn¹ czy te¿ nieprzytomn¹.
W wydanej opinii okrelono przyczynê uduszenia pozycyjnego.
Ta jak mo¿na zak³adaæ nie rodzi³a wiêkszych kontrowersji stron
procesowych. Budzi³ j¹ natomiast fakt u³o¿enia w tym samochodzie, po wyjêciu z niego przedniego siedzenia pasa¿era i tylnej
kanapy (strony procesowe w uwagach apelacji zwraca³y uwagê,
i¿ okolicznoæ ta mog³a byæ nieznana bieg³ym) umieszczonego
w poszwie, przytomnego pokrzywdzonego, który spoczywaj¹c
w tylnej czêci samochodu poza tym, ¿e by³ okryty poszw¹ nie
by³ ograniczony ¿adnymi innymi przeszkodami aby zmieniæ pozycjê, t¹ zw³aszcza, która doprowadza³a go, do odczuwanego
przez niego braku powietrza. To zagadnienie, maj¹c na uwadze
chocia¿by tylko dowiadczenie ¿yciowe uznaæ nale¿y za istotne
a w zwi¹zku z tym, ¿e do tej pory nie by³o przedmiotem uwagi
bieg³ych koniecznym jest jego omówienie. Taka koniecznoæ
dotyczy tak¿e sytuacji w której w analogicznych warunkach pozostawa³by pokrzywdzony, który przytomnoci nie utraci³. S¹d
odwo³awczy ma wiadomoæ, ¿e zdaniem bieg³ych uduszeniu
pozycyjnemu mog¹ ulec osoby maj¹ce zachowan¹ wiadomoæ.
To co jednak wyró¿nia t¹ sprawê od sytuacji opisanej w artykule
przed³o¿onym przez bieg³ego to fakt, ¿e o ile tylko pokrzyw-
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dzony by³ przytomny, to jak siê wydaje nie by³ niczym ograniczony w zmianie pozycji. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e biegli nie
wykluczyli zaistnienia uduszenia pozycyjnego pokrzywdzonego
podczas przenoszenia go, krêpowania, obci¹¿enia cia³a kamieniem, po to jednak tylko aby wrzuciæ je do zbiornika wodnego.
Rozpatruj¹c t¹ ewentualnoæ na gruncie wiadomoci oskar¿onych nie mo¿na wykluczyæ, ¿e w takiej konfiguracji zamiar im
towarzysz¹cy mo¿na by oceniaæ w sposób odmienny.
Nie da siê wykluczyæ, ¿e w zale¿noci od stwierdzenia stanu
wiadomoci pokrzywdzonego, s¹d rozpoznaj¹cy sprawê ponownie bêdzie siê zastanawia³ nad celem towarzysz¹cym oskar¿onym, którzy podjêli decyzjê wg ich wyjanieñ, a uznanych za
niewiarygodne (a wiêc nie przyjêtych do podstawy wyroku),
o wywiezieniu zw³ok pokrzywdzonego do P. i pozostawieniu ich,
po uprzednim podjêciu szeregu dzia³añ, w zbiorniku wodnym.
Gdyby stan ten by³ taki, ¿e pokrzywdzony by³ nieprzytomny i to
zarówno gdyby ten stan istnia³ w chwili przyjazdu oskar¿onych
z L. albo te¿ nawet powsta³ póniej to ustalony przez S¹d meriti
cel musi byæ uznany za b³êdny.
Cel ten S¹d meriti okreli³ jako zwi¹zany z uzyskaniem przez
oskar¿onych informacji o zabranych papierosach, co spotka³o siê
z krytyk¹ apeluj¹cych, którzy takiemu ustaleniu postawili zarzut
tak dowolnoci w ocenie jak i dowolnoci wniosków z niej wyprowadzonych. Nie wdaj¹c siê nawet w szersz¹ argumentacjê na
ten temat, stwierdziæ nale¿y, ¿e w takiej kategorii spraw jak rozpatrywana (w ka¿dej ze spraw, a w tej zw³aszcza) nale¿a³o w pisemnych motywach wyroku wyjaniæ co by³o powodem przyjêcia sporód wielu mo¿liwych (te prezentuj¹ w apelacjach ich
autorzy) celów, które mog³y towarzyszyæ oskar¿onym, dokonali
wyboru jednego, tj. wywiezienia pokrzywdzonego do masywu
lenego w P. aby zmusiæ pokrzywdzonego do wyjawienia kto
by³ sprawc¹ kradzie¿y papierosów. Powy¿szego ten S¹d zaniecha³ i to jest jego zasadniczym i podstawowym b³êdem stanowi¹cym obrazê art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k. W wietle tego argumenty, w których wskazano, ¿e nie wiadomo czy pokrzywdzony
mia³ zachowan¹ wówczas wiadomoæ, ju¿ uprzednio ujawni³
kto dokona³ kradzie¿y papierosów, w czyim posiadaniu siê znaj-
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duj¹, podjête zosta³y, choæ nie zosta³y zakoñczone czynnoci
maj¹ce potwierdziæ lub zanegowaæ prawdziwoæ jego s³ów, nakazuj¹ zastanawiaæ siê nad tym na ile cel postêpowania okrelony przez S¹d meriti nie zosta³ ustalony w sposób dowolny. Wiarygodnoci tej czêci wyjanieñ oskar¿onych ten s¹d nie zanegowa³ (patrz str. 7 i n. pisemnych motywów zaskar¿onego wyroku). Przeprowadzenie oceny dowodów w tej mierze nie powinno nastrêczaæ trudnoci. Nale¿y j¹ przeprowadzaæ zgodnie z treci¹ art. 7 k.p.k., korzystaj¹c z wiedzy na ten temat doktryny
i judykatury, któr¹ po czêci zaprezentowa³ S¹d odwo³awczy
omawiaj¹c na wstêpie uzasadnienia problematykê zasady domniemania niewinnoci i regu³y in dubio pro reo.
II.
W przekonaniu S¹du odwo³awczego zaprezentowane rozwa¿ania stanowi¹ zasadnicz¹ czêæ sporód uwag, które ten S¹d
zobowi¹zany by³ wyraziæ aby umotywowaæ powody dla których
niezbêdnym sta³o siê uchylenie zaskar¿onego wyroku w pkt. I,
V, VII, VIII, IX i X i przekazanie w tej czêci sprawy do ponownego rozpoznania.
Akcentuj¹c powy¿sze S¹d odwo³awczy zwraca uwagê, ¿e
omówiona problematyka  obrazy art. 7 k.p.k., art. 424 § 1 pkt 1
k.p.k., art. 442 § 3 k.p.k. powinna sk³oniæ s¹d rozpoznaj¹cy sprawê ponownie, przede wszystkim do wykonania wskazania okrelonego przez S¹d Apelacyjny. Skoro pokrzywdzony mia³ nie
reagowaæ na bodce, to trzeba ustaliæ co mog³o byæ tego najbardziej prawdopodobn¹ przyczyn¹. Dysponuj¹c t¹ wiedz¹, j¹ powinni uzupe³niæ, o ile tak uzna s¹d rozpoznaj¹cy sprawê, biegli
lekarze, pamiêtaj¹c (przy obecnie sformu³owanym przez nich
wniosku), ¿e utratê przytomnoci cz³owieka nie powoduje ka¿dy
uraz, lecz tylko uraz mózgu. Nale¿y ustaliæ, jaki jest prawdopodobny czas utraty przytomnoci i jak osoba w takim stanie jest
postrzegana przez obserwatora. W zwi¹zku z uznaniem za wiarygodne zeznañ A.S., a w zwi¹zku z tym, uznaniem, ¿e utrata
przez pokrzywdzonego przytomnoci mog³a mieæ miejsce po
up³ywie d³u¿szego okresu czasu od zadania urazów, nale¿y uzyskaæ wiedzê  w znaczeniu uprawdopodobnienia  czy taka sytuacja jest mo¿liwa. Nale¿y tak¿e zaznaczyæ, ¿e uznaj¹c za wiary-
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godne jej zeznania, S¹d meriti zaakceptowa³ sytuacjê, ¿e oskar¿eni znosili pokrzywdzonego, mimo, i¿ (wg jego ustaleñ oraz
autora aktu oskar¿enia) by³ osob¹ przytomn¹. W zwi¹zku z takim
ustaleniem powstaje do rozstrzygniêcia problem reakcji osób (znoszonej i znosz¹cych), które w tym uczestniczy³y. W tej mierze,
obok wskazañ wiedzy, niezbêdnym jest wykorzystanie dowiadczenia ¿yciowego. Uprawdopodobnienie, w jakim stanie znajdowa³ siê pokrzywdzony, przed umieszczeniem go w samochodzie bêdzie mia³o znaczenie dla okrelenia celu, dla którego
oskar¿eni zadecydowali o wywiezieniu go do P. Okrelenie czy
pokrzywdzony przed u³o¿eniem go w samochodzie by³ przytomny czy te¿ nieprzytomny mo¿e odgrywaæ znaczenie dla wyjanienia czy mog³o dojæ do uduszenia pozycyjnego. Niezbêdnym jest wyjanienie tego w sposób ju¿ omówiony, nie wykluczaj¹c przeprowadzenia eksperymentu rzeczoznawcy.
Po wykonaniu tych czynnoci, przyjêciu do podstawy wyroku
ca³okszta³tu materia³u dowodowego, dokonaniu jego analizy, której
ostatecznym etapem bêdzie faza narady nad wyrokiem, niezbêdnym stanie siê zadecydowanie o formie zjawiskowej rozpatrywanego przestêpstwa. Samej istoty przyjêtej przez S¹d meriti tej
formy apeluj¹cy nie kwestionowali. Stawiaj¹c zarzuty okrelone
w art. 438 pkt 3 k.p.k., wskazywali albo, ¿e oskar¿ony (M.G.)
nie mo¿e byæ uznany za wspó³sprawcê, gdy¿ zachowania podejmowa³ na skutek przymusu a S¹d meriti b³êdnie ustali³ stan faktyczny, bo przeprowadzi³ w sposób dowolny ocenê materia³u
dowodowego, wyprowadzaj¹c z niej nieprawid³owe wnioski, albo
te¿ ten S¹d nie mia³ na uwadze tego, ¿e w okrelonych zachowaniach oskar¿ona (G.S.) nie bra³a ju¿ udzia³u, w zwi¹zku z czym
bezzasadnie przypisano jej udzia³ w tych zachowaniach, a w konsekwencji w ramach subsumcji wyczerpanie znamion, niektórych
sporód wskazanych tam przepisów czêci szczególnej kodeksu
karnego. W zwi¹zku z tym, ¿e w tej czêci S¹d odwo³awczy wyda³
orzeczenie kasatoryjne, przedstawionymi zagadnieniami zajmowaæ siê nie mo¿e. Stanowcze stanowisko w tej mierze jest przedwczesne. Te apelacje, podobnie jak apelacje obroñców pozosta³ych oskar¿onych, jak równie¿ apelacje stron czynnych w procesie prezentowa³y zarzuty dotycz¹ce zagadnienia w tej sprawie
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najbardziej istotnego, tj. zamiaru towarzysz¹cego oskar¿onym albo
te¿ jego braku (przy wskazywaniu nawet, ¿e oskar¿eni nie byli
w stanie zachowaæ ostro¿noci wymaganej w danych okolicznociach). Tym zagadnieniem w szczególnoci zajmowa³ siê S¹d
odwo³awczy, prezentuj¹c wskazania, które do zajêcia poprawnego stanowiska mog³yby doprowadziæ.
III.
W rozpoznawanej sprawie podmioty, które wnios³y apelacje
na niekorzyæ oskar¿onych, w sposób nale¿yty okreli³y zakres
zaskar¿enia. Podobnie post¹pi³ obroñca oskar¿onego A.K. Te
podmioty potrafi³y wskazaæ, które z rozstrzygniêæ S¹du meriti s¹
przez nich kwestionowane. Pozostali apeluj¹cy uczynili to poprzez jedynie proste wskazanie, i¿ zaskar¿aj¹ wyrok w ca³oci
(tak obroñca oskar¿onego R.F.), maj¹c wiadomoæ, ¿e obok przypisania oskar¿onym przestêpstwa wynikaj¹cego z pkt. I zaskar¿onego wyroku, w wyroku zawarte zosta³y kolejne rozstrzygniêcia, a w szczególnoci w pkt. II  IV, co do których w tych apelacjach nie zg³oszono ¿adnego zarzutu a nawet w pisemnych motywach w/w rodka odwo³awczego, rozstrzygniêciom tym nie
powiêcono ¿adnej uwagi. Taki sposób postêpowania, jednoznacznie nieprawid³owy, obliguje S¹d odwo³awczy do zbadania
zasadnoci rozstrzygniêæ zapad³ych w/w punktach zaskar¿onego
wyroku, z tym tylko, ¿e w odniesieniu do oskar¿onego R.F., ten
s¹d nie potrafi okreliæ, które z zagadnieñ mia³yby byæ przedmiotem jego uwagi.
W przeciwieñstwie do autora tej apelacji post¹pi³ obroñca
oskar¿onego A.K., wskazuj¹c wyranie, jakiego punktu wyroku
zaskar¿enie dotyczy, prezentuj¹c zarzut, powiêcaj¹c mu uwagê
w uzasadnieniu apelacji.
Po przedstawieniu powy¿szego S¹d odwo³awczy przyst¹piæ
mo¿e do oceny zarzutów, o nieznanej treci w pierwszym z rozpatrywanych przypadków oraz obrazy (prawa materialnego) art.
jest art. 32 § 1 k.k.s., poprzez przyjêcie, ¿e niemo¿liwe jest orzeczenie przepadku przedmiotów i orzeczenie w jego miejsce obowi¹zku uiszczenia kwoty stanowi¹cej równowartoæ pieniê¿n¹
przepadku przedmiotów, podczas gdy wiêkszoæ papierosów
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bêd¹ca przedmiotem przestêpstwa zosta³a zabezpieczona w toku postêpowania karnego.
Maj¹c wiadomoæ zakresu zaskar¿enia pierwszej z wymienionych wy¿ej apelacji S¹d odwo³awczy podda³ ocenie ca³oæ
rozstrzygniêæ, które podj¹³ wobec oskar¿onych S¹d meriti. Pomocne dla jej dokonania by³y rozwa¿ania, uprzednio uchylaj¹cego wyrok s¹du I instancji, tak¿e wobec tych rozstrzygniêæ, S¹du
Apelacyjnego. Wskazania tego s¹du S¹d meriti zrealizowa³, dowiód³ zawinienia oskar¿onych, orzek³ za pope³nione przestêpstwa kary sprawiedliwe (vide: w szczególnoci str. 148  149
pisemnych motywów zaskar¿onego wyroku).
Dodatkowo natomiast, odnonie zg³oszonego zarzutu obrazy
prawa materialnego stwierdziæ nale¿y, ¿e warunkiem koniecznym do zastosowania przepisu art. 32 § 1 k.k.s. jest stwierdzenie
niemo¿noci orzeczenia w ca³oci albo w czêci rodka karnego
w postaci przepadku przedmiotów okrelonych art. 29 pkt 1-3.
Niemo¿noæ takiego orzeczenia (ca³kowita czy czêciowa) mo¿e
mieæ uwarunkowania faktyczne lub prawne, a tak¿e uwarunkowania niezale¿ne od sprawcy lub spowodowane przezeñ wprost
(np. zniszczenie przedmiotu). Niemo¿noæ tego rodzaju o charakterze faktycznym (o takiej mo¿na mówiæ w rozpoznawanej
sprawie) mo¿e byæ zwi¹zana z tym, ¿e przedmiot czynu zabronionego ju¿ nie istnieje albo, ¿e nie jest dostêpny (np. ukryty
albo wywieziony za granicê). Przedmiotem, które mia³y byæ objête przepadkiem by³y papierosy. Papierosów tych nie zdo³ano
zabezpieczyæ w sprawie, dlatego, ¿e mimo prowadzonych czynnoci nie zdo³ano ich ujawniæ, co pozwala stwierdziæ, ¿e sta³y siê
one niedostêpne. W wietle tych uwag rozstrzygniêcie S¹du meriti zawarte w pkt. III zaskar¿onego wyroku uznaæ nale¿y za
jednoznacznie prawid³owe.
Z tych powodów w pozosta³ej czêci zaskar¿ony wyrok utrzymano w mocy.
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WYROK
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
II AKa 80/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Witold Kuczorski (przewodnicz¹cy)
SSA Lech Magnuszewski
SSA Dorota Wróblewska (sprawozdawca)

Teza
Zachowanie bêd¹ce zewnêtrznym przejawem jednego impulsu woli stanowi jeden czyn, niezale¿nie od liczby skutków tego
zachowania oraz liczby naruszonych norm. Istotne jest, by sprawca
w tym samym czasie, w tym samym miejscu, w stosunku do tego
samego dobra podejmowa³ zachowania mieszcz¹ce siê w tym
samym celu. W takiej sytuacji, zachowania te winny podlegaæ
kwalifikacji z przepisu ustawy karnej, który najbardziej odpowiada treci zdarzenia.
Zachowania sprawcy winny byæ postrzegane jako pewne continuum nie podlegaj¹ce sztucznemu dzieleniu na p³aszczynie
normatywnej.

