
Sąd Najwyższy 
Izba Karna 

Wniosek 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) oraz art. 60 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 

2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) w związku z ujawnionymi 

rozbieżnościami w orzecznictwie sądowym 

wnoszę o 

rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego : 

„Czy sąd orzekając na etapie postępowania przygotowawczego w przedmiocie 

tymczasowego aresztowania (przedłużenia jego stosowania) jest uprawniony do badania i oceny 

trafności kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu przyjętej przez oskarżyciela publicznego, a w 

szczególności, czy badając przesłanki stosowania tego środka jest nią związany ?" 
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Uzasadnienie 

Rzecznik Praw Obywatelskich w trakcie sprawowania swojej działalności spotkał się z 

ujawnionymi w orzecznictwie sądowym rozbieżnościami dotyczącymi tego, czy sąd orzekając na 

etapie postępowania przygotowawczego w przedmiocie tymczasowego aresztowania (przedłużenia 

jego stosowania) jest uprawniony do badania i oceny trafności kwalifikacji prawnej zarzucanego 

czynu przyjętej przez oskarżyciela publicznego, a w szczególności, czy badając przesłanki 

stosowania tego środka jest nią związany? 

I. 

W orzecznictwie sądów powszechnych, ale także starszym orzecznictwie Sądu Najwyższego 

prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym, elementem podlegającym ocenie w postępowaniu 

w przedmiocie tymczasowego aresztowania są wyłącznie okoliczności związane z przedstawionym 

w opisie czynu zachowaniem, nie zaś elementy normatywne składające się na podstawę prawno 

karnej kwalifikacji. W myśl tego stanowiska, sąd w postępowaniu incydentalnym nie posiada 

kompetencji do dokonywania oceny zasadności przyjętej przez oskarżyciela publicznego 

kwalifikacji prawnej czynu, jako że „do kompetencji prokuratora należy podjęcie decyzji w 

zakresie zmiany zarzutu i jego opisu (...) w zależności od wyników postępowania 

przygotowawczego. Sąd nie jest uprawniony w czasie rozpoznawania zażalenia podejrzanego na 

postanowienie prokuratora o zastosowaniu tymczasowego aresztowania do zmiany zarzutu lub jego 

opisu nawet wówczas, gdy sposób działania podejrzanego- opisany w postanowieniu o 

przedstawieniu zarzutów- nie w pełni odpowiada rzeczywistemu sposobowi jego działania w 

świetle zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału dowodowego, którym sąd 

rozpoznając zażalenie dysponował" (post. SN z dnia 5 listopada 1977 r., III KZ 133/77, niepubl. za 

P. Kardas, Kontrowersje wokół uprawnienia (i obowiązku) sądu do badania trafności kwalifikacji 

prawnej w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania- przyczynek do wykładni 

przepisów art. 249 § 1 i 2, art. 258 § 2 i art. 259 § 2 i 3 kodeksu postępowania karnego w praktyce 

sądowej [w:] Adwokatura gwarantem prawa do obrony, pod red. J. Giezka, Konferencje Izby 

Adwokackiej we Wrocławiu, Wolters Kluwer 2009, t.II, s. 71). 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 3 maja 1979 r. (Z 17/79, OSNKW 1979/7-8/83, Lex 

nr 19547) stwierdził, iż: „Rozpoznając zażalenie na postanowienie o zastosowaniu wobec 

podejrzanego środka zapobiegawczego - tymczasowego aresztowania, sąd ma jedynie obowiązek 
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rozważyć, czy istnieją przesłanki, o których mowa w art. 209 i 217 § 1 k.p.k., jak też czy nie 

wchodzą w grę okoliczności, o których stanowi art. 218 k.p.k.; nie jest natomiast uprawniony do 

zmiany opisu i kwalifikacji prawnej zarzucanego podejrzanemu czynu". W jego uzasadnieniu tego 

postanowienia wskazano, że: „sąd w swoich rozważaniach zajął się przede wszystkim korektą 

stawianego podejrzanemu zarzutu, zmianą jego opisu i oceny prawnej, a więc problemami, które w 

tym stadium postępowania karnego - w myśl art. 270 k.p.k. - należą do wyłącznej kompetencji 

prokuratora i które w związku z tym w czasie rozpoznawania zażalenia podejrzanego na 

postanowienie o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania nie mogą być 

podejmowane i oceniane przez sąd nawet wtedy