Uzasadnienie
S¹d Okrêgowy w G., wyrokiem z dnia 15 grudnia 2010 r.,
sygn. akt ( ), uzna³ oskar¿onego M.K. za winnego tego, ¿e:
1. W dniu 24 kwietnia 2010 r. w G., dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu z T.K., pos³uguj¹c siê no¿em i gro¿¹c P.W. natychmiastowym u¿yciem przemocy, zabra³ w celu przyw³aszczenia mienie w postaci telefonu komórkowego marki ( ) z zawartoci¹ karty SIM i zestawem s³uchawkowym, zegarka marki ( ), ³añcuszka srebrnego, srebrnej bransoletki oraz czarnej
kurtki skórzanej o ³¹cznej wartoci oko³o 860 z³. czym dzia³a³
na szkodê wymienionego, przy czym dopuci³ siê tego czynu
w ci¹gu 5 lat po odbyciu w okresie od 24 lipca 2006 r. do
2 wrzenia 2008 r. i od 12 padziernika 2008 r. do 3 marca
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2010 r. kary 3 lat i 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci wymierzonej wyrokiem ³¹cznym S¹du Okrêgowego w G. z dnia 4 padziernika 2006 r. w sprawie sygn. akt ( ) za przestêpstwa z art.
280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § k.k. i inne, tj. czynu z art. 280 § 2
k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 280 § 2 k.k.
w zw. z art. 64 § 2 k.k. skaza³ go na karê 4 (czterech) lat pozbawienia wolnoci;
2. W dniu 30 kwietnia 2010 r. w G., dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu z T.K., gro¿¹c natychmiastowym u¿yciem przemocy ma³oletnim Y.A., W.W., M.Ch. zabra³ w celu przyw³aszczenia na szkodê ww., W.W. telefon komórkowy marki ( )
o wartoci 20 z³. Na szkodê ww. oraz M.Ch. rower górski
marki ( ) model ( ) o wartoci 500 z³, przy czym dopuci³
siê tego czynu w ci¹gu 5 lat po odbyciu w okresie od 24 lipca 2006 r. do 2 wrzenia 2008 r. i od 12 padziernika 2008 r.
do 3 marca 2010 r. kary 3 lat i 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci wymierzonej wyrokiem ³¹cznym S¹du Okrêgowego w G.
z dnia 4 padziernika 2006 r. w sprawie sygn. akt ( ) za
przestêpstwa z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i inne,
tj. czynu z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i za to na
podstawie art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. skaza³ go
na karê 3 (trzech) lat pozbawienia wolnoci.
Na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. po³¹czono orzeczone wobec oskar¿onego kary jednostkowe pozbawienia wolnoci
i jako karê ³¹czn¹ wymierzono mu karê 4 (czterech) lat i 6 (szeciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci.
Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolnoci zaliczono oskar¿onemu okres rzeczywistego
pozbawienia wolnoci w sprawie.
Ponadto rozstrzygniêto o dowodach rzeczowych, wynagrodzeniu za obronê oskar¿onego z urzêdu i zwolniono M.K. od obowi¹zku uiszczania kosztów procesu.
Wyrokiem tym skazano równie¿ T.K., a wiêc zawiera³ on rozstrzygniêcia zwi¹zane z jego osob¹. W tym zakresie wyrok uprawomocni³ siê.
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Apelacjê od wyroku wywiód³ obroñca oskar¿onego M.K., zaskar¿aj¹c go w ca³oci. Zarzuci³ rozstrzygniêciu:
1. obrazê przepisu prawa materialnego, tj. art. 280 § 2 k.k. poprzez b³êdne jego zastosowanie, maj¹ce postaæ zakwalifikowania zachowania oskar¿onego M.K., który dopuci³ siê kradzie¿y telefonu komórkowego ( ) wraz z zestawem s³uchawkowym z r¹k P.W., jako przestêpstwa rozboju kwalifikowanego,
2. obrazê przepisów postêpowania karnego maj¹c¹ istotny wp³yw
na rozstrzygniêcie, tj.
a) naruszenie art. 7 k.p.k. w zw. z art. 4 k.p.k. oraz art. 410
k.p.k., a tak¿e art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k., poprzez brak prawid³owej, wyczerpuj¹cej oceny materia³u dowodowego,
w szczególnoci bezkrytyczn¹, a przez to jednostronn¹ ocenê zeznañ pokrzywdzonego P.W., przejawiaj¹c¹ siê w przyjêciu, bez szczegó³owej weryfikacji, za prawdziwe twierdzeñ pokrzywdzonego i jego ojca, i¿ oskar¿ony M.K. pos³u¿y³ siê no¿em w trakcie rozboju na tym pokrzywdzonym, pomimo, i¿ oskar¿eni od pocz¹tku zaprzeczali aby
jakikolwiek nó¿ zosta³ u¿yty w czasie rozboju;
b) naruszenie art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k. w zw. z art. 424 § 1 pkt
1 i 2 k.p.k. poprzez sprzecznoæ treci orzeczenia, w postaci rozbie¿noci opisu pierwszego czynu przypisanego
M.K., zawartego w wyroku z jego uzasadnieniem;
3. b³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê do
wydania wyroku, maj¹cy wp³yw na rozstrzygniêcie przez b³êdne ustalenia, co do faktu, i¿ w trakcie rozboju na P.W. by³
u¿ywany nó¿;
4. ra¿¹c¹ niewspó³miernoæ kary wymierzonej M.K.
W zwi¹zku z tak postawionymi zarzutami obroñca wniós³
o uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania s¹dowi i instancji.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja obroñcy oskar¿onego nie zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie, jako oczywicie bezzasadna.
W pierwszej kolejnoci stwierdziæ nale¿y, ¿e S¹d Okrêgowy
prawid³owo przeprowadzi³ przewód s¹dowy, gromadz¹c mate-
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ria³ dowodowy pozwalaj¹cy na merytoryczne rozstrzygniêcie
sprawy.
Ustalenia faktyczne jakich dokona³ nie wykraczaj¹ poza granice swobodnej oceny dowodów, poczynione zosta³y na podstawie zasadniczo wszechstronnej analizy przeprowadzonych dowodów, których ocena nie wykaza³a b³êdów natury faktycznej
i logicznej, zgodna by³a ze wskazaniami wiedzy i dowiadczenia
¿yciowego, znajduj¹c odzwierciedlenie w uzasadnieniu orzeczenia. W uzasadnieniu S¹d wskaza³, jakie fakty uzna³ za ustalone,
na czym opar³ poszczególne ustalenia i dlaczego nie uzna³ dowodów przeciwnych, a nastêpnie wyprowadzi³ z dokonanych
ustaleñ prawid³owe wnioski w zakresie sprawstwa oskar¿onego,
przyjêtej kwalifikacji prawnej jego czynów, jak równie¿ orzeczonych kar jednostkowej i kary ³¹cznej.
Maj¹c to na uwadze i odnosz¹c siê do apelacji obroñcy oskar¿onego, w czêci, w której podnosi zarzut obrazy przepisów postêpowania i b³êdu w ustaleniach faktycznych w takim zakresie,
w jakim S¹d Okrêgowy uzna³ za wiarygodne zeznania P.W. oraz
jego ojca i na ich podstawie ustali³, ¿e w czasie rozboju na P.W.
oskar¿ony pos³u¿y³ siê no¿em, nale¿a³o stwierdziæ, ¿e mia³a ona
charakter polemiczny w stosunku do prawid³owych i nie budz¹cych w¹tpliwoci ustaleñ S¹du I instancji. Swobodna, a wiêc zgodna z zasadami sformu³owanymi w art. 7 k.p.k., ocena materia³u
dowodowego stanowi uprawnienie S¹du meriti i pozostaje pod
ochron¹ art. 7 k.p.k. tak d³ugo, dopóki skar¿¹cy nie wyka¿e, i¿
S¹d ten opar³ rozstrzygniêcie b¹d na okolicznociach nieujawnionych w toku przewodu s¹dowego, b¹d te¿ ujawnionych, ale
ocenionych w sposób sprzeczny ze wskazaniami wiedzy, logiki
i dowiadczeniem ¿yciowym. W przedmiotowej sprawie tego rodzaju okolicznoci nie zosta³y skutecznie wykazane przez skar¿¹cego. Stwierdziæ nale¿y, ¿e taka metoda kwestionowania trafnoci skar¿onego wyroku nie mog³a okazaæ siê skuteczn¹.
S¹d I instancji, rozpoznaj¹c sprawê, mia³ na wzglêdzie treæ
wyjanieñ sk³adanych przez M.K. i T.K., nie tylko w toku rozprawy, ale równie¿ w postêpowaniu przygotowawczym. Dostrzeg³
i nale¿ycie oceni³ fakt, ¿e wyjanienia te pozostawa³y w opozycji do zeznañ pokrzywdzonego P.W. S¹d Okrêgowy jednoznacz-
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nie wskaza³ na powody, które nie pozwala³y na uznanie za wiarygodne wyjanieñ oskar¿onych w tej czêci, w której zaprzeczali, by podczas rozboju pos³u¿yli siê no¿em. Do dokonanej
przez S¹d I instancji, trafnej oceny wyjanieñ oskar¿onych, nie
odniós³ siê apeluj¹cy, nie wykaza³ jej b³êdnoci, a zatem jej nie
podwa¿y³. Przypomnieæ nale¿y, ¿e wyjanienia te pozostawa³y
w sprzecznoci z zeznaniami pokrzywdzonego, które cechowa³y siê tym, ¿e by³y logiczne i zasadniczo konsekwentne. Pokrzywdzony od pocz¹tku konsekwentnie i jednoznacznie wskazywa³ na to, ¿e jeden ze sprawców, to jest M.K. pos³u¿y³ siê
no¿em. S³usznie S¹d Okrêgowy uzna³ przy tym, ¿e bez znaczenia dla wiarygodnoci zeznañ pokrzywdzonego pozostawa³o to,
i¿ opisuj¹c przedmiotowy nó¿, nie wykaza³ siê on du¿¹ precyzj¹.
Bez w¹tpienia, tak jak wskaza³ S¹d I instancji, stres wywo³any
samym zdarzeniem, jak równie¿ odleg³oci czasowe pomiêdzy
poszczególnymi czynnociami przes³uchania pokrzywdzonego
mog³y wp³yn¹æ na sposób, w jaki wiadek zapamiêta³ przedmiotow¹ okolicznoæ. Tego rodzaju rozumowanie pozostawa³o w zgodzie z zasadami wiedzy i dowiadczeniem ¿yciowym. Istotnym
argumentem, do którego odwo³a³ siê S¹d Okrêgowy by³o to, ¿e
w pozosta³ym zakresie zeznania pokrzywdzonego by³y logiczne, konsekwentne, w przeciwieñstwie do wyjanieñ oskar¿onych,
które charakteryzowa³y siê niekonsekwencj¹ i brakiem logiki,
bez koniecznoci ponownego przytaczania, powo³anych w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku, przyk³adów. Zgodziæ nale¿a³o
siê równie¿ ze stanowiskiem S¹du Okrêgowego, zgodnie z którym pokrzywdzony opisa³ nó¿ w taki sposób, w jaki móg³ go
zauwa¿yæ, bior¹c pod uwagê okolicznoci zdarzenia oraz du¿y
stres z nim zwi¹zany. S³usznie wobec tego, S¹d orzekaj¹cy uzna³,
¿e pokrzywdzony móg³ zaobserwowaæ fragment ok³adziny no¿a
oraz sposób jego otwierania.
Nie by³o te¿ w¹tpliwoci co do tego, ¿e oskar¿eni mieli istotny powód, by nie potwierdzaæ faktu pos³u¿enia siê w czasie
rozboju no¿em, a wiêc musieli zdawaæ sobie sprawê, a w szczególnoci M.K., niejednokrotnie uprzednio karany, ¿e przyznanie
siê do pos³u¿enia siê no¿em, zadecyduje o uznaniu ich czynu za
zbrodniê, zagro¿on¹ surowsz¹ kar¹ ni¿ rozbój zwyk³y. Z³o¿enie
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wiêc przez nich wyjanieñ, w których zaprzeczali twierdzeniom
pokrzywdzonego w powy¿szym zakresie, znajdowa³o wyjanienie w przyjêtej przez nich linii obrony zmierzaj¹cej do z³agodzenia ich odpowiedzialnoci karnej.
Powy¿szej argumentacji nie podwa¿y³ apeluj¹cy, zw³aszcza,
¿e nie uda³o mu siê przekonaæ S¹du odwo³awczego, ¿e ocena
zeznañ pokrzywdzonego by³a b³êdna, gdy¿ zosta³a oderwana od
szczegó³ów przez niego przedstawianych. O ile faktycznie ocena zeznañ P.W. nie dotyczy³a zawartych w nich wszystkich detali, to jednak zas³ugiwa³a na akceptacjê. To obroñca nie mia³ racji,
gdy twierdzi³, ¿e S¹d nie ustosunkowa³ siê do faktu, ¿e pokrzywdzony ani razu w swych zeznaniach nie wspomnia³ o otwarciu
no¿a przez oskar¿onego, o sposobie jego otwarcia. P.W. w czasie rozprawy w dniu 21 padziernika 2010 r. zezna³, ¿e by³ to
nó¿ sprê¿ynowy, on go otworzy³, a nastêpnie Ten nó¿ otwiera³
siê jak scyzoryk. Ostrze nie wysuwa³o siê z rêkojeci na wprost.
Zatem pokrzywdzony, wbrew przekonaniu obroñcy wskaza³ na
otwarcie no¿a, jak i sposób tego otwarcia. Wobec tego nie ma
racji apeluj¹cy, gdy stara siê wykazaæ, ¿e w¹tpliwe by³y zeznania pokrzywdzonego twierdz¹cego, ¿e oskar¿ony wyci¹gn¹³ z kieszeni nó¿ d³ugoci oko³o 20 cm, gdy¿ oczywistym jest, ¿e otwartego no¿a takiej d³ugoci oskar¿ony nie móg³ trzymaæ w kieszeni, a to zw³aszcza wobec twierdzeñ pokrzywdzonego, ¿e nó¿
ten zosta³ otwarty przez M.K. Bez znaczenia pozostawa³o to, ¿e
pokrzywdzony nie zezna³ na temat umieszczenia przycisku do
otwarcia no¿a, ani nie okreli³ bardziej precyzyjnie chwili otwarcia no¿a. Pokrzywdzony nie musia³ bowiem zapamiêtaæ tego czy
i gdzie by³ umieszczony wspomniany przycisk. Ponadto wystarczaj¹co precyzyjnie okreli³ moment otwarcia no¿a. Skoro o nim
wspomina³ zaraz po tym, jak wskaza³ na jego wyci¹gniêcie przez
jednego z mê¿czyzn z kieszeni spodni, to oczywistym by³o, ¿e
nast¹pi³o to wkrótce po wykonaniu tej czynnoci. Przypomnieæ
apeluj¹cemu nale¿y, ¿e kiedy pokrzywdzony by³ s³uchany bezporednio po zdarzeniu w dniu 24 kwietnia 2010 r. zezna³, ¿e
jeden ze sprawców wyci¹gn¹³ z prawej kieszeni spodni nó¿ sprê¿ynowy o wielkoci 10  15 cm, nastêpnie przes³uchiwany w dniu
29 czerwca 2010 r. opisuj¹c nó¿ wskaza³, ¿e by³ to nó¿ sprê¿y-
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nowy, mia³ rêkojeæ koloru br¹zowego, ca³y nó¿ by³ d³ugoci
oko³o 15 cm wraz z ostrzem. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e gdyby
dociekliwoæ przes³uchuj¹cych w postêpowaniu przygotowawczym by³a wiêksza mo¿liwe by³oby uzyskanie wiêkszej iloci
szczegó³ów dotycz¹cych wygl¹du no¿a, sposobu jego otwarcia
itp. Oczywistym natomiast jest, ¿e mimo w³aciwej dociekliwoci ze strony S¹du Okrêgowego, który stara³ siê uzyskaæ wszystkie niezbêdne informacje na temat cech przedmiotowego no¿a
i okolicznoci pos³u¿enia siê nim, okaza³o siê to niemo¿liwe,
a to z uwagi na fakt, ¿e od zdarzenia do czasu rozprawy, na
której by³ przes³uchiwany P.W. up³ynê³o oko³o pó³ roku, a wiêc
szczegó³y zdarzenia mog³y ulec zatarciu w jego pamiêci. Dlatego te¿ za usprawiedliwione nale¿a³o uznaæ wypowiedzi pokrzywdzonego, w których wskazywa³, ¿e wie, i¿ nó¿ by³ sprê¿ynowy,
wiêcej nie pamiêta, chocia¿ podj¹³ nastêpnie próbê jego opisania, a wiêc opisa³ wskazane narzêdzie na tyle, na ile je zapamiêta³. Ponadto, jeli chodzi o szczegó³y wygl¹du no¿a, pokrzywdzony racjonalnie wskaza³, czego nie dostrzega skar¿¹cy, ¿e nie
przyjrza³ siê no¿owi dok³adnie. Nie by³ pewny czy rêkojeæ by³a
br¹zowa czy czarna, by³a ciemna, po³owa tego no¿a to by³o
ostrze, gruboci ostrza nie by³ w stanie podaæ. Racjonalnym jest,
¿e P.W. nie tylko nie pamiêta³ szczegó³ów wygl¹du no¿a, ale te¿
nie zwróci³ na nie uwagi, skoro zdarzenie przebiega³o szybko,
stanowi³o zaskoczenie dla niego, wi¹za³o siê z du¿ym stresem.
Nie sposób oczekiwaæ od pokrzywdzonego, w takiej sytuacji,
w jakiej siê znalaz³, by potrafi³ precyzyjnie opisaæ wygl¹d r¹czki
no¿a czy jej kolor, zw³aszcza, gdy sprawca trzyma³ j¹ w d³oni.
Niezale¿nie od powy¿szego, pokrzywdzony od pocz¹tku do koñca
tocz¹cego siê postêpowania by³ konsekwentny co do tego, ¿e
jeden ze sprawców, po tym jak za¿¹da³ wydania pozosta³ych
przedmiotów wyci¹gn¹³ z kieszeni spodni nó¿. Równie¿ opisuj¹c przywo³ane narzêdzie pokrzywdzony czyni³ to w sposób, nie
nasuwaj¹cy w¹tpliwoci, a wiêc zasadniczo spójnie i logicznie.
Wobec tego s³usznie S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e M.K. (dzia³aj¹c
wspólnie i w porozumieniu z T.K.) pos³u¿y³ siê no¿em w czasie
rozboju na osobie P.W.
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Zeznañ P.W. w powy¿szym zakresie nie dyskwalifikowa³ fakt,
¿e nie by³ w stanie jednoznacznie stwierdziæ, czy drugi ze sprawców widzia³ nó¿ trzymany przez M.K. Oczywistym jest, ¿e pokrzywdzony móg³ nie mieæ pewnoci w tym zakresie, wskaza³
jednak w toku rozprawy, ¿e móg³ widzieæ. Taki sposób relacjonowania zdarzenia przemawia³ za tym, ¿e sk³adaj¹c zeznania
pokrzywdzony nie odwo³ywa³ siê do swoich subiektywnych przekonañ, ale stara³ siê oceniæ sytuacjê w sposób obiektywny. Oczywistym jest, ¿e jeli drugi z oskar¿onych sta³ w bliskiej odleg³oci od pierwszego, po stronie rêki, w której ten trzyma³ nó¿, to
ocena pokrzywdzonego by³a w pe³ni uprawniona. Nie podwa¿a
równie¿ zeznañ P.W., ¿e nie opisa³ dok³adnie co zrobi³ M.K.
z telefonem zabranym pokrzywdzonemu, gdzie ten telefon znajdowa³ siê w czasie, gdy oskar¿ony wyj¹³ nó¿, w jaki sposób odbywa³o siê odbieranie poszczególnych przedmiotów. S¹d Okrêgowy podj¹³ próbê wyjanienia tych okolicznoci w czasie rozprawy, jednak pokrzywdzony nie by³ w stanie odpowiedzieæ na
pytanie co sta³o siê z no¿em, gdy przekazywa³ rzeczy sprawcy,
co by³o usprawiedliwione zarówno okolicznociami zdarzenia,
jak i up³ywem kilku miesiêcy od jego zaistnienia. Istotnym jest,
¿e wykonanie wszystkich opisywanych czynnoci przez M.K.
by³o mo¿liwe, a wiêc nie jawi³o siê jako nieprawdopodobne czy
nawet ma³o prawdopodobne. Jak wynika³o z pierwszych zeznañ
pokrzywdzonego, M.K. mia³ na sobie m.in. spodnie z kieszeniami, kurtkê, a zatem nie musia³ trzymaæ wszystkich przedmiotów
w d³oniach przez ca³e zajcie. W ¿aden sposób nie podwa¿y³
zeznañ pokrzywdzonego sposób w jaki wszed³ on w posiadanie
telefonu komórkowego ( ). Wbrew przekonaniu apeluj¹cego,
podane przez P.W. okolicznoci nabycia przedmiotowego telefonu na rynku za kwotê 200 z³otych, jawi¹ siê jako prawdopodobne, zwa¿ywszy choæby na fakt, ¿e po zaborze tego telefonu
sprawcy wstawili go do lombardu, gdzie jego wartoæ równie¿
okrelono na 200 z³otych. Sam fakt nabycia telefonu na rynku,
od nieznanej osoby, która sprzedaje równie¿ inne przedmioty,
nie jest nietypowy w wietle zasad dowiadczenia ¿yciowego.
W postêpowaniu nie wystêpuj¹ dowody, które podwa¿a³yby wiarygodnoæ twierdzeñ P.W. w powy¿szym zakresie.
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Brak by³o równie¿ podstaw, by kwestionowaæ dokonan¹ przez
S¹d I instancji ocenê zeznañ ojca pokrzywdzonego: J.W. Jak ju¿
wy¿ej wykazano weryfikacja zeznañ P.W., jakiej oczekiwa³ apeluj¹cy, nie mog³a doprowadziæ do odmiennej ni¿ dokonana przez
S¹d Okrêgowy oceny tego dowodu, a tym bardziej pozostawa³a
bez wp³ywu na ocenê zeznañ J.W., któremu syn bezporednio
po zdarzeniu opisa³ je, w sposób zbie¿ny ze z³o¿onymi nastêpnie zeznaniami, co dotyczy³o równie¿ faktu pos³u¿enia siê no¿em. Jednoczenie na podkrelenie zas³uguje, ¿e obroñca oskar¿onego, nie kwestionowa³ tego, ¿e P.W. opowiadaj¹c J.W. o zdarzeniu poinformowa³ go o no¿u.
Jednoczenie jako wysoce prawdopodobne, w wietle zasad
dowiadczenia ¿yciowego jawi siê to, ¿e M.K. posiadaj¹cy dowiadczenie p³yn¹ce z poprzednich spraw karnych, mia³ racjonalny powód, by zaprzeczaæ pos³u¿eniu siê no¿em w czasie rozboju. Podobnie T.K. móg³ zaprzeczaæ pos³u¿eniu siê no¿em w obawie przed surowsz¹ odpowiedzialnoci¹ karn¹. Natomiast za ma³o
prawdopodobne nale¿a³o uznaæ, ¿e pokrzywdzony zezna³ nieprawdê na temat pos³u¿enia siê no¿em ze wstydu przed ojcem,
gdy¿ ³atwo podda³ siê kradzie¿y. Pokrzywdzony przekaza³ ojcu
informacjê na ten temat bezporednio po zdarzeniu, gdy nie mia³
czasu na wyrachowan¹ analizê tego jak powinien je opisaæ. ¯aden
dowód w przedmiotowej sprawie nie wskazywa³ na to, by pokrzywdzony mia³ problemy w kontaktach z ojcem, by móg³ chcieæ
przedstawiaæ traumatyczne dla niego zdarzenie w sposób nieprawdziwy, aby wywrzeæ na nim wra¿enie. Wobec tego dywagacje obroñcy na temat przyczyn, z powodu których pokrzywdzony móg³by przekazywaæ na powy¿szy temat nieprawdziwe
informacje, nale¿a³o uznaæ za nieuprawnione, zw³aszcza gdy apeluj¹cy sam wskazywa³, ¿e takie przyczyny nawet dla niego pozostaj¹ nieznane. Istotnym w ocenie S¹du Apelacyjnego jest to,
¿e pokrzywdzony nie posiada³ ¿adnego racjonalnego powodu,
by bezpodstawnie obci¹¿aæ oskar¿onych, których nie zna³, przypisuj¹c im zachowania, które nie mia³y miejsca. Za zupe³nie chybione uznano przypuszczenie, ¿e pokrzywdzony, który nie mia³
uprzednio kontaktu z wymiarem sprawiedliwoci móg³by, z nieznanych przyczyn, przedstawiaæ siebie jako ofiarê powa¿niej-
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szego przestêpstwa ni¿ zaistnia³o. Za nieracjonalne nale¿a³o uznaæ
przypuszczenie, ¿e taka postawa pokrzywdzonego wynika³a st¹d,
i¿ chcia³ rozmyæ fakt, ¿e posiadany przez niego telefon pochodzi³ z przestêpstwa. Po pierwsze nie wykazano, by pokrzywdzony by³ wiadomy pochodzenia telefonu z przestêpstwa, po
drugie brak logicznego wp³ywu twierdzenia, ¿e sprawcy pos³ugiwali siê no¿em, na ustalenie ród³a pochodzenia przedmiotowego
telefonu. Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie pozostawa³o
to, ¿e pokrzywdzony posiada³ w kieszeni kurtki no¿yk. Obroñca
oskar¿onego nie wykaza³ bowiem wp³ywu tego faktu na ocenê
wiarygodnoci dowodów dokonan¹ przez S¹d I instancji.
W koñcu za wiarygodnoci¹ wyjanieñ oskar¿onego M.K. nie
mog³o przemawiaæ wnioskowanie przedstawione przez apeluj¹cego, z którego wynika³o, ¿e skoro oskar¿ony jest mê¿czyzn¹
mocno zbudowanym to nie mia³ powodu, by opór pokrzywdzonego ³amaæ poprzez u¿ycie no¿a. Wnioskowanie to jest o tyle
chybione, ¿e oskar¿ony w przesz³oci pomimo przewagi fizycznej p³yn¹cej nie tyle z jego postury, ale faktu, i¿ pokrzywdzon¹
by³a kobieta, a on wspó³dzia³a³ z innym sprawc¹, dokonuj¹c rozboju, a tak¿e drugiego czynu  pos³u¿y³ siê no¿em, za które to
czyny zosta³ skazany prawomocnym wyrokiem S¹du Okrêgowego w G. z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie ( ). Dlatego przytoczone argumenty obroñcy uznano za nieprzekonuj¹ce.
Wobec powy¿szego uznaæ nale¿a³o, ¿e ocena zeznañ pokrzywdzonego i jego ojca, jak i wyjanieñ oskar¿onych, by³a zgodna
z zasadami wiedzy, dowiadczenia ¿yciowego i logicznego rozumowania.
Jednoczenie podkreliæ nale¿a³o, ¿e obroñca oskar¿onego nie
kwestionowa³ ustaleñ faktycznych dokonanych w sprawie w pozosta³ym zakresie.
Na akceptacjê zas³ugiwa³y równie¿, przeprowadzone przez S¹d
Okrêgowy rozwa¿ania dotycz¹ce kwalifikacji prawnej czynów przypisanych oskar¿onym, zw³aszcza gdy w apelacji nie przedstawiono argumentów, które mog³yby podwa¿yæ ich trafnoæ.
Odnosz¹c siê do pozosta³ych zarzutów przedstawionych przez
obroñcê oskar¿onego, a wiêc obrazy prawa materialnego i naru-
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szenia przepisów postêpowania (pkt 1 i 2 b) przypomnieæ nale¿y, ¿e nie mo¿na mówiæ o obrazie prawa materialnego, je¿eli
wadliwoæ orzeczenia w tym zakresie jest wynikiem b³êdnych
ustaleñ przyjêtych za podstawê orzeczenia lub naruszono przepisy postêpowania. O obrazie prawa materialnego mo¿na mówiæ jedynie wtedy, gdy do prawid³owo ustalonego stanu faktycznego s¹d wadliwie zastosowa³ normê prawn¹ lub bezzasadnie jej nie zastosowa³.
W przedmiotowej sprawie, w ocenie S¹du Apelacyjnego, dokonane ustalenia faktyczne, w tym dotycz¹ce i przypisanego
oskar¿onym czynu, nie nasuwa³y ¿adnych zastrze¿eñ. Obroñca
nie stara³ siê wykazaæ, by poza ustaleniem dotycz¹cym pos³u¿enia siê no¿em, pozosta³e by³y b³êdne, a wiêc uznaæ nale¿y, ¿e
ich nie kwestionowa³. Nastêpnie na podkrelenie zas³ugiwa³o,
¿e apeluj¹cy nie przedstawi³ argumentów, które przemawia³yby
za tym, ¿e zachowanie oskar¿onych wzglêdem P.W. stanowi³o
wiêcej ni¿ jeden czyn, a jedynie wyrazi³ przekonanie, ¿e zabór
telefonu komórkowego z zestawem s³uchawkowym z r¹k pokrzywdzonego nie móg³ zostaæ zakwalifikowany jako rozbój kwalifikowany. Brak argumentów w powy¿szym zakresie  uniemo¿liwia³ rzeczowe sprawdzenie zasadnoci przedstawionego
zarzutu, bowiem usuwa³ siê on spod wszelkiej kontroli.
Niezale¿nie od tego, S¹d Apelacyjny, pragnie wskazaæ, ¿e
dokonane w sposób prawid³owy ustalenia faktyczne dotycz¹ce
czynu na szkodê P.W., jednoznacznie nakazywa³y potraktowaæ
zachowania oskar¿onych podjête wobec niego jako jeden czyn
podlegaj¹cy kwalifikacji z art. 280 § 2 k.k. (w odniesieniu do
M.K. w zwi¹zku z art. 64 § 2 k.k.).
Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem orzecznictwa i doktryny, zachowanie bêd¹ce zewnêtrznym przejawem jednego impulsu woli stanowi jeden czyn, niezale¿nie od liczby skutków
tego zachowania oraz liczby naruszonych norm. Istotnym jest, by
sprawca w tym samym czasie, w tym samym miejscu, w stosunku do tego samego dobra podejmowa³ zachowania mieszcz¹ce
siê w tym samym celu. W takiej sytuacji, zachowania te winny
podlegaæ kwalifikacji z przepisu ustawy karnej, który najbardziej
odpowiada treci zdarzenia.
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Nie mo¿e nasuwaæ ¿adnych w¹tpliwoci, ¿e zachowania sprawcy winny byæ postrzegane jako pewne continuum nie podlegaj¹ce sztucznemu dzieleniu na p³aszczynie normatywnej. Dynamiczna natura zachowañ powoduje koniecznoæ rozszerzenia
pojêcia jednoci czynu równie¿ na sekwencje nastêpuj¹cych po
sobie zachowañ.
W niniejszej sprawie, M.K. wraz z bratem podeszli do pokrzywdzonego z zamiarem ograbienia go z posiadanego mienia,
przy u¿yciu wszystkich mo¿liwych rodków. Zabór telefonu komórkowego wraz z zestawem s³uchawkowym stanowi³ wstêp
do dalszych dzia³añ, które nast¹pi³y natychmiast po nim, gdy
wypowiadaj¹c s³owa groby bezprawnej M.K. za¿¹da³ wydania
reszty rzeczy, które pokrzywdzony posiada³, a nastêpnie pos³uguj¹c siê no¿em ponawia³ ¿¹dania, a¿ do wydania wszystkich
interesuj¹cych sprawców przedmiotów. Dopiero wówczas oskar¿eni oddalili siê. Skoro zachowania oskar¿onego i jego brata by³y
wynikiem realizacji jednego celu  dokonania kradzie¿y wszystkich cennych, w ich ocenie, przedmiotów na szkodê pokrzywdzonego, dla którego osi¹gniêcia u¿yto wobec P.W. groby u¿ycia przemocy, pos³u¿ono siê no¿em, to oczywistym by³o, ¿e ca³okszta³t ich zachowañ nale¿a³o zakwalifikowaæ z art. 280 § 2 k.k.,
gdy¿ ten przepis najbardziej odpowiada³ treci zdarzenia. Istotnym te¿ jest, ¿e pomiêdzy kradzie¿¹ telefonu, a pozosta³ymi dzia³aniami, nie wyst¹pi³a przerwa, sprawcy kontynuowali swoje
dzia³ania, co dodatkowo przemawia³o za tym, by uznaæ, ¿e wszystkie ich zachowania w istocie nale¿a³o zakwalifikowaæ jako jedno
przestêpstwo, zamiast uciekaæ siê do sztucznego i nieracjonalnego podzia³u na dwa odrêbne czyny. Nawet gdyby rozwa¿aæ zachowania oskar¿onych w kontekcie zbiegu przepisów ustawy,
a wiêc art. 119 § 1 k.w. (przy przyjêciu wartoci telefonu wraz
z zestawem s³uchawkowym  oko³o 200 z³otych i uwzglêdnieniu, ¿e przemoc skierowana by³a na rzecz) i art. 280 § 2 k.k. to
by³by to zbieg niew³aciwy, w którym dla pe³nej charakterystyki
zachowania sprawców wystarczy³o powo³anie jednego przepisu
ustawy, a wiec art. 280 § 2 k.k.
Wobec powy¿szego kwalifikacja wszystkich zachowañ oskar¿onych, w tym zaboru telefonu z zestawem s³uchawkowym jako
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przestêpstwa z art. 280 § 2 k.k. zosta³a uznana za prawid³ow¹.
Czyn oskar¿onych, rozwa¿any jako ca³oæ podjêtych przez nich
dzia³añ, stanowi³ w istocie rozbój kwalifikowany.
Odnosz¹c siê do omawianych zarzutów, a w szczególnoci
zawartego w pkt 2 b, racjê nale¿a³o tylko przyznaæ obroñcy o tyle, ¿e niezale¿nie od tego, ¿e wszystkie zachowania podjête
przez sprawców stanowi³y wskazany rozbój, mo¿na by³o oczekiwaæ od S¹du I instancji wiêkszej precyzji w opisie czynu im przypisanego. Zabór telefonu z zestawem s³uchawkowym powinien
zostaæ umieszczony przed odwo³aniem siê do pos³u¿enia siê no¿em i gro¿enia natychmiastowym u¿yciem przemocy. Brak jednak tej precyzji nie móg³ byæ uznany za tak istotne uchybienie,
by stanowi³o podstawê do wzruszenia orzeczenia. Przypomnieæ
trzeba, ¿e przy rozwa¿aniu wp³ywu okrelonego naruszenia przepisów postêpowania na treæ wydanego orzeczenia mo¿liwe jest
przyjêcie, ¿e dane uchybienie procesowe mo¿e byæ uznane za
nie stanowi¹ce podstawy do wzruszenia orzeczenia, gdy s¹d dojdzie do zasadnego przekonania, ¿e dane uchybienie by³o na tyle
nieistotne, i¿ gdyby go nie by³o musia³oby zapaæ takie samo
orzeczenie jak to, które zapad³o przy wyst¹pieniu danego uchybienia. Dok³adnie taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie,
gdyby bowiem opis czynu przypisanego by³ w pe³ni precyzyjny
to i tak musia³oby zapaæ identyczne orzeczenie, jak zosta³o wydane w niniejszej sprawie. Wszystkie zachowania dotycz¹ce P.W.,
ocenione ³¹cznie, musia³by byæ zakwalifikowane z art. 280 § 2 k.k.
Bardziej precyzyjny opis nie mia³by równie¿ wp³ywu na wymiar
kary.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego wymierzone M.K. kary pozbawienia wolnoci, zarówno jednostkowe, jak i kara ³¹czna s¹ wywa¿one i sprawiedliwe.
Nale¿a³o zwa¿yæ, ¿e ra¿¹ca niewspó³miernoæ kary zachodziæ
mo¿e tylko wtedy, gdy na podstawie ujawnionych okolicznoci,
które powinny mieæ zasadniczy wp³yw na wymiar kary mo¿na
by przyj¹æ, ¿e zachodzi³aby wyrana ró¿nica pomiêdzy kar¹ jak¹
nale¿a³o wymierzyæ w instancji odwo³awczej w nastêpstwie prawid³owego zastosowania dyrektyw wymiaru kary, a kar¹ wymierzon¹ przez S¹d I instancji. Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e
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nie chodzi o ka¿d¹ ewentualn¹ ró¿nicê w ocenach wymiaru kary,
ale o ró¿nicê ocen tak zasadniczej natury, ¿e karê dotychczas
wymierzon¹ nazwaæ mo¿na by³oby równie¿ w potocznym znaczeniu tego s³owa ra¿¹co niewspó³miern¹, to jest niewspó³miern¹
w stopniu nie daj¹cym siê zaakceptowaæ.
W ocenie S¹du odwo³awczego wymierzone oskar¿onemu jednostkowe kary pozbawienia wolnoci  z przyczyn wskazanych
w uzasadnieniu  nie ra¿¹ surowoci¹. Uwzglêdniaj¹ bowiem
nale¿ycie wystêpuj¹ce w sprawie, trafnie dostrze¿one przez S¹d
I instancji, okolicznoci obci¹¿aj¹ce i ³agodz¹ce, bez koniecznoci ich ponownego przytaczania. Podobnie nie razi surowoci¹
orzeczona kara ³¹czna, która w sposób prawid³owy uwzglêdnia
wystêpuj¹ce w sprawie, pomiêdzy przestêpstwami, wiêzi przedmiotowe i podmiotowe. Orzeczone kary realizuj¹ w wystarczaj¹cej mierze cele w zakresie kszta³towania wiadomoci prawnej
spo³eczeñstwa, z jednoczesnym uwzglêdnieniem celów zapobiegawczych i wychowawczych, jakie maj¹ wobec niego osi¹gn¹æ.
Dolegliwoæ represji karnej skierowanej przeciwko oskar¿onemu, adekwatna jest równie¿ do stopnia jego winy w przypisanych mu czynach.
Odnosz¹c siê do argumentów przedstawionych przez apeluj¹cego w powy¿szym zakresie nale¿a³o stwierdziæ, ¿e S¹d orzekaj¹cy uwzglêdni³ wszystkie istotne okolicznoci przemawiaj¹ce
na korzyæ M.K. Oprócz nich jednak, orzekaj¹c o poszczególnych karach, mia³ na uwadze okolicznoci obci¹¿aj¹ce, których
nie dostrzega obroñca oskar¿onego. Istotn¹ okolicznoci¹, s³usznie zaakcentowan¹ przez S¹d Okrêgowy, która przemawia³a na
niekorzyæ M.K. by³a jego uprzednia karalnoæ, skutkuj¹ca tym,
¿e aktualnie odpowiada³ w warunkach art. 64 § 2 k.k. Wobec
tego orzeczone wobec tego oskar¿onego i mieszcz¹ce siê w istocie
w dolnych granicach ustawowego wymiaru  kary pozbawienia
wolnoci, nie mog³y byæ uznane za ra¿¹co surowe. Podobnie
nale¿a³o oceniæ orzeczon¹ wobec M.K. karê ³¹czn¹, przy wymiarze której S¹d Okrêgowy uwzglêdni³ bliski zwi¹zek czasowy
pomiêdzy przestêpstwami, których wymieniony dopuci³ siê, jak
i to, ¿e godzi³y one w to¿same dobra prawne, chocia¿ oczywicie dotyczy³y ró¿nych pokrzywdzonych.
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Nie stwierdzono w przedmiotowej sprawie uchybieñ, które
skutkowa³yby koniecznoci¹ korekty wyroku z urzêdu.
Z powy¿szych wzglêdów, apelacjê obroñcy oskar¿onego uznano za oczywicie bezzasadn¹ i utrzymano w mocy zaskar¿ony
wyrok.

3
POSTANOWIENIE
z dnia 15 marca 2011 r.
II AKz 163/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Kala (przewodnicz¹cy)
SSA Gra¿yna widerskaWandor
(sprawozdawca)
SSA Dorota Wróblewska

Teza
Chocia¿ przepisy art. 114 § 4 k.k. w zw. z art. 611c § 1 i 2
k.p.k., art. 9 ust. 1 lit. b i art. 11 ust. 1 i 2 Konwencji o przekazywaniu osób skazanych sporz¹dzonej w Strasburgu dnia 21 marca
1983 r. uprawniaj¹ s¹d polski do okrelenia kary podlegaj¹cej
wykonaniu wed³ug prawa polskiego tak¿e w ten sposób, ¿e kara
ta bêdzie ³agodniejsza od kary wymierzonej w wyroku pañstwa
obcego, mimo tego, i¿ kara orzeczona w tym wyroku mieci siê
w granicach ustawowego zagro¿enia w polskiej ustawie karnej,
to jednak okrelanie kary przez s¹d polski nie jest jej wymierzeniem wed³ug dyrektyw art. 53 k.k. i powinno uwzglêdniaæ przede
wszystkim karê wymierzon¹ w wyroku pañstwa obcego, która
winna byæ ³agodzona tylko zupe³nie wyj¹tkowo, w celu dostosowania jej do polskiego systemu prawnego (np. w przypadku
istnienia ra¿¹cych dysproporcji miêdzy granicami ustawowych
zagro¿eñ w obu krajach).

Uzasadnienie
S¹d Okrêgowy w E. w postanowieniu z dnia 11 lutego 2011
r. w sprawie II Kop ( ): na podstawie art. 611c § 1 i 2 k.p.k.,
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art. 114 § 4 k.k., art. 9 ust. 1 lit. b i art. 11 ust. 1 i 2 Konwencji
o przekazywaniu osób skazanych sporz¹dzonej w Strasburgu dnia
21 marca 1983 r.:
1. okreli³, ¿e przestêpstwo nielegalnego wwozu znacznej iloci
narkotyków stypizowane w paragrafie 162, pierwszym i trzecim ustêpie, pierwsza kropka norweskiego Generalnego Kodeksu Cywilno  Karnego wyczerpuje dyspozycjê artyku³u 55
ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii oraz przyjmuj¹c za podstawê wymiaru kary art. 55
ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii, okreli³, ¿e kar¹ podlegaj¹c¹ wykonaniu wobec skazanego M.O.  po jej dostosowaniu do ustawodawstwa polskiego  jest kara 9 lat pozbawienia wolnoci;
2. na poczet okrelonej kary zaliczy³ okres rzeczywistego pozbawienia skazanego wolnoci w sprawie na terytorium Królestwa Norwegii: od dnia 21 lutego 2007 r. do dnia 17 marca
2008 r. i od dnia 17 marca 2008 r. do dnia 29 grudnia 2010 r.;
3. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet okrelonej kary zaliczy³ skazanemu okres jego rzeczywistego pozbawienia wolnoci na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 29 grudnia 2010 r. do dnia 11 lutego 2011 r.;
4. na podstawie art. 251 § 2 k.p.k. i art. 258 § 2 k.p.k. nie uwzglêdni³ wniosku obroñcy skazanego o uchylenie rodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania oraz okreli³ czas trwania tymczasowego aresztowania, zastosowanego
wobec skazanego postanowieniem S¹du Okrêgowego w E.
z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie II Kop ( ), do dnia 31
marca 2011 roku.
Na wskazane wy¿ej postanowienie za¿alenia z³o¿yli obroñcy
skazanego.
Adwokat K.K. zaskar¿y³ postanowienie w ca³oci, podnosz¹c
nastêpuj¹ce zarzuty:
1. obrazy prawa materialnego, tj. art. 114 § 4 k.k., poprzez zastosowanie tego przepisu w zakresie, jakim statuuje on, i¿: podstawê okrelenia kary lub rodka podlegaj¹cego wykonaniu
stanowi wyrok wydany przez s¹d pañstwa obcego, co odpo-
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wiada art. 10 ust. 1 Konwencji o przekazywaniu osób skazanych sporz¹dzonej w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r.: w wypadku wykonywania kary w dalszym ci¹gu pañstwo wykonania jest zwi¹zane rodzajem i wymiarem kary w orzeczeniu
skazuj¹cym, który to artyku³ Konwencji dotyczy przekazania
osoby do dalszego wykonywania kary  podczas gdy w niniejszej sprawie przekazanie nast¹pi³o w trybie art. 9 ust. 1
pkt b w zw. z art. 11 Konwencji, czyli adaptacji skazania,
wy³¹czaj¹cej podstawê okrelenia kary jako wyrok pañstwa
obcego; a tak¿e art. 9 ust. 1 pkt b Konwencji, poprzez dokonanie dostosowania wprost orzeczenia s¹du norweskiego, zamiast zgodnie z w/w przepisem dokonania przekszta³cenia
orzeczenia skazuj¹cego  co w konsekwencji skutkowa³o przyjêciem wymiaru sankcji karnej mo¿liwie najbli¿szej orzeczonej przez s¹d obcy, bez jej rzeczywistej adaptacji;
2. obrazê przepisu postêpowania, maj¹c¹ wp³yw na treæ orzeczenia, to jest art. 611c § 2 k.p.k. poprzez zastosowanie art.
114 § 4 k.k. wprost, podczas gdy art. 611c § 2 k.p.k. mówi
o stosowaniu odpowiednim wspomnianego artyku³u Kodeksu
karnego.
Skar¿¹cy wniós³ o uchylenie zaskar¿onego postanowienia
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu w E.
Adwokat S.B. zaskar¿y³ postanowienie w czêci dotycz¹cej
wymiaru kary, podnosz¹c nastêpuj¹ce zarzuty:
1. obrazy przepisu postêpowania, maj¹cej wp³yw na treæ orzeczenia, to jest art. 114 § 4 k.k. in fine, poprzez nieuwzglêdnienie na korzyæ skazanego ró¿nic w zakresie zagro¿enia karnego w pañstwie skazania i w pañstwie wykonania kary;
2. b³êdu w ustaleniach faktycznych, maj¹cego wp³yw na treæ
orzeczenia, przejawiaj¹cego siê w przyjêciu, ¿e kara orzeczona przez S¹d Norweski (...) w niczym nie odbiega od kar
orzekanych w podobnych sprawach w Polsce,
3. ra¿¹cej niewspó³miernoci kary okrelonej przez S¹d Okrêgowy.
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Skar¿¹cy wniós³ o zmianê zaskar¿onego orzeczenia przez okrelenie ³agodniejszej kary pozbawienia wolnoci podlegaj¹cej
wykonaniu wobec skazanego.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Za¿alenia s¹ bezzasadne.
W niniejszej sprawie skar¿¹cy podnieli w rodkach odwo³awczych zarzuty przeciwko rozstrzygniêciu o okreleniu kary
podlegaj¹cej wykonaniu wed³ug prawa polskiego. Pogl¹dy obroñców opieraj¹ siê na za³o¿eniu, i¿ stosownie do przepisów art. 9
ust. 1 lit. b oraz art. 11 Konwencji o przekazywaniu osób skazanych sporz¹dzonej w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r., S¹d pierwszej instancji by³ uprawniony do okrelenia, ¿e po przejêciu wyroku podlega wykonaniu kara ³agodniejsza od orzeczonej przez
s¹d zagraniczny, pomimo tego, i¿ kara orzeczona za granic¹ mieci siê w granicach ustawowego zagro¿enia przewidzianego
w polskiej ustawie karnej.
W ocenie S¹du odwo³awczego, okrelenie kary ³agodniejszej
rzeczywicie by³oby prawnie dopuszczalne nawet w takim przypadku. Nie sprzeciwiaj¹ siê temu bowiem ani wskazane wy¿ej
przepisy Konwencji, ani treæ art. 114 § 4 k.p.k. w zw. z art. 611c
§ 2 k.p.k. w szczególnoci za przepis art. 11 Konwencji przes¹dza, ¿e w przypadku przewidzianego w tej normie trybu przekszta³cenia kary w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b Konwencji:
 stosuje siê przepisy proceduralne pañstwa wykonania,
 w³aciwe organy s¹ zwi¹zane ustaleniami stanu faktycznego,
wynikaj¹cymi w sposób wyrany lub dorozumiany z orzeczenia wydanego w pañstwie skazania,
 nie mog¹ przekszta³ciæ kary pozbawienia wolnoci w karê
o charakterze maj¹tkowym,
 uwzglêdniaj¹ okres pozbawienia wolnoci odbyty przez skazanego,
 nie mog¹ pogarszaæ sytuacji skazanego ani nie s¹ zwi¹zane
doln¹ granic¹ wymiaru kary przewidzianej przez prawo pañstwa wykonania.
Z kolei wed³ug przepisów art. 114 § 4 k.k. w zw. z art. 611c § 2
k.p.k. podstawê okrelenia kary stanowi wyrok wydany przez s¹d
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pañstwa obcego, kara gro¿¹ca za taki czyn w polskim prawie,
okres rzeczywistego pozbawienia wolnoci za granic¹ i wykonana tam kara, z uwzglêdnieniem ró¿nic na korzyæ skazanego.
Powo³ane wy¿ej polskie przepisy materialno-procesowe nie
stanowi¹ podstawy do przyjêcia, ¿e kara okrelona w wyroku
zagranicznym jest wi¹¿¹ca dla s¹du okrelaj¹cego karê podlegaj¹c¹ wykonaniu w Polsce, je¿eli tylko jej wymiar nie narusza
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa polskiego. Wyrok s¹du pañstwa obcego, stosownie do jêzykowej interpretacji
tych regulacji, stanowi bowiem tylko jeden z czynników branych
pod uwagê przy rozstrzygniêciu. Brzmienie tych przepisów
w sposób istotny ró¿ni siê od treci art. 10 Konwencji Strasburskiej, przewiduj¹cego wzglêdnie zwi¹zanie s¹du rodzajem oraz
wymiarem kary orzeczonej za granic¹, a zatem brak jest przekonuj¹cych argumentów, aby uto¿samiaæ sens obu tych regulacji.
Chybiony jest tym samym pogl¹d obroñcy skazanego, adw. K.K.,
jakoby miêdzy art. 11 Konwencji a treci¹ art. 114 § 4 k.k. zachodzi³a sprzecznoæ, któr¹ nale¿y rozstrzygn¹æ, przyznaj¹c pierwszeñstwo przy stosowaniu umowie miêdzynarodowej, stosownie
do art. 91 w zwi¹zku z art. 241 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wbrew wywodom zawartym w za¿aleniu tego skar¿¹cego,
analiza uzasadnienia zaskar¿onego postanowienia nie przekonuje, aby S¹d Okrêgowy w E. wyprowadzi³ odmienny, b³êdny pogl¹d z wyk³adni regulacji przewidzianych w art. 114 § 4 k.k. oraz
art. 611c § 2 k.p.k.
Nie ma te¿ ¿adnego znaczenia dla rozstrzygniêcia sprawy fakt,
¿e art. 611c § 2 k.p.k. odsy³a do stosowania art. 114 § 4 k.k.
w sposób odpowiedni. Trzeba bowiem wskazaæ, i¿ zakres zastosowania art. 611c § 2 k.p.k. jest szerszy od art. 114 § 4 k.k.,
jako ¿e obejmuje nie tylko obywateli polskich (art. 609 § 1 k.p.k.)
 co mo¿e uzasadniaæ pos³u¿enie siê tego rodzaju technik¹ legislacyjn¹. Dodaæ te¿ trzeba, ¿e odpowiednikami przepisu art. 611c
§ 2 k.p.k. w stanie prawnym sprzed dnia 4 lutego 2001 r. by³y:
przepis art. 609 § 2 k.p.k. w jego brzmieniu pierwotnym i przepis art. 538b § 2 d.k.p.k.  które zawiera³y treæ odpowiadaj¹c¹
obecnemu brzmieniu art. 114 § 4 k.k. Zmiana stanu prawnego
w tym zakresie mia³a zatem tylko charakter redakcyjny, a nie
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merytoryczny i w ¿aden sposób nie uzasadnia wniosku, i¿ celem
ustawodawcy by³o wyeliminowanie treci wyroku pañstwa obcego jako okolicznoci istotnej dla rozstrzygniêcia w sprawie
o okrelenie kary podlegaj¹cej wykonaniu w trybie art. 9 ust. 1
lit b i art. 11 Konwencji Strasburskiej.
S¹d odwo³awczy odwo³uje siê w tym kontekcie do prawid³owego pogl¹du zawartego w uzasadnieniu uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie I KZP 30/08 (OSNKW
2009/4/26). S¹d Najwy¿szy przyj¹³, ¿e: (...) analizuj¹c treæ art.
10 i 11 Konwencji Strasburskiej nale¿y dojæ do wniosku, ¿e niezale¿nie od tego, czy w pañstwie wykonania kary przyjmuje siê
procedurê wykonywania kary w dalszym ci¹gu (art. 10 Konwencji), czy te¿ procedurê przekszta³cenia kary (art. 11 Konwencji),
regu³¹ jest orzekanie kary w takiej wysokoci, w jakiej orzeczona ona zosta³a w pañstwie skazania. Jedynie na zasadzie odstêpstwa od tej regu³y, Konwencja dopuszcza mo¿liwoæ ograniczenia jej wymiaru (...). Taka redukcja kary nie ma jednak¿e charakteru obligatoryjnego, lecz fakultatywny (...).
Niew¹tpliwie art. 11 Konwencji Strasburskiej pozwala potencjalnie na bardzo szerok¹ modyfikacjê kary podlegaj¹cej wykonaniu na korzyæ skazanego. Trafny jest jednak pogl¹d, ¿e przepisy art. 114 § 4 k.k. i art. 11 Konwencji nie zawieraj¹ nakazu
polepszania sytuacji skazanego (por. postanowienie S¹du Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 listopada 2006 r., II AKz 406/06,
Lex nr 284385). Przekazywanie skazanych, wed³ug preambu³y
Konwencji, nie s³u¿y bowiem tego rodzaju celom, lecz dobru
wymiaru sprawiedliwoci i resocjalizacji skazanych w ich w³asnych spo³eczeñstwach.
S¹d Apelacyjny dostrzeg³, ¿e w orzecznictwie zaprezentowano stanowisko, i¿ organy polskiego wymiaru sprawiedliwoci
powinny d¹¿yæ w trybie art. 11 Konwencji Strasburskiej do zachowania tzw. wewnêtrznej sprawiedliwoci orzeczeñ wykonywanych w ramach tego samego systemu prawnego w tej samej kategorii spraw (zob. uchwa³ê S¹du Najwy¿szego z dnia 20
listopada 1996 r., I KZP 29/96, OSNKW 1997/1-2/5). W ocenie
S¹du odwo³awczego, uznaæ jednak nale¿y, i¿ charakter instytucji
adaptacji wyroku zagranicznego do systemu prawnego pañstwa
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wykonania kary przemawia za tym, aby przy okrelaniu kary
podlegaj¹cej wykonaniu wed³ug prawa polskiego mog³y zostaæ
uwzglêdnione na korzyæ skazanego tylko diametralne ró¿nice
w treci norm prawnych pañstwa skazania i pañstwa wykonania
kary, nie za w polityce karnej s¹dów. Nawet zatem, jeli w polskiej praktyce s¹dowej zazwyczaj za takie same przestêpstwa
wymierzane s¹ kary ³agodniejsze ni¿ kara orzeczona w wyroku
przejmowanym do wykonania na mocy art. 11 Konwencji Strasburskiej, to fakt ten nie uzasadnia jeszcze okrelenia kary podlegaj¹cej wykonaniu wed³ug prawa polskiego w sposób korzystniejszy dla skazanego, je¿eli nie zachodz¹ nadto ra¿¹ce ró¿nice
miêdzy systemami prawnymi pañstwa skazania i wykonania,
w tym zw³aszcza w zakresie granic ustawowego zagro¿enia za
takie same przestêpstwa.
W omawianym kontekcie wskazaæ trzeba, ¿e S¹d Apelacyjny
podziela pogl¹d, i¿ polski model okrelania kary podlegaj¹cej
wykonaniu wed³ug prawa polskiego nie przewiduje wymierzania kary na nowo, stosownie do dyrektyw przewidzianych w art.
53 k.k., nawet przy stosowaniu trybu przewidzianego w art. 9
ust. 1 lit. b i art. 11 Konwencji (zob. postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 27 kwietnia 2005 r., IV KK 89/05, OSNKW 2005/5/
46)  choæ dostrzec trzeba, i¿ w literaturze prawniczej czêsto
prezentowane s¹ stanowiska odmienne (zob. M. Hudzik, Glosa
do postanowienia SN z dnia 27.04.2005, IV KK 89/05, WPP 2005/
3/152; Z. Barwina, Przepis art. 114 § 4 Kodeksu karnego w wietle
Konwencji o przekazywaniu osób skazanych z dnia 21 marca
1983 r., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2009/
1/69). Zaznaczyæ nale¿y, i¿ przepis art. 11 Konwencji wskazuje,
i¿ tak¿e w procedurze przekszta³cania kary stosuje siê przepisy proceduralne pañstwa wykonania. Polska ustawa karna procesowa przewiduje z kolei, ¿e s¹d wymierza karê wyrokiem
skazuj¹cym (art. 413 § 2 pkt 2 k.p.k.). W Kodeksie postêpowania
karnego znana jest te¿ sytuacja, gdy postêpowanie w pierwszej
instancji dotyczy tylko kwestii kary, w razie uchylenia wyroku
jedynie w tej czêci (art. 442 § 1 k.p.k.). S¹d orzeka wówczas na
rozprawie. W ocenie S¹du odwo³awczego, gdyby wol¹ ustawodawcy by³o, aby w ka¿dym przypadku okrelania kary podlega-
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j¹cej wykonaniu wed³ug prawa polskiego w trybie art. 9 ust. 1 lit. b
i art. 11 Konwencji mia³o miejsce samodzielne wymierzanie kary
przez s¹d polski w omawianym ujêciu  w oderwaniu od kary
orzeczonej w wyroku s¹du pañstwa obcego  to wprowadzi³by
on w tym zakresie wyran¹, odrêbn¹ regulacjê procesow¹,
uwzglêdniaj¹c¹ inne instytucje prawne znane w polskim ustawodawstwie. Tak jednak nie jest, gdy¿ Kodeks postêpowania karnego przewiduje taki sam tryb procedowania zarówno w razie
dalszego wykonania kary w ujêciu art. 10 Konwencji, jak i jej
przekszta³cenia (art. 11 Konwencji).
Maj¹c powy¿sze na uwadze, stwierdziæ nale¿y, ¿e chocia¿
przepisy art. 114 § 4 k.k. w zw. z art. 611c § 1 i 2 k.p.k., art. 9
ust. 1 lit. b i art. 11 ust. 1 i 2 Konwencji o przekazywaniu osób
skazanych sporz¹dzonej w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r.
uprawniaj¹ s¹d polski do okrelenia kary podlegaj¹cej wykonaniu wed³ug prawa polskiego tak¿e w ten sposób, ¿e kara ta
bêdzie ³agodniejsza od kary wymierzonej w wyroku pañstwa
obcego, mimo tego, i¿ kara orzeczona w tym wyroku mieci siê
w granicach ustawowego zagro¿enia w polskiej ustawie karnej,
to jednak okrelanie kary przez s¹d polski nie jest jej wymierzeniem wed³ug dyrektyw art. 53 k.k. i powinno uwzglêdniaæ przede
wszystkim karê wymierzon¹ w wyroku pañstwa obcego, która
winna byæ ³agodzona tylko zupe³nie wyj¹tkowo, w celu dostosowania jej do polskiego systemu prawnego (np. w przypadku
istnienia ra¿¹cych dysproporcji miêdzy granicami ustawowych
zagro¿eñ w obu krajach).
W realiach niniejszej sprawy zgodziæ siê nale¿y za z S¹dem
pierwszej instancji, ¿e nie zachodz¹ ¿adne wyj¹tkowe okolicznoci, uzasadniaj¹ce okrelenie kary podlegaj¹cej wykonaniu wed³ug prawa polskiego w wymiarze ni¿szym ni¿ orzeczona w wyroku pañstwa obcego. Kara wymierzona skazanemu jest bowiem
równa po³owie ustawowego zagro¿enia przewidzianego w polskiej ustawie karnej, co nie pozwala uznaæ j¹ za wyj¹tkowo surow¹. Granice ustawowego zagro¿enia w prawie polskim i norweskim za przypisany czyn, który wed³ug prawa polskiego stanowi zbrodniê z artyku³u 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdzia³aniu narkomanii, s¹ to¿same i wynosz¹ od 3 do 15
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lat pozbawienia wolnoci. Obroñca skazanego, adw. S.B. myli
siê, twierdz¹c, i¿ przestêpstwo z § 162 ust. 1 i 3, zdanie pierwsze norweskiego Generalnego Kodeksu Cywilno  Karnego zagro¿one by³o kar¹ od 3 do 21 lat pozbawienia wolnoci. Tego
rodzaju zagro¿enie karne wi¹za³oby siê z przypisaniem skazanemu czynu pope³nionego w szczególnie powa¿nych okolicznociach w rozumieniu § 162 ust. 3 zdanie drugie tej norweskiej
ustawy karnej, co jednak nie mia³o miejsca ( ). Zasadnie okrelono zatem, i¿ wykonaniu podlega kara 9 lat pozbawienia wolnoci.
W zakresie rozstrzygniêæ o karze nadmieniæ trzeba, i¿ S¹d
Okrêgowy prawid³owo zaliczy³ na jej poczet okresy rzeczywistego pozbawienia skazanego wolnoci wymienione w punktach
1. i 2. zaskar¿onego postanowienia.
Maj¹c natomiast na uwadze, i¿ jeden z obroñców zaskar¿y³
postanowienie w ca³oci, dodaæ nale¿y, ¿e poza zakresem zarzutów podniesionych przez skar¿¹cych, S¹d drugiej instancji nie
stwierdzi³ jakichkolwiek uchybieñ w odniesieniu do rozstrzygniêæ
o okreleniu kwalifikacji prawnej czynu wed³ug prawa polskiego oraz w przedmiocie dalszego stosowania tymczasowego aresztowania.
W wietle przedstawionych powy¿ej rozwa¿añ zarzuty i wnioski skar¿¹cych nale¿a³o uznaæ za niezasadne, wobec czego, przy
niestwierdzeniu podstaw do uchylenia lub zmiany zaskar¿onego
postanowienia z urzêdu, orzeczono o utrzymaniu go w mocy.
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4
WYROK
z dnia 19 padziernika 2010 r.
XIII Ka 734/08
S¹d Okrêgowy w Gdañsku
XIII Wydzia³ Karny Odwo³awczy
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Leszek Mering
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSO Zbigniew ¯erañski
SSO Barbara Nowacka

Teza
Utrata mocy wyroku ³¹cznego (art. 575 § 1 k.p.k.) powoduje,
¿e objête nim skazania uzyskuj¹ ponownie samodzielny byt prawny i nowym wyrokiem ³¹cznym nie mog¹ byæ objête te, które
z mocy prawa uwa¿ane s¹ za nieby³e, gdy¿ uleg³y zatarciu wobec up³ywu okresów próby i dalszych 6 miesiêcy (art. 76 § 1
k.k.).

Uzasadnienie
R.W. zosta³ skazany prawomocnymi wyrokami:
1) S¹du Rejonowego w . z dnia 19 lutego 2003 r. sygn. akt VI
Ks 37/02 na karê grzywny w wymiarze 133 stawek dziennych po 30 z³otych za czyny z art. 56 § 2 k.k.s. pope³nione
w dniach 24 wrzenia 1999 r. i 31 marca 2000 r.;
2) S¹du Rejonowego w . z dnia 18 czerwca 2003 r. sygn. akt VI
Ks 38/02 na karê grzywny 40 stawek dziennych po 100 z³ za
czyny z art. 54 § 2 k.k.s. i art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3
k.k.s.;
3) S¹du Rejonowego w B. z dnia 11 wrzenia 2003 r. sygn. akt
IV K 920/02 na karê 1 roku i 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby
3 lat oraz grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych po 20
z³ za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. pope³niony
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4)

5)

6)

7)

8)

w okresie od 18 lutego 2000 r. do 22 maja 2000 r., przy czym
postanowieniem z dnia 13 marca 2006 r. zarz¹dzono wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolnoci;
S¹du Rejonowego we W. z dnia 15 wrzenia 2003 r. sygn. akt
II K 854/02 na karê 1 roku pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat oraz grzywny w wysokoci 50 stawek dziennych po 20 z³ za czyn z art.
270 § 1 k.k. pope³niony w sierpniu 2000 r., przy czym postanowieniem z dnia 14 lipca 2006 r. karê grzywny zamieniono
na karê pozbawienia wolnoci;
S¹du Rejonowego we W. z dnia 23 grudnia 2003 r. sygn. akt
II K 1435/02 na karê 1 roku i 8 miesiêcy pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby
5 lat oraz grzywny w wymiarze 40 stawek dziennych po 50
z³ za czyny z art. 218 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., art. 219
k.k., art. 225 § 2 k.k. pope³nione w okresie od wrzenia 1997 r.
do 1 padziernika 2001 r., przy czym postanowieniem z dnia
27 stycznia 2006 r. karê grzywny zamieniono na karê pozbawienia wolnoci;
S¹du Rejonowego w . z dnia 7 kwietnia 2004 r. sygn. akt VI
Ks 36/02 na karê grzywny w wymiarze 720 stawek dziennych po 25 z³ za czyny z art. 56 § 1 k.k.s. i art. 56 § 2 k.k.s.
w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. pope³nione w okresie od 27 padziernika 1999 r. do 25 lipca 2000 r.;
S¹du Rejonowego w I. z dnia 31 maja 2004 r. sygn. akt II K
522/00 na karê 2 lat pozbawienia wolnoci z warunkowym
zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 60 z³ za czyny
z art. 284 § 2 k.k., art. 218 § 1 k.k., art. 284 § 2 k.k. w zw.
z art. 294 § 1 k.k. pope³nione w okresie od 3 kwietnia 1998 r.
do 13 kwietnia 2000 r., przy czym postanowieniem z dnia
8 grudnia 2005 r. zarz¹dzono wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolnoci;
S¹du Rejonowego w . z dnia 12 lipca 2004 r. sygn. akt II K
342/02 na karê 12 miesiêcy ograniczenia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat za
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czyn z art. 286 § 3 k.k. pope³niony w okresie od 21 wrzenia
1996 r. do 15 padziernika 1996 r.;
9) S¹du Rejonowego w B. z dnia 12 czerwca 2006 r. sygn. akt
XI K 83/02 na karê 2 lat pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz
grzywnê w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 z³ za czyn
z art. 286 § 1 k.k. pope³niony 4 sierpnia 1997 r.,
które to wyroki zosta³y objête wyrokiem ³¹cznym S¹du Rejonowego w B. z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie XI K 91/07,
gdzie:
 po³¹czono kary pozbawienia wolnoci wymierzone wyrokami wymienionymi w pkt. 3 i 7, wymierzaj¹c karê ³¹czna
2 (dwóch) lat i 8 (omiu) miesiêcy pozbawienia wolnoci;
 po³¹czono kary pozbawienia wolnoci i ograniczenia wolnoci z warunkowym zawieszeniem ich wykonania wymierzone wyrokami wymienionymi w pkt. 4, 5, 8, 9 wymierzaj¹c karê ³¹czn¹ 2 (dwóch) lat pozbawienia wolnoci
z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby
wynosz¹cy 5 (piêæ) lat;
 po³¹czono kary grzywny wymierzone wyrokami wymienionymi w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 wymierzaj¹c karê
³¹czn¹ grzywny 1.000 (jeden tysi¹c) stawek dziennych po
30 (trzydzieci) z³ ka¿da;
 zaliczono na poczet kary ³¹cznej grzywny uiszczenie grzywny
w sprawach o sygn. II K 854/02, II K 1435/02 i czêciowo
w sprawie o sygn. VI Ks 37/02 oraz okres odbywania kary
zastêpczej pozbawienia wolnoci w sprawie o sygn. akt II
K 522/00, uznaj¹c karê grzywny za wykonan¹ co do 202
(dwustu dwóch) stawek dziennych grzywny;
 umorzono postêpowanie w pozosta³ym zakresie;
10) S¹du Rejonowego w I. z dnia 2 maja 2008 r. w sprawie sygn.
akt II K 520/04 za przestêpstwa z art. 286 § 1 k.k. oraz art.
300 § 2 k.k. na karê 1 (jednego) roku pozbawienia wolnoci
i grzywnê w wymiarze 50 stawek dziennych po 20 z³ ka¿da
za czyny z art. 286 § 1 k.k. pope³nione w warunkach ci¹gu
przestêpstw w dniu 27 listopada 1997 r., w dniu 16 kwietnia
1998 r. i w maju 1998 r., na karê 6 (szeciu) miesiêcy pozba-
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wienia wolnoci za czyn z art. 300 § 2 k.k. pope³niony w dniu
9 lutego 2000 r. oraz wymierzono karê ³¹czn¹ 1 (jednego)
roku i 4 (czterech) miesiêcy pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby wynosz¹cy 4 (cztery) lata;
11) S¹du Rejonowego G.  P. w G. z dnia 16 padziernika 2008
r. w sprawie sygn. akt II K 136/08 za przestêpstwa z art. 18
§ 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k.
w zw. z art. 11 § 2 k.k. pope³nione w warunkach ci¹gu przestêpstw w nieustalonym okresie czasu, nie póniej ni¿ do
dnia 28 lipca 2006 r., na karê 8 (omiu) miesiêcy pozbawienia wolnoci i grzywnê w wymiarze 40 stawek dziennych
po 10 z³ ka¿da.
S¹d Rejonowy G.  P. w G. wyrokiem ³¹cznym z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie II K 799/09 na podstawie art. 575 § 1
k.p.k. orzek³, i¿ wyrok ³¹czny S¹du Rejonowego w B. z dnia 17
stycznia 2008 r. w sprawie XI K 91/07 traci moc.
S¹d Rejonowy na podstawie art. 569 § 1 k.p.k., art. 570 k.p.k.,
art. 575 § 1 k.p.k., art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. po³¹czy³ orzeczone
wobec skazanego R.W. wyrokami:
 S¹du Rejonowego w B. z dnia 11 wrzenia 2003 r. sygn.
akt IV K 920/02
 S¹du Rejonowego w I. z dnia 31 maja 2004 r. sygn. akt II K
522/00
kary pozbawienia wolnoci i wymierzy³ w ich miejsce skazanemu karê ³¹czn¹ 2 (dwóch) lat i 8 (omiu) miesiêcy pozbawienia
wolnoci.
S¹d Rejonowy na podstawie art. 569 § 1 k.p.k., art. 570 k.p.k.,
art. 575 § 1 k.p.k., art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. po³¹czy³ orzeczone
wobec skazanego R.W. wyrokami:
 S¹du Rejonowego we W. z dnia 15 wrzenia 2003 r. sygn.
akt II K 854/02,
 S¹du Rejonowego we W. z dnia 23 grudnia 2003 r. sygn.
akt II K 1435/02,
 S¹du Rejonowego w . z dnia 12 lipca 2004 r. sygn. akt II
K 342/02,
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 S¹du Rejonowego w B. z dnia 12 czerwca 2006 r. sygn.
akt XI K 83/02,
 S¹du Rejonowego w I. z dnia 2 maja 2008 r. sygn. akt II K
520/04
kary pozbawienia wolnoci i ograniczenia wolnoci z warunkowym zawieszeniem wykonania i wymierzy³ w ich miejsce skazanemu karê ³¹czn¹ 2 (dwóch) lat pozbawienia wolnoci.
S¹d Rejonowy na podstawie art. 69 § 1 k.k., art. 70 § 1 pkt 1
k.k. wykonanie orzeczonej kary dwóch lat pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesi³ skazanemu na okres próby wynosz¹cy
5 (piêæ) lat.
S¹d Rejonowy na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k.,
art. 39 k.k.s., art. 569 § 1 k.p.k. po³¹czy³ orzeczone wobec skazanego R.W. wyrokami:
 S¹du Rejonowego w . z dnia 19 lutego 2003 r. sygn. akt
VI Ks 37/02,
 S¹du Rejonowego w . z dnia 18 czerwca 2003 r. sygn. akt
VI Ks 38/02,
 S¹du Rejonowego w B. z dnia 11 wrzenia 2003 r. sygn.
akt IV K 920/02,
 S¹du Rejonowego we W. z dnia 15 wrzenia 2003 r. sygn.
akt II K 854/02,
 S¹du Rejonowego we W. z dnia 23 grudnia 2003 r. sygn.
akt II K 1435/02,
 S¹du Rejonowego w . z dnia 7 kwietnia 2004 r. sygn. akt
VI Ks 36/02,
 S¹du Rejonowego w I. z dnia 31 maja 2004 r. sygn. akt II K
522/00,
 S¹du Rejonowego w B. z dnia 12 czerwca 2006 r. sygn.
akt XI K 83/02,
 S¹du Rejonowego w I. z dnia 2 maja 2008 r. w sprawie
sygn. akt II K 520/04,
kary grzywny i wymierzy³ w ich miejsce skazanemu karê ³¹czn¹
605 (szeæset piêciu) stawek dziennych po 50 (piêædziesi¹t) z³
ka¿da.
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S¹d Rejonowy w pozosta³ym zakresie rozstrzygniêcia zawarte
w wyrokach podlegaj¹cych po³¹czeniu pozostawi³ do odrêbnego wykonania.
S¹d Rejonowy na podstawie art. 572 k.p.k. umorzy³ postêpowanie w zakresie wyroku S¹du Rejonowego G.  P. w G. z dnia
16 padziernika 2008 r. w sprawie sygn. akt II K 136/08.
Orzeczenie zawiera rozstrzygniêcie w przedmiocie kosztów
s¹dowych.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wniós³ skazany R.W.
Zaskar¿y³ wyrok S¹du Rejonowego w punktach III, VI i VII.
Orzeczeniu zarzuci³ nieuwzglêdnienie przez S¹d jego sytuacji
prawnej przez pominiêcie odbytej ju¿ kary pozbawienia wolnoci.
Podnosz¹c powy¿sze zarzuty skar¿¹cy wniós³ o ponowne rozpatrzenie sprawy.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Wniosek apelacji o uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi pierwszej instancji jest zasadny, aczkolwiek nie z powodu uchybieñ wskazanych w rodku odwo³awczym. S¹d Okrêgowy z urzêdu dostrzeg³,
i¿ zaskar¿onym orzeczeniem zosta³y objête skazania, które uleg³y zatarciu i wobec tego nie powinny byæ brane pod uwagê
przy wydawaniu wyroku ³¹cznego.
Z przepisu art. 575 § 1 k.p.k. wynika, i¿ wyrok ³¹czny traci
moc, gdy po jego wydaniu zachodzi potrzeba wydania nowego
wyroku ³¹cznego, czyli gdy pojawia siê kolejny wyrok skazuj¹cy
w stosunku do danej osoby, a zarazem spe³niaj¹cy warunki do
po³¹czenia orzeczonych tam kar. W tym wypadku utrata mocy
prawnej nastêpuje ex lege z chwil¹ wydania nowego wyroku
³¹cznego (nie ma przy tym potrzeby zamieszczania w wyroku
³¹cznym informacji o tego rodzaju skutku). Utrata mocy wyroku
³¹cznego (art. 575 § 1 k.p.k.) powoduje, ¿e objête nim skazania
uzyskuj¹ ponownie samodzielny byt prawny i nowym wyrokiem
³¹cznym nie mog¹ byæ objête te, które z mocy prawa uwa¿ane
s¹ za nieby³e, gdy¿ uleg³y zatarciu wobec up³ywu okresów pró-

191

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
by i dalszych 6 miesiêcy (art. 76 § 1 k.k.). Skuteczny up³yw
okresu próby i dalszych 6 miesiêcy w istocie zmienia sytuacjê
praw¹ skazanego, bowiem w wietle prawa orzeczenia te ju¿
nie istniej¹ i nie mog¹ byæ wziête pod uwagê jako podstawa
³¹czenia kar.
S¹d odwo³awczy, maj¹c na wzglêdzie kwestiê zatarcia skazania, w pe³ni akceptuje utrwalone ju¿ w judykatach stanowisko,
¿e przepis art. 76 § 1 k.k. stanowi lex specialis w stosunku do art.
108 k.k. Oznacza to, ¿e je¿eli w okresie wskazanym w art. 76
§ 1 k.k. nie dojdzie do zarz¹dzenia wykonania kary, to pope³nienie w okresie próby nowego przestêpstwa pozostanie bez wp³ywu
na zatarcie skazania, stosownie do treci art. 76 § 1 i 2 k.k. Przepis art. 76 § 1 k.k. wprowadza bowiem szczególny termin zatarcia skazania z mocy prawa na karê z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (vide: wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 17
maja 2000 r., V KKN 104/00, LEX nr 50954, postanowienie S¹du
Najwy¿szego z dnia 13 marca 1997 r., I KZP 42/96, LEX nr 28784,
wyrok S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 kwietnia
2005 r., II Aka 355/04, OSA w Katowicach 2005/4/11).
Na gruncie przedmiotowej sprawy S¹d Rejonowy wyda³ nowy
wyrok ³¹czny, albowiem poprzedni wyrok ³¹czny S¹du Rejonowego w B. z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie XI K 91/07
utraci³ moc, gdy¿ po jego wydaniu pojawi³y siê kolejne wyroki
jednostkowe w stosunku do skazanego R.W., spe³niaj¹ce warunki do po³¹czenia orzeczonych tam kar z objêtymi wyrokiem
³¹cznym, tj. wyrok S¹du Rejonowego w I. z dnia 2 maja 2008 r.
w sprawie II K 520/04 oraz wyrok S¹du Rejonowego G.P. w G.
z dnia 16 padziernika 2008 r. w sprawie II K 136/08.
Utrata mocy prawnej wyroku ³¹cznego S¹du Rejonowego w B.
powoduje, i¿ jednostkowe wyroki skazuj¹ce, dotychczas objête
tym wyrokiem uzyskuj¹ samodzielny byt prawny, a tym samym
konieczne jest badanie czy skazania nie uleg³y zatarciu. W przedmiotowej sprawie, przy wydawaniu nowego wyroku ³¹cznego,
S¹d pierwszej instancji nie dostrzeg³, i¿ skazania w niektórych
sprawach objêtych wyrokami S¹du Rejonowego uleg³y zatarciu
i wobec tego nie powinny byæ brane pod uwagê przy wydawaniu nowego wyroku ³¹cznego (dotyczy to wyroku S¹du Rejono-
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wego we W. o sygnaturach akt II K 854/02 i II K 1435/02 oraz
S¹du Rejonowego w . o sygnaturze akt II K 342/02). W sprawach tych wymierzono kary pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem wykonania, kary te nie zosta³y zarz¹dzone
i up³yn¹³ okres próby oraz dalsze 6 miesiêcy, a nadto zosta³y
wykonane orzeczone wobec skazanego kary grzywny (art. 76
§ 1 § 2 k.k.). Jednoczenie jedynie wspomnieæ nale¿y, i¿ wyroki
w sprawach II K 854/02 i II K 342/02 nie zosta³y ju¿ wykazane
w karcie karnej.
Kolejn¹ kwesti¹ wymagaj¹c¹ omówienia jest ³¹czenie kar w wyroku ³¹cznym. Trzeba mieæ na uwadze fakt, i¿ ³¹czeniu nie podlegaj¹ kary ³¹czne orzekane w poszczególnych wyrokach podlegaj¹cych ³¹czeniu, ale kary jednostkowe wchodz¹ce w sk³ad tych
wyroków. Przepis art. 85 k.k. statuuje nakaz wziêcia za podstawê kary ³¹cznej kar z osobna wymierzonych za zbiegaj¹ce siê
przestêpstwa, jak i obowi¹zek wymierzenia kary ³¹cznej zgodnie z regu³¹ okrelon¹ w art. 86 § 1 k.k., a wiêc w granicach od
najwy¿szej z kar wymierzonych za poszczególne przestêpstwa
do ich sumy. Ustawodawca nie unormowa³ odrêbnie ani w przytoczonych przepisach, ani poza nimi, kwestii orzekania kary
³¹cznej w wyroku ³¹cznym. W szczególnoci, mimo oczywistej
mo¿liwoci, nie uzupe³ni³ treci art. 85 k.k. czy art. 86 § 1 k.k.
postanowieniem, zgodnie z którym w wypadku orzekania kary
³¹cznej w wyroku ³¹cznym s¹d bierze za podstawê  w miejsce
kar jednostkowych  kary ³¹czne, je¿eli zosta³y orzeczone w poszczególnych sprawach. Jednoznaczne jêzykowo brzmienie art.
86 § 1 k.k.  przy braku odmiennej regulacji  zobowi¹zuje S¹d
orzekaj¹cy do rozwi¹zania kar ³¹cznych orzeczonych w wyrokach objêtych wyrokiem ³¹cznym i wymierzenia kary ³¹cznej
pozbawienia wolnoci w granicach od najsurowszej z kar jednostkowych orzeczonych tymi wyrokami do sumy kar orzeczonych za poszczególne przestêpstwa. W przedmiotowej sprawie,
z pisemnych motywów zaskar¿onego orzeczenia wynika, i¿ S¹d
meriti przy ³¹czeniu kar pozbawienia wolnoci i kar grzywny
mia³ na wzglêdzie kary ³¹czne orzeczone wyrokami jednostkowymi (przy ³¹czeniu kar orzeczonych wyrokiem S¹du Rejonowego w I. z dnia 31 maja 2004 r. sygnatura akt II K 522/00, S¹d

193

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
mia³ na wzglêdzie karê 2 lat pozbawienia wolnoci, podczas gdy
kara ta by³a kar¹ ³¹czn¹; podobnie przy ³¹czeniu kary grzywny
orzeczonej wyrokiem S¹du Rejonowego w . z dnia 19 lutego
2003 r. w sprawie VI Ks 37/02). Tymczasem ³¹czeniu winny
podlegaæ kary jednostkowe orzeczone wyrokami wchodz¹cymi
w sk³ad wyroku ³¹cznego. Nastêpnie wskazaæ nale¿y, i¿ S¹d Rejonowy, przy wydawaniu wyroku ³¹cznego, za pierwszy wyrok,
w rozumieniu art. 85 k.k. uzna³ wyrok S¹du Rejonowego w .
z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie VI Ks 37/02, podczas gdy
pierwszym chronologicznie wyrokiem jest wyrok S¹du Rejonowego w T. z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie X Ks 7/00. Zanim
zapad³ ten wyrok R.W. pope³ni³ przestêpstwa, za które zosta³
skazany wyrokami opisanymi w punkcie 1 (czêciowo), 2, 7 (czêciowo), 9 i 10. Bezspornym pozostaje to, i¿ zawarty w art. 85
k.k. zwrot: zanim zapad³ pierwszy wyrok odnosi siê do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapad³ przed pope³nieniem
przez sprawcê kolejnego przestêpstwa (patrz: uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 25 lutego 2005 r., I KZP 36/04, OSNKW 2005/
2/13).
Z powy¿szych wzglêdów, S¹d Okrêgowy orzek³ o uchyleniu
wyroku w ca³oci i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi pierwszej instancji.
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy S¹d Rejonowy rozwa¿y
na nowo zagadnienie warunków ³¹czenia kar orzeczonych wyrokami jednostkowymi, którymi zosta³ skazany R.W. Przy dokonywaniu tej oceny nale¿y uwzglêdniæ zapatrywania wyra¿one wy¿ej przez S¹d Okrêgowy. W pierwszej kolejnoci S¹d Rejonowy
winien prawid³owo ustaliæ skazania, które nie uleg³y zatarciu, co
pozwoli na w³aciw¹ ocenê, który z wyroków jednostkowych
mo¿e zostaæ objêty wyrokiem ³¹cznym. Wymierzaj¹c kary ³¹czne,
S¹d powinien oznaczyæ prawid³owo granice, w których kara ta
mo¿e byæ wymierzona, bior¹c przy tym pod uwagê kary jednostkowe (nie ³¹czne) orzeczone poszczególnymi wyrokami, a nastêpnie orzec j¹, kieruj¹c siê w tym wzglêdzie relacjami podmiotowo-przedmiotowymi zachodz¹cymi pomiêdzy prawomocnie
os¹dzonymi czynami, bacz¹c na zakaz reformationis in peius,
bowiem do uchylenia zaskar¿onego wyroku dosz³o w wyniku
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apelacji skazanego (art. 443 k.p.k.). Jednoczenie S¹d winien tok
swojego wnioskowania w sposób precyzyjny i pe³ny zaprezentowaæ w pisemnym uzasadnieniu wyroku  w przypadku jego
sporz¹dzenia  respektuj¹c przy tym wymogi okrelone w art.
424 k.p.k.

5
POSTNOWIENIE
z dnia 22 marca 2011 r.
VI Kz 81/11
S¹d Okrêgowy w S³upsku
VI Wydzia³ Karny Odwo³awczy
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Andrzej Cyganek (przewodnicz¹cy)
SSO Witold ¯yluk
SSO Krzysztof Ciemnoczo³owski

Teza
1. Czynnoci bieg³ego s¹dowego bez w¹tpienia nale¿¹ do zakresu szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwoci, a przez
to zaliczaj¹ siê do dzia³alnoci publicznej, realizowanej przez
organy pañstwowe, zajmuj¹ce siê t¹ sfer¹. W praktyce bowiem opinia bieg³ego z regu³y ma istotny, a niejednokrotnie
nawet decyduj¹cy wp³yw na treæ orzeczenia s¹du, czego
przyk³adem s¹ chocia¿by opinie z zakresu badañ materia³u
genetycznego, badañ chemicznych lub z zakresu balistyki.
Skoro zatem bieg³y s¹dowy wykonuje czynnoci o donios³ym
znaczeniu, zlecone przez organy w³adzy s¹downiczej, a wiêc
tej w³adzy, która podejmuje decyzje o znaczeniu publicznym,
nadto ma bezporedni i realny wp³yw na merytoryczn¹ treæ
tych decyzji, to jest osob¹ pe³ni¹c¹ funkcjê publiczn¹ w rozumieniu art. 115 § 19 k.k.
2. Treæ Rozdzia³u 22 k.p.k. nie pozostawia w¹tpliwoci, i¿ do
ustawowych obowi¹zków bieg³ego s¹dowego nale¿y w szczególnoci podjêcie czynnoci zleconych postanowieniem s¹du
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(art. 194 i 195 k.p.k.) i ich terminowa realizacja (art. 194 pkt
3 k.p.k.), wykonanie powierzonych obowi¹zków z ca³¹ sumiennoci¹ i starannoci¹ (art. 197 § 1 k.p.k.), z³o¿enie opinii
ustnej (art. 200 § 1 k.p.k.) lub pisemnej, spe³niaj¹cej konkretne wymogi formalne (art. 200 § 2 k.p.k.). Z kolei do ustawowych uprawnieñ bieg³ego s¹dowego w zakresie dzia³alnoci
publicznej, okrelonych w Rozdziale 22 k.p.k. nale¿y zapoznanie siê z aktami sprawy (art. 198 § 1 k.p.k.), a w przypadku bieg³ych lekarzy psychiatrów prawo do wnioskowania
o udzia³ w wydaniu opinii bieg³ego lub bieg³ych innych specjalnoci (art. 202 § 2 k.p.k.) oraz zg³oszenia koniecznoci
badania po³¹czonego z obserwacj¹ w zak³adzie leczniczym (art.
203 § 1 k.p.k.). W Rozdzia³ach 43 i 44 k.p.k. przewidziano
dla bieg³ych uprawnienia do pozostawania na sali rozpraw
(art. 384 § 1 zd. 2 k.p.k.) i zadawania pytañ osobom przes³uchiwanym (art. 370 § 1 k.p.k.). W efekcie pogl¹d, i¿ prawa
i obowi¹zki bieg³ego s¹dowego w zakresie dzia³alnoci publicznej nie s¹ okrelone przez ustawê, a przez to jego dzia³alnoæ publiczna nie jest tak¹, o jakiej mowa w art. 115 § 19
k.k., jest pogl¹dem ca³kowicie nieuprawnionym.
3. Zwracaj¹c sprawê w trybie art. 345 § 1 k.p.k. s¹d nie narusza
zasady skargowoci. Niew¹tpliwie nie by³o celem s¹du a quo
(podobnie jak nie jest celem s¹du ad quem) jakiekolwiek ograniczanie Prokuratora w jego prawie do samodzielnego kszta³towania treci oskar¿enia. Niemniej w niektórych przypadkach
cel procesu karnego, wyra¿ony w art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.,
wymusza podjêcie przez s¹d tego rodzaju dzia³añ, które zasygnalizuj¹ oskar¿ycielowi publicznemu, i¿ popieranie oskar¿enia w okrelonym kszta³cie mo¿e skutkowaæ ca³kowitym uwolnieniem od odpowiedzialnoci sprawcy, który odpowiedzialnoæ tê winien ponieæ. Takie postanowienie nale¿y traktowaæ w szczególnoci jako czyni¹ce zadoæ zasadom trafnej
represji karnej (art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.) i dzia³ania z urzêdu (art.
9 § 1 k.p.k.), co oczywicie nie pozbawia Prokuratora prawa
do oceny swobodnej, zgodnej z regu³¹ wyra¿on¹ w art. 7 k.p.k.
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Uzasadnienie
L.Z. pozostaje w sprawie (...) S¹du Rejonowego w L. pod zarzutem tego, ¿e w listopadzie 2009 r. w O. wiedz¹c o nieszczelnoci stosowanych przez siebie na fermie trzody chlewnej zbiorników na gnojowicê i chc¹c, aby powo³any przez S¹d Rejonowy
w charakterze bieg³ego w sprawie ( ) J.M. sporz¹dzi³ i przedstawi³ w s¹dzie korzystn¹ dla niego, a tym samym fa³szyw¹ opiniê powiadczaj¹c¹ nieprawdê, co do stanu szczelnoci tych zbiorników, nak³ania³ go do tego wrêczaj¹c mu pieni¹dze w kwocie
1.000 z³ dzia³aj¹c tym samym w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej przez bieg³ego, tj. o czyn z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art.
233 § 4 k.k. i art. 271 § 1 i § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2011 r. S¹d Rejonowy w L.
na podstawie art. 345 § 1 k.p.k. zwróci³ sprawê L.Z. Prokuratorowi Rejonowemu w L. celem uzupe³nienia postêpowania przygotowawczego.
Postanowienie powy¿sze zaskar¿y³ w ca³oci Prokurator Rejonowy w L., zarzucaj¹c:
1. b³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê orzeczenia, skutkuj¹cy zwrotem sprawy do uzupe³nienia postêpowania przygotowawczego, polegaj¹cy na nies³usznym przyjêciu, ¿e L.Z. swoim zachowaniem zmierza³ do pope³nienia przestêpstwa kwalifikowanego z art. 229 § 3 k.k., podczas gdy
bieg³y s¹dowy w myl art. 115 § 19 k.k. nie jest osob¹ pe³ni¹c¹ funkcjê publiczn¹ i tym samym nie zosta³y wyczerpane
znamiona wskazanego przestêpstwa,
2. obrazê przepisów prawa procesowego  art. 345 § 1 k.p.k.
poprzez przyjêcie, ¿e zaistnia³y przes³anki uzasadniaj¹ce zwrócenie sprawy w celu uzupe³nienia postêpowania przygotowawczego poprzez zmianê kwalifikacji prawnej czynu zarzuconego oskar¿onemu w akcie oskar¿enia, podczas gdy tego
rodzaju okolicznoci nie mog¹ stanowiæ podstawy zwrotu prokuratorowi w celu uzupe³nienia postêpowania przygotowawczego i naruszaj¹ zasadê skargowoci.
W konkluzji ¿al¹cy siê wniós³ o uchylenie zaskar¿onego postanowienia i przekazanie sprawy S¹dowi Rejonowemu w L. celem rozpoznania zgodnie z aktem oskar¿enia.
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S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Za¿alenie nie zas³ugiwa³o na uwzglêdnienie.
Za bezzasadny uznaæ nale¿a³o pierwszy z zarzutów odwo³awczych, zgodnie z którym ¿al¹cy siê upatruje b³êdu w ustaleniach faktycznych w uznaniu przez s¹d a quo, i¿ bieg³y s¹dowy
nie jest osob¹ pe³ni¹c¹ funkcjê publiczn¹ w rozumieniu art. 115 §
19 k.k.
Odnosz¹c siê do powy¿szego zarzutu, s¹d ad quem na wstêpie zaznacza, i¿ zgodnie ze stanowiskiem wyra¿onym w uzasadnieniu rodka odwo³awczego, ¿al¹cy siê:
 nie podejmuje próby wykazania, ¿e czynnoci bieg³ego nie
stanowi¹ dzia³alnoci publicznej w ogóle,
 wykazuje, i¿ dzia³alnoæ publiczna bieg³ego s¹dowego nie
jest tak¹, o jakiej mowa w art. 115 § 19 k.k. ze wzglêdu na
brak aktu normatywnego rangi ustawy, reguluj¹cego prawa
i obowi¹zki bieg³ego s¹dowego w zakresie dzia³alnoci publicznej.
Odnosz¹c siê do tak skonstruowanej argumentacji, s¹d ad quem
na wstêpie sygnalizuje, i¿ podziela pierwsz¹ z powy¿szych tez,
albowiem czynnoci bieg³ego s¹dowego bez w¹tpienia nale¿¹,
do zakresu szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwoci, a przez
to zaliczaj¹, siê do dzia³alnoci publicznej, realizowanej przez
organy pañstwowe, zajmuj¹ce siê t¹ sfer¹. W praktyce bowiem
opinia bieg³ego z regu³y ma istotny, a niejednokrotnie nawet
decyduj¹cy wp³yw na treæ orzeczenia s¹du, czego przyk³adem
s¹ chocia¿by opinie z zakresu badañ materia³u genetycznego,
badañ chemicznych lub z zakresu balistyki. Skoro zatem bieg³y
s¹dowy wykonuje czynnoci o donios³ym znaczeniu, zlecone
przez organy w³adzy s¹downiczej, a wiêc tej w³adzy, która podejmuje decyzje o znaczeniu publicznym, nadto ma bezporedni
i realny wp³yw na merytoryczn¹ treæ tych decyzji, to jest osob¹
pe³ni¹c¹ funkcjê publiczn¹ w rozumieniu art. 115 § 19 k.k.
Przechodz¹c do oceny drugiej z wyra¿onych przez ¿al¹cego
siê tez, s¹d ad quem wskazuje, ¿e kwestii uprawnieñ i obowi¹zków bieg³ego s¹dowego w zakresie dzia³alnoci publicznej nie
normuj¹  jak przyjêto w za¿aleniu  ani ustawa z dnia 27 lipca
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2001 r. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, ani te¿ wydane
na podstawie jej artyku³u 157 § 1 rozporz¹dzenie wykonawcze.
Nie oznacza to jednak dzia³ania bieg³ego s¹dowego w oderwaniu od ustawowych podstaw, tych bowiem mo¿na skutecznie
poszukiwaæ w przepisach ustawy  Kodeks postêpowania karnego.
Treæ Rozdzia³u 22 k.p.k. nie pozostawia w¹tpliwoci, i¿ do
ustawowych obowi¹zków bieg³ego s¹dowego nale¿y w szczególnoci podjêcie czynnoci zleconych postanowieniem s¹du (art.
194 i 195 k.p.k.) i ich terminowa realizacja (art. 194 pkt 3 k.p.k.),
wykonanie powierzonych obowi¹zków z ca³¹ sumiennoci¹ i starannoci¹ (art. 197 § 1 k.p.k.), z³o¿enie opinii ustnej (art. 200 § 1
k.p.k.) lub pisemnej, spe³niaj¹cej konkretne wymogi formalne
(art. 200 § 2 k.p.k.). Z kolei do ustawowych uprawnieñ bieg³ego
s¹dowego w zakresie dzia³alnoci publicznej, okrelonych w Rozdziale 22 k.p.k. nale¿y zapoznanie siê z aktami sprawy (art. 198
§ 1 k.p.k.), a w przypadku bieg³ych lekarzy psychiatrów prawo
do wnioskowania o udzia³ w wydaniu opinii bieg³ego lub bieg³ych innych specjalnoci (art. 202 § 2 k.p.k.) oraz zg³oszenia
koniecznoci badania po³¹czonego z obserwacj¹ w zak³adzie leczniczym (art. 203 § 1 k.p.k.). W Rozdzia³ach 43 i 44 k.p.k. przewidziano dla bieg³ych uprawnienia do pozostawania na sali rozpraw (art. 384 § 1 zd. 2 k.p.k.) i zadawania pytañ osobom przes³uchiwanym (art. 370 § 1 k.p.k.)
W efekcie pogl¹d, i¿ prawa i obowi¹zki bieg³ego s¹dowego
w zakresie dzia³alnoci publicznej nie s¹ okrelone przez ustawê, a przez to jego dzia³alnoæ publiczna nie jest tak¹, o jakiej
mowa w art. 115 § 19 k.k., jest pogl¹dem ca³kowicie nieuprawnionym.
Za bezzasadny nale¿a³o uznaæ drugi z podniesionych w za¿aleniu zarzutów, dotycz¹cy obrazy art. 345 § 1 k.p.k. Niew¹tpliwie bowiem wyst¹pi³y istotne braki tego postêpowania, a dokonanie niezbêdnych czynnoci przez s¹d powodowa³oby znaczne
trudnoci.
Wbrew stanowisku ¿al¹cego siê, zwrotu nie dokonano w celu
zmiany kwalifikacji prawnej, lecz ze wzglêdu na stwierdzenie,
¿e w granicach tego samego zdarzenia, historycznego, oskar¿o-
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nemu zarzucono pope³nienie zupe³nie innego czynu zabronionego od tego, który  przy za³o¿eniu zasadnoci oskar¿enia 
faktyczne zosta³ przez niego pope³niony. Taka rozbie¿noæ powoduje, i¿ ka¿da próba zmiany kwalifikacji prawnej na etapie
postêpowania s¹dowego, skutkowa³aby wyjciem poza granice
oskar¿enia, a tym samym naruszeniem zasady skargowoci.
Odrêbn¹ kwesti¹ jest niemo¿noæ przypisania oskar¿onemu
wystêpku w postaci zarzucanej ze wzglêdu na skutkowy charakter pod¿egania.
Jedynie zatem powrót do etapu postêpowania przygotowawczego pozwala na konwalidowanie powy¿szych braków.
Uwzglêdnienie przez s¹d ad quem wniosku o uchylenie postanowienia o zwrocie sprawy na podstawie art. 345 § 1 k.p.k.
skutkowa³oby sytuacj¹, w której s¹d a quo nie mia³by podstaw
faktycznych ani prawnych do uznania, ¿e wrêczenie korzyci
maj¹tkowej bieg³emu s¹dowemu, wykonuj¹cemu czynnoci zlecone przez s¹d, stanowi³o zarzucany oskar¿onemu wystêpek z art.
18 § 2 k.k. w zw. z art. 233 § 4 k.k. i art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw.
z art. 11 § 2 k.k., a to wobec skutkowego charakteru pod¿egania
i ustalenia, ¿e nak³aniany in concreto nie podj¹³ chocia¿by decyzji o pope³nieniu czynu zabronionego (natychmiast zwróci³ korzyæ maj¹tkow¹). Uniewinnienie oskar¿onego od tak zarzucanego mu czynu skutkowa³oby jednoczenie niemo¿noci¹ prowadzenia przeciwko oskar¿onemu odrêbnego postêpowania o czyn
z art. 229 § 1 k.k. ze wzglêdu na to¿samoæ historyczn¹ zdarzenia, i zasadê powagi rzeczy os¹dzonej.
¯al¹cy siê nie ma racji, ¿e zwracaj¹c sprawê w trybie art. 345
§ 1 k.p.k. s¹d naruszy³ zasadê skargowoci. Niew¹tpliwie nie
by³o celem s¹du a quo (podobnie jak nie jest celem s¹du ad
quem) jakiekolwiek ograniczanie Prokuratora w jego prawie do
samodzielnego kszta³towania treci oskar¿enia. Niemniej w niektórych przypadkach cel procesu karnego, wyra¿ony w art. 2 § 1
pkt 1 k.p.k., wymusza podjêcie przez s¹d tego rodzaju dzia³añ,
które zasygnalizuj¹ oskar¿ycielowi publicznemu, i¿ popieranie
oskar¿enia w okrelonym kszta³cie mo¿e skutkowaæ ca³kowitym
uwolnieniem od odpowiedzialnoci sprawcy, który odpowiedzialnoæ tê winien ponieæ. In concreto zatem zaskar¿one postano-
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wienie nale¿y traktowaæ w szczególnoci jako czyni¹ce zadoæ
zasadom trafnej represji karnej (art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.) i dzia³ania
z urzêdu (art. 9 § 1 k.p.k.), co oczywicie nie pozbawia Prokuratora prawa do oceny swobodnej, zgodnej z regu³¹ wyra¿on¹ w art.
7 k.p.k.
Utrzymuj¹c w mocy zaskar¿one postanowienie s¹d ad quem
podkrela, ¿e sposób okrelenia przez s¹d a quo kierunku uzupe³nienia nie oznacza, i¿ Prokurator ma obowi¹zek zmiany zarzutów i wniesienia okrelonej treci oskar¿enia. Przeciwnie 
decyzja Prokuratora w tym zakresie winna mieæ w pe³ni autonomiczny charakter, a uzupe³nienie winno polegaæ na:
1. rozwa¿eniu, czy w wietle powy¿szej argumentacji, nadal nie
stwierdza podstaw do uznania bieg³ego s¹dowego, wykonuj¹cego czynnoci w konkretnej sprawie, za osobê pe³ni¹c¹ funkcjê publiczn¹,
2. w przypadku uznania, ¿e bieg³y jest osob¹ pe³ni¹c¹ funkcjê
publiczn¹  stosownej zmianie zarzutu,
3. w przypadku uznania, ¿e bieg³y nie jest osob¹ pe³ni¹c¹ funkcjê publiczn¹ i przyjêciu dotychczasowej kwalifikacji prawnej
 poszukiwaniu i przeprowadzeniu dowodów, mog¹cych potwierdzaæ tezê, ¿e pod¿eganie wywo³a³o po stronie nak³anianego jeden z ustawowo wymaganych skutków.
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Skorowidz artyku³owy
orzecznictwo w sprawach cywilnych
Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Art.
poz.
2 .................................................... 4
7 .................................................... 4
8 ust. 2 .......................................... 4
10 .................................................. 4
Ustawa
z dnia 25 lutego 1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuñczy
(Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.)

Art.
poz.
1
28 ................................................. 1
58 § 2 ............................................ 1
Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Art.
poz.
6 ............................................ 1, 3, 7
7 .................................................... 6
24 .................................................. 7
38 .................................................. 7
82 .................................................. 2
199 ................................................ 1
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200 ................................................ 1
201 ................................................ 1
202 ................................................ 1
203 ................................................ 1
204 ................................................ 1
205 ................................................ 1
206 ................................................ 1
209 ................................................ 1
222 § 1 ...................................... 1, 6
415 ............................................ 3, 7
441 § 1 .......................................... 7
444 § 1 .......................................... 7
444 § 1, 2 ...................................... 3
445 § 1 ...................................... 3, 7
445 § 2 .......................................... 7
448 ................................................ 7
481 § 1 .......................................... 4
710 ................................................ 1
Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postêpowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Art.
poz.
13 § 2 ............................................ 5
25 .................................................. 7
47 § 3 ............................................ 5
47 § 1 ............................................ 5
47 § 2 ............................................ 5

skorowidz artyku³owy
50 § 3 ............................................ 3
98 .................................................. 6
98 § 1 ........................................ 4, 6
100 ................................................ 6
102 ............................................ 2, 3
108 § 1 ...................................... 4, 6
189 ............................................ 2, 7
203 § 1, 4 ...................................... 6
227 ................................................ 7
232 ............................................ 1, 6
233 § 1 .................................. 1, 2, 3
278 § 1 .......................................... 3
316 § 1 .......................................... 7
320 ................................................ 4
325 ................................................ 6
328 § 2 .......................................... 7
354 ................................................ 5
366 ................................................ 7
379 pkt 4 ...................................... 5
379 pkt 5 ...................................... 1
378 § 1 .......................................... 5
382 ................................................ 6
385 ........................................ 2, 3, 4
397 § 2 .......................................... 5
386 § 1 ...................................... 4, 7
386 § 2 .......................................... 5
386 § 3 .......................................... 6
386 § 4 ...................................... 1, 7
386 § 6 .......................................... 7
108 § 2 ...................................... 5, 1
394 ................................................ 7
734 ................................................ 5
735 § 2 .......................................... 5
753 § 1 .......................................... 5
745 § 1 .......................................... 5

Ustawa
z dnia 17 czerwca 2004 r.
o zmianie ustawy Kodeks rodzinny
i opiekuñczy oraz niektórych
innych ustaw
(Dz.U. Nr 162, poz. 1691)

Art.
poz.
5 ust. 1 .......................................... 1
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.
1 pkt 38 ........................................ 5
Ustawa
z dnia 24 czerwca 1994 r.
o w³asnoci lokali
(Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903
ze zm.)

Art.
poz.
22 ust. 1 ........................................ 7
Ustawa
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
ze zm.)

Art.
poz.
68 ust. 1 ........................................ 4
68 ust. 2 ........................................ 4
68 ust. 2a pkt 5 ............................. 4

203

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
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 ................................................. 1,6
5 .................................................... 6
Ustawa
z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy
i zmianie kodeksu cywilnego
(Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266
ze zm.)

14 .................................................. 1
17 .................................................. 1
15 ust. 2 ........................................ 1
Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 28 wrzenia 2002 r.
w sprawie op³at za czynnoci
adwokackie oraz ponoszenia
przez Skarb Pañstwa kosztów
nieop³aconej pomocy prawnej
udzielonej z urzêdu
(Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.)

§
poz.
6 pkt 4 .......................................... 6

Art.
poz.
2 ust. 1 pkt 1 ................................ 1

orzecznictwo w sprawach pracy
Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postêpowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Art.
poz.
32 .................................................. 4

Art.
poz.
1 .................................................... 3
50 § 1 ............................................ 2
102 ................................................ 4
189 ................................................ 4
316 § 1 .......................................... 4
385 ................................................ 3
386 ................................................ 3
386 § 1 .................................. 1, 2, 4
459 ................................................ 3
468 ................................................ 3
476 § 1 .......................................... 3

178 ust. 2 ...................................... 4
Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Art.
poz.
481 ................................................ 3
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47714 § 2 ........................................ 1
4772 § 1 ......................................... 3

46 ust. 1 ........................................ 1
53 .................................................. 1
53 ust. 1 pkt 4 .............................. 1
Ustawa
53 ust. 3 ........................................ 1
z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy
53 ust. 4 ........................................ 1
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) 68 ust. 1 ........................................ 2
68 ust. 1 pkt 2 .............................. 2
Art.
poz.
5 .................................................... 4 109 ................................................ 1
300 ................................................ 3 110 ................................................ 1
111 ................................................ 1
Ustawa
112 ................................................ 1
z dnia 20 czerwca 1985 r.
113 ................................................ 1
o prokuraturze
(Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) 114 ................................................ 1
118 ust. 1a ..................................... 1
Art.
poz.
61 ust. 1 ........................................ 4 129 ................................................ 2
62 ust. 1 ........................................ 4 138 ust. 1 ...................................... 2
62 ust. 1 ea-1ee ............................ 4 138 ust. 2 ...................................... 2
183 ................................................ 1
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.
15 .................................................. 1
20 pkt 2 ........................................ 4
21 ust. 1 pkt 1 .............................. 1
21 ust. 2 ........................................ 1
25 .................................................. 1
26 .................................................. 1
27 .................................................. 1
27-50e ........................................... 1
29 .................................................. 1
29 ust. 1 pkt 1 .............................. 1
46 .................................................. 1

Ustawa
z dnia 24 lipca 1999 r.
o S³u¿bie Celnej
(Dz.U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641
ze zm.)

Art.
poz.
20 .................................................. 3
20a ust. 1 ....................................... 3
Ustawa
z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych
(Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)

Art.
poz.
21a § 2 ........................................... 4
89 § 2 ............................................ 4
91 .................................................. 4
91a ................................................ 4
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Ustawa
z dnia 11 wrzenia 2003 r.
o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy
zawodowych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593
ze zm.)

Art.
poz.
80 § 2 ............................................ 4
Ustawa
z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593
ze zm.)

Art.
poz.
100 ................................................ 3
Ustawa
z dnia 20 marca 2009 r.
o zmianie ustawy  Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 56, poz. 459)

Art.
poz.
10 .................................................. 4
Ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o S³u¿bie Celnej
(Dz.U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.)

Art.
poz.
92 .................................................. 3
92 ust. 3 ........................................ 3
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93 ust. 1 ........................................ 3
93 ust. 2 ........................................ 3
157 ................................................ 3
188 ................................................ 3
189 ................................................ 3
231 ust. 3 ...................................... 3
243 ................................................ 3
Rozporz¹dzenie
Ministra Finansów
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
wiadczeñ zwi¹zanych
z przeniesieniem funkcjonariusza
celnego do pe³nienia s³u¿by w innej miejscowoci
(Dz.U. Nr 120, poz. 1254 ze zm.)

§
poz.
2 ust. 2 .......................................... 3
2 ust. 3 .......................................... 3
Rozporz¹dzenie
Ministra Finansów
z dnia 27 padziernika 2009 r.
w sprawie wyp³aty równowa¿nika
z tytu³u dojazdu funkcjonariuszy
celnych do miejsca pe³nienia
s³u¿by
(Dz.U. Nr 181, poz. 1412)

§
poz.
5 ust. 1 .......................................... 3
9 .................................................... 3
10 .................................................. 3

skorowidz artyku³owy

orzecznictwo w sprawach karnych
Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

86 § 1 ........................................ 2, 4
86 § 2 ........................................... 4
114 § 4 .......................................... 3
115 § 19 ....................................... 5
Art.
poz.
241 ................................................ 3 148 § 1 .......................................... 1
155 ................................................ 1
Ustawa
156 § 1 .......................................... 1
z dnia 16 kwietnia 1969 r.
157 § 1 .......................................... 1
Kodeks postêpowania karnego
157 § 2 .......................................... 1
(Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.)
158 § 1 .......................................... 1
Art.
poz.
189 § 1 .......................................... 1
538b § 2 ........................................ 3
189 § 2 .......................................... 1
Ustawa
191 § 1 .......................................... 1
z dnia 6 czerwca 1997 r.
207 § 1 .......................................... 1
Kodeks karny
218 § 1 ......................................... 4
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)
219 ................................................ 4
Art.
poz.
225 § 2 ......................................... 4
11 § 2 .................................... 1, 4, 5
229 § 1 ......................................... 5
11 § 3 ............................................ 1
229 § 3 ......................................... 5
12 .................................................. 4
233 § 4 ......................................... 5
18 § 2 ........................................... 5
270 § 1 ......................................... 4
18 § 3 ........................................... 4
271 § 1 ......................................... 5
27 .................................................. 1
271 § 3 ......................................... 5
53 .................................................. 3
280 § 1 .......................................... 2
63 § 1 ........................................ 2, 3
280 § 2 .......................................... 2
64 § 1 ............................................ 1
284 § 2 ......................................... 4
64 § 2 ........................................ 1, 2
286 § 1 ......................................... 4
69 § 1 ........................................... 4
286 § 3 ......................................... 4
70 § 1 pkt 1 ................................. 4
294 § 1 ......................................... 4
76 § 1 ........................................... 4
297 § 1 ......................................... 4
76 § 2 ........................................... 4
300 § 2 ......................................... 4
85 .............................................. 2, 4
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Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postêpowania karnego
(Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

442 § 3 .......................................... 1
443 ................................................ 4
569 § 1 ......................................... 4
570 ................................................ 4
Art.
poz.
572 ................................................ 4
2 § 1 pkt 1 ................................... 5
575 § 1 ......................................... 4
2 § 2 .............................................. 1
609 § 1 .......................................... 3
4 ................................................ 1, 2
609 § 2 ......................................... 3
5 § 1 .............................................. 1
611c § 1-2 ..................................... 3
5 § 2 .............................................. 1
627 ................................................ 1
7 ............................................ 1, 2, 5
633 ................................................ 1
9 § 1 ............................................. 5
Ustawa
41 § 2 ............................................ 1
z
dnia
10
wrzenia 1999 r.
194 ................................................ 5
Kodeks karny skarbowy
195 ................................................ 5
(Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765
197 § 1 ......................................... 5
ze zm.)
198 § 1 ......................................... 5 Art.
poz.
200 § 1 ......................................... 5 2 § 2 .............................................. 1
200 § 2 ......................................... 5 6 § 2 ............................................. 4
201 ................................................ 1 7 § 1 .............................................. 1
202 § 2 ......................................... 5 7 § 2 .............................................. 1
203 § 1 ......................................... 5 9 § 3 ............................................. 4
251 § 2 .......................................... 3 21 § 1 ............................................ 1
258 § 2 .......................................... 3 21 § 3 ............................................ 1
345 § 1 ......................................... 5 22 § 2 pkt 3 .................................. 1
366 ................................................ 1 23 § 1 ............................................ 1
384 § 1 ......................................... 5 23 § 3 ............................................ 1
370 § 1 ......................................... 5 29 pkt 1-3 ..................................... 1
410 ............................................ 1, 2 30 § 2 ............................................ 1
413 § 2 pkt 1 ................................ 2 32 .................................................. 1
413 § 2 pkt 2 ............................ 1, 3 39 .................................................. 4
424 ................................................ 4 47 § 2 pkt 3 .................................. 1
424 § 1 ...................................... 1, 2 49 § 1 ............................................ 1
438 pkt 2 ...................................... 1 49 § 3 ............................................ 1
438 pkt 3 ...................................... 1 54 § 2 ........................................... 4
442 § 1 ......................................... 3
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56
56
65
65
91
91

§ 1 ........................................... 4
§ 2 ........................................... 4
§ 1 ............................................ 1
§ 3 ............................................ 1
§ 1 ............................................ 1
§ 4 ............................................ 1
Ustawa
z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeñ
(Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275
ze zm.)

Art.
poz.
119 § 1 .......................................... 2

Konwencja
o przekazywaniu osób skazanych
sporz¹dzona w Strasburgu
dnia 21 marca 1983 r.
(Dz.U. z 1995 r. Nr 51, poz. 279;
z 2000 r. Nr 43, poz. 492)

Art.
poz.
9 ust. 1 lit. b .................................. 3
10 .................................................. 3
10 ust. 1 ........................................ 3
11 .................................................. 3
11 ust. 1 ........................................ 3
11 ust. 2 ........................................ 3

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

Art.
poz.
55 ust. 3 ........................................ 3
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Skorowidz przedmiotowy
Orzecznictwo w sprawach cywilnych
Nr orzecz.

Bonifikata od ustalonej ceny nieruchomoci
 Zob. Gospodarka nieruchomociami .................................................. 4

Czyny niedozwolone
 Zob. Odpowiedzialnoæ deliktowa ..................................................... 3

Domniemanie prawne
 Zob. Ksiêgi wieczyste ........................................................................ 6

Gospodarka nieruchomociami
 Gdyby ustawodawca zamierza³ przyznaæ bonifikatê wskazan¹ w art. 68
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomociami okrelonej grupie podmiotów bez jakichkolwiek ograniczeñ to tych ograniczeñ w ustawie by
nie wprowadzi³. Skoro jednak wskaza³ komu i pod jakim warunkiem ta
bonifikata przys³uguje, a tak¿e okreli³ przes³anki jej utraty w przysz³oci, trzeba przyj¹æ, ¿e okreli³ zamkniêty katalog sytuacji pozwalaj¹cych na zachowanie uprawnienia do bonifikaty. Wyk³adnia rozszerzaj¹ca art. 68 ust. 2a pkt 5 tej ustawy jest wiêc niedopuszczalna. .......... 4

Ksiêgi wieczyste
 Wpis pozwanych do ksiêgi wieczystej jako w³acicieli nieruchomoci
i wynikaj¹ce z tego wpisu domniemanie, i¿ przys³uguje im prawo w³asnoci, nie stoj¹ na przeszkodzie dochodzeniu przez powodów wydania opisanej w niej nieruchomoci z powo³aniem siê na okolicznoæ, i¿
to im, a nie pozwanym  przys³uguje prawo w³asnoci. Co wiêcej, ¿¹danie takie mo¿e byæ dochodzone przed ewentualnym usuniêciem niezgodnego z rzeczywistym stanem prawnym wpisu w dziale II ksiêgi
wieczystej. .......................................................................................... 6
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Naprawienie szkody maj¹tkowej na osobie
 Zob. Odpowiedzialnoæ deliktowa ................................................. 3, 7

Niewa¿noæ owiadczenia woli
 Zob. Wady owiadczenia woli ............................................................ 2

Odpowiedzialnoæ cz³onka zarz¹du Wspólnoty
 Zob. Odpowiedzialnoæ deliktowa ..................................................... 7

Odpowiedzialnoæ deliktowa
 Szpital nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoci odszkodowawczej za ka¿de powik³anie wystêpuj¹ce w toku leczenia pacjenta lub w toku porodu, gdy¿ wi¹za³o by siê to z jego odpowiedzialnoci¹ absolutn¹ (444 § 1
i 2 k.c. oraz 445 § 1 k.c.). Warunkiem jego odpowiedzialnoci jest przypisane mu winy za powstanie szkody (art. 415 k.c.) ........................ 3
 Pozbawienie cz³onka wspólnoty ogrzewania w okresie zimowym, w celu
wp³yniêcia na niego, aby zap³aci³ sporne zaleg³oci, narusza zasady
wspó³¿ycia spo³ecznego, a tym samym mo¿e uzasadniaæ odpowiedzialnoæ cz³onka zarz¹du Wspólnoty na podstawie art. 415 k.c. w zwi¹zku
z art. 444 § 1 k.c. i 445 § 1 k.c. .......................................................... 7

Odpowiedzialnoæ odszkodowawcza szpitala
 Zob. Odpowiedzialnoæ deliktowa ..................................................... 3

Podmioty uprawnione do bonifikaty
 Zob. Gospodarka nieruchomociami .................................................. 4

Prawo do korzystania z mieszkania
 Zob. Wyrok rozwodowy ..................................................................... 1

Rêkojmia wiary publicznej
 Zob. Ksiêgi wieczyste ........................................................................ 6

Roszczenie windykacyjne
 Zob. Wyrok rozwodowy ..................................................................... 1
 Zob. Ksiêgi wieczyste ........................................................................ 6

Rozstrzygniêcie o sposobie korzystania z wspólnie
zajmowanego mieszkania
 Zob. Wyrok rozwodowy ..................................................................... 1
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Rozstrzygniêcie s¹du rozwodowego
 Zob. Wyrok rozwodowy ..................................................................... 1

Sprawa rozwodowa
 Zob. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia ....................................... 5

Stan wy³¹czaj¹cy wiadome powziêcie decyzji
i wyra¿enie woli
 Zob. Wady owiadczenia woli ............................................................ 2

Strona czynnoci prawnej
 Zob. Wady owiadczenia woli ............................................................ 2

Tryb rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 Zob. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia ....................................... 5

Ustanie ma³¿eñstwa
 Przydzielenie rozwiedzionemu ma³¿onkowi na podstawie art. 58 § 2 zd.
1 k.r.o. do korzystania wyodrêbnionej czêci wspólnie zajmowanego
mieszkania, je¿eli nie posiada on jakiegokolwiek prawa do tego lokalu,
nie mo¿e stanowiæ skutecznego zarzutu niwecz¹cego ¿¹danie drugiego z ma³¿onków opartego o dyspozycjê art. 222 § 1 k.c.
Jednak¿e ma³¿onek nie posiadaj¹cy tytu³u prawnego do mieszkania
pozostaje pod ochron¹ przewidzian¹ w art. 28l k.r.o. i ustawie z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266
ze zm.). .............................................................................................. 1

Usuniêcie niezgodnego z rzeczywistym stanem prawnym
wpisu
 Zob. Ksiêgi wieczyste ........................................................................ 6

Wady owiadczenia woli
 Stwierdzenie depresji istniej¹cej u strony czynnoci prawnej nie przemawia automatycznie za niewa¿noci¹ z³o¿onego przez ni¹ owiadczenia woli. Konieczne jest do takiego ustalenia wykazanie, ¿e strona umowy
by³a w czasie sk³adania owiadczenia woli w stanie wy³¹czaj¹cym wiadome powziêcie decyzji i wyra¿enie woli (art. 82 k.c.) .................... 2
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Wniosek o udzielenie zabezpieczenia
 W aktualnym stanie prawnym wynikaj¹cym z art. 735 § 2 k.p.c. który
obowi¹zuje od dnia 19 kwietnia 2010 r., rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia w sprawie rozwodowej mo¿liwe jest na posiedzeniu niejawnym w sk³adzie jednoosobowym jedynie w wypadkach
niecierpi¹cych zw³oki ......................................................................... 5

Wpis do ksiêgi wieczystej
 Zob. Ksiêgi wieczyste ........................................................................ 6

Wyrok rozwodowy
 Zob. Wyrok rozwodowy

Zadoæuczynienie
 Zob. Odpowiedzialnoæ deliktowa ..................................................... 7

Zadoæuczynienie pieniê¿ne za krzywdê
 Zob. Odpowiedzialnoæ deliktowa ..................................................... 3

Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego
 Zob. Odpowiedzialnoæ deliktowa ..................................................... 7

Orzecznictwo w sprawach pracy
Nr orzecz.

Czynniki ró¿nicuj¹ce wynagrodzenie sêdziów,
zajmuj¹cych równorzêdne stanowiska
 Zob. Wynagrodzenie sêdziów ............................................................ 4

Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
 Ubezpieczony urodzony po 31 grudnia 1948 r., który po przyznaniu
prawa do emerytury wczeniejszej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1
w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu przez co najmniej 30 miesiêcy, nie zachowuje prawa
do ustalenia wysokoci emerytury w wieku powszechnym czêciowo
na dotychczasowych zasadach tj. zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 1 i ust. 4
ustawy, o ile po przyznaniu wiadczenia (wczeniejszej emerytury) po-
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biera³ je choæby przez miesi¹c. Sposób mieszany obliczenia emerytury
dotyczy tylko tych ubezpieczonych, którzy  uprawnieni do wczeniejszej emerytury  wiadczenia tego nie pobrali. ................................. 1
 Zob. Renta rodzinna ........................................................................... 2

Nabycie prawa do emerytury
 Zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ........ 1

Nauka w szkole
 Zob. Renta rodzinna ........................................................................... 2

Pe³nione funkcje
 Zob. Wynagrodzenie sêdziów ............................................................ 4

Renta rodzinna
 Uczêszczanie do szko³y w kontekcie wyk³adni zwrotu ukoñczenie
nauki w szkole w wietle przepisu art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
17 wrzenia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, póz. 1227 ze zm.) nale¿y rozumieæ jako okrelenie szczególnej sytuacji, gdy ubezpieczony nie pracuje zarobkowo i kszta³ci siê, b¹d te¿ zamiar kszta³cenia siê rzeczywicie posiada i swoimi dzia³aniami realizuje. ........................................ 2
 Przez naukê w szkole nale¿y przy tym rozumieæ naukê w jakiejkolwiek szkole, uczelni, a nie tylko jednej, konkretnej, czyli tylko tej samej szkole, b¹d uczelni. ................................................................... 2

Roszczenie dotycz¹ce wyp³aty równowa¿nika za dojazd do
miejsca pe³nienia s³u¿by
 Zob. S³u¿ba Celna ............................................................................... 3

S³u¿ba Celna
 Zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S³u¿bie Celnej
(Dz.U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.) w trybie administracyjnym rozpoznawane s¹ sprawy funkcjonariuszy s³u¿by celnej za³atwiane w drodze
decyzji administracyjnej, których przedmiotem jest przeniesienie, powierzenie pe³nienia obowi¹zków s³u¿bowych na innym stanowisku,
przeniesienie na ni¿sze stanowisko, zawieszenie w pe³nieniu obowi¹zków oraz zwolnienie ze s³u¿by. S¹d w³aciwy w sprawach z zakresu
prawa pracy rozpatruje sprawy o roszczenia ze stosunku s³u¿bowego
funkcjonariuszy w sprawach nie wymienionych w art. 188 ust. 1, co
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wynika z art. 189 cyt. ustawy. Z tego wzglêdu sprawa dotycz¹ca wyp³aty równowa¿nika za dojazdy do miejsca pe³nienia s³u¿by podlega
rozpoznaniu przez s¹d pracy. ............................................................ 3

Spory o roszczenia ze stosunku s³u¿bowego
funkcjonariuszy
 Zob. S³u¿ba Celna ............................................................................... 3

Sta¿ pracy
 Zob. Wynagrodzenie sêdziów ............................................................ 4

Tryb administracyjny rozpoznawania spraw
 Zob. S³u¿ba Celna ............................................................................... 3

Ukoñczenie nauki w szkole
 Zob. Renta rodzinna ........................................................................... 2

Wczeniejsza emerytura
 Zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ........ 1

W³aciwoæ S¹du
 Zob. S³u¿ba Celna ............................................................................... 3

Wynagrodzenie sêdziów
 Realizacja intencji ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy 
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 56, poz. 459) winna prowadziæ do wype³nienia wynikaj¹cej
z art. 91 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zasady, w myl której
jedynymi czynnikami ró¿nicuj¹cymi wysokoci wynagrodzenia sêdziów,
zajmuj¹cych równorzêdne stanowiska sêdziowskie s¹: sta¿ pracy lub
pe³nione funkcje. St¹d, dla unikniêcia nies³usznego zró¿nicowania wynagrodzeñ sêdziów w oderwaniu od ogólnego sta¿u na zajmowanym
stanowisku sêdziego lub równorzêdnym stanowisku prokuratora, przy
interpretacji jej uregulowañ nale¿y daæ pierwszeñstwo wyk³adniom
systemowej oraz celowociowej, a nie literalnej. ............................... 4

Zachowanie prawa do ustalonej wysokoci emerytury
 Zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ........ 1
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Orzecznictwo w sprawach karnych
Nr orzecz.

Bieg³y s¹dowy
 Czynnoci bieg³ego s¹dowego bez w¹tpienia nale¿¹ do zakresu szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwoci, a przez to zaliczaj¹ siê do
dzia³alnoci publicznej, realizowanej przez organy pañstwowe, zajmuj¹ce siê t¹ sfer¹. W praktyce bowiem opinia bieg³ego z regu³y ma istotny, a niejednokrotnie nawet decyduj¹cy wp³yw na treæ orzeczenia s¹du,
czego przyk³adem s¹ chocia¿by opinie z zakresu badañ materia³u genetycznego, badañ chemicznych lub z zakresu balistyki. Skoro zatem
bieg³y s¹dowy wykonuje czynnoci o donios³ym znaczeniu, zlecone
przez organy w³adzy s¹downiczej, a wiêc tej w³adzy, która podejmuje
decyzje o znaczeniu publicznym, nadto ma bezporedni i realny wp³yw
na merytoryczn¹ treæ tych decyzji, to jest osob¹ pe³ni¹c¹ funkcjê publiczn¹ w rozumieniu art. 115 § 19 k.k. ............................................. 5
 Treæ Rozdzia³u 22 k.p.k. nie pozostawia w¹tpliwoci, i¿ do ustawowych obowi¹zków bieg³ego s¹dowego nale¿y w szczególnoci podjêcie czynnoci zleconych postanowieniem s¹du (art. 194 i 195 k.p.k.)
i ich terminowa realizacja (art. 194 pkt 3 k.p.k.), wykonanie powierzonych obowi¹zków z ca³¹ sumiennoci¹ i starannoci¹ (art. 197 § 1
k.p.k.), z³o¿enie opinii ustnej (art. 200 § 1 k.p.k.) lub pisemnej, spe³niaj¹cej konkretne wymogi formalne (art. 200 § 2 k.p.k.). Z kolei do ustawowych uprawnieñ bieg³ego s¹dowego w zakresie dzia³alnoci publicznej, okrelonych w Rozdziale 22 k.p.k. nale¿y zapoznanie siê z aktami
sprawy (art. 198 § 1 k.p.k.), a w przypadku bieg³ych lekarzy psychiatrów prawo do wnioskowania o udzia³ w wydaniu opinii bieg³ego lub
bieg³ych innych specjalnoci (art. 202 § 2 k.p.k.) oraz zg³oszenia koniecznoci badania po³¹czonego z obserwacj¹ w zak³adzie leczniczym
(art. 203 § 1 k.p.k.). W Rozdzia³ach 43 i 44 k.p.k. przewidziano dla
bieg³ych uprawnienia do pozostawania na sali rozpraw (art. 384 § 1 zd.
2 k.p.k.) i zadawania pytañ osobom przes³uchiwanym (art. 370 § 1
k.p.k.). W efekcie pogl¹d, i¿ prawa i obowi¹zki bieg³ego s¹dowego
w zakresie dzia³alnoci publicznej nie s¹ okrelone przez ustawê, a przez
to jego dzia³alnoæ publiczna nie jest tak¹, o jakiej mowa w art. 115
§ 19 k.k., jest pogl¹dem ca³kowicie nieuprawnionym. ...................... 5
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Cel postêpowania karnego
 Zob. Uzupe³nienie postêpowania przygotowawczego ........................ 5

Okrelenie kary podlegaj¹cej wykonaniu
 Zob. Wyrok pañstwa obcego ............................................................. 3

Orzeczenie kary za granic¹
 Zob. Wyrok pañstwa obcego ............................................................. 3

Osoba pe³ni¹ca funkcjê publiczn¹
 Zob. Bieg³y s¹dowy ............................................................................ 5

Postêpowanie po przejêciu do wykonania
 Zob. Wyrok pañstwa obcego ............................................................. 3

Powrót do przestêpstwa
 Zachowanie bêd¹ce zewnêtrznym przejawem jednego impulsu woli
stanowi jeden czyn, niezale¿nie od liczby skutków tego zachowania
oraz liczby naruszonych norm. Istotnym jest, by sprawca w tym samym
czasie, w tym samym miejscu, w stosunku do tego samego dobra podejmowa³ zachowania mieszcz¹ce siê w tym samym celu. w takiej sytuacji, zachowania te winny podlegaæ kwalifikacji z przepisu ustawy
karnej, który najbardziej odpowiada treci zdarzenia. ........................ 2
 Zachowania sprawcy winny byæ postrzegane jako pewne continuum nie podlegaj¹ce sztucznemu dzieleniu na p³aszczynie
normatywnej. .................................................................................... 2

Prawa i obowi¹zki bieg³ego
 Zob. Bieg³y s¹dowy ............................................................................ 5

Prawo Prokuratora do swobodnego kszta³towania treci
oskar¿enia
 Zob. Uzupe³nienie postêpowania przygotowawczego ...................... 5

Przejêcie i przekazanie orzeczeñ do wykonania
 Zob. Wyrok pañstwa obcego ............................................................... 3

Przekazywanie osób skazanych
 Zob. Wyrok pañstwa obcego ............................................................. 3
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Swobodna ocena dowodów
 Zob. Uzupe³nienie postêpowania przygotowawczego ...................... 5

Udowodnienie ustalenia
 Zob. Ustalenia faktyczne .................................................................... 1

Ustalenia faktyczne
 Przez prawdziwe ustalenie faktyczne rozumie siê ustalenie, które zosta³o udowodnione. Udowodnienie zachodzi wówczas, gdy w wietle
przeprowadzonych dowodów fakt przeciwny dowodzonemu jest niemo¿liwy lub wysoce nieprawdopodobny. ......................................... 1

Utrata mocy przez wyrok wczeniejszy
 Zob. Wyrok ³¹czny ............................................................................. 4

Utrata mocy wyroku ³¹cznego
 Zob. Wyrok ³¹czny ............................................................................. 4

Uzupe³nienie postêpowania przygotowawczego
 Zwracaj¹c sprawê w trybie art. 345 § 1 k.p.k. s¹d nie narusza zasady
skargowoci. Niew¹tpliwie nie by³o celem s¹du a quo (podobnie jak
nie jest celem s¹du ad quem) jakiekolwiek ograniczanie Prokuratora
w jego prawie do samodzielnego kszta³towania treci oskar¿enia. Niemniej w niektórych przypadkach cel procesu karnego, wyra¿ony w art.
2 § 1 pkt 1 k.p.k., wymusza podjêcie przez s¹d tego rodzaju dzia³añ,
które zasygnalizuj¹ oskar¿ycielowi publicznemu, i¿ popieranie oskar¿enia w okrelonym kszta³cie mo¿e skutkowaæ ca³kowitym uwolnieniem od odpowiedzialnoci sprawcy, który odpowiedzialnoæ tê winien ponieæ. Takie postanowienie nale¿y traktowaæ w szczególnoci
jako czyni¹ce zadoæ zasadom trafnej represji karnej (art. 2 § 1 pkt 1
k.p.k.) i dzia³ania z urzêdu (art. 9 § 1 k.p.k.), co oczywicie nie pozbawia Prokuratora prawa do oceny swobodnej, zgodnej z regu³¹ wyra¿on¹ w art. 7 k.p.k. ............................................................................. 5

Wyrok ³¹czny
 Utrata mocy wyroku ³¹cznego (art. 575 § 1 k.p.k.) powoduje, ¿e objête
nim skazania uzyskuj¹ ponownie samodzielny byt prawny i nowym
wyrokiem ³¹cznym nie mog¹ byæ objête te, które z mocy prawa uwa-
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¿ane s¹ za nieby³e, gdy¿ uleg³y zatarciu wobec up³ywu okresów próby
i dalszych 6 miesiêcy (art. 76 § 1 k.k.). .............................................. 4

Wyrok pañstwa obcego
 Chocia¿ przepisy art. 114 § 4 k.k. w zw. z art. 611c § 1 i 2 k.p.k., art. 9
ust. 1 lit. b i art. 11 ust. 1 i 2 Konwencji o przekazywaniu osób skazanych sporz¹dzonej w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r. uprawniaj¹ s¹d
polski do okrelenia kary podlegaj¹cej wykonaniu wed³ug prawa polskiego tak¿e w ten sposób, ¿e kara ta bêdzie ³agodniejsza od kary wymierzonej w wyroku pañstwa obcego, mimo tego, i¿ kara orzeczona
w tym wyroku mieci siê w granicach ustawowego zagro¿enia w polskiej ustawie karnej, to jednak okrelanie kary przez s¹d polski nie jest
jej wymierzeniem wed³ug dyrektyw art. 53 k.k. i powinno uwzglêdniaæ przede wszystkim karê wymierzon¹ w wyroku pañstwa obcego,
która winna byæ ³agodzona tylko zupe³nie wyj¹tkowo, w celu dostosowania jej do polskiego systemu prawnego (np. w przypadku istnienia
ra¿¹cych dysproporcji miêdzy granicami ustawowych zagro¿eñ w obu
krajach). .............................................................................................. 3

Zachowanie sprawcy
 Zob. Powrót do przestêpstwa ............................................................ 2

Zasada skargowoci
 Zob. Uzupe³nienie postêpowania przygotowawczego ...................... 5

Zasada swobodnej oceny dowodów
 Zob. Ustalenia faktyczne .................................................................... 1

Zatarcie skazania
 Zob. Wyrok ³¹czny ............................................................................. 4
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Wykaz Orzeczeñ
PRAWO CYWILNE
sygnatura

data wydania

I ACa 36/11
I ACa 568/11
I ACa 928/10
I ACa 1506/10
I ACz 167/10
III Ca 389/10
III Ca 1281/08

16 marzec 2011 r.
9 czerwiec 2011 r.
25 luty 2011 r.
9 marzec 2011 r.
14 luty 2011 r.
28 padziernik 2010 r.
24 maj 2010 r.

poz.

str.

3
4
1
2
5
7
6

24
31
3
17
39
68
45

poz.

str.

1
2
3
4

90
97
104
116

PRAWO PRACY
sygnatura

data wydania

III AUa 1054/10
III AUa 1509/10
IV Pa 2/11
IV Pa 65/10

13 styczeñ 2011 r.
8 marzec 2011 r.
4 luty 2011 r.
24 luty 2011 r.
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wykaz orzeczeñ

PRAWO KARNE
sygnatura

data wydania

I AKz 163/11
II AKa 80/11
III AKa 280/10
VI Kz 81/11
XIII Ka 734/08

15
20
30
22
19

marzec 2011 r.
kwiecieñ 2011 r.
grudzieñ 2010 r.
marzec 2011 r.
padziernik 2010 r.

poz.

str.

3
2
1
5
4

177
163
134
195
186
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Spis Treci
ORZECZENIA
Prawo cywilne .............................................................................. 3
Prawo pracy ................................................................................ 90
Prawo karne .............................................................................. 134

Skorowidz artyku³owy
w sprawach cywilnych ............................................................ 202
w sprawach pracy .................................................................... 204
w sprawach karnych ................................................................ 207

Skorowidz przedmiotowy
w sprawach cywilnych ............................................................ 210
w sprawach pracy .................................................................... 213
w sprawach karnych ................................................................ 216

Wykaz orzeczeñ ............................................................... 220
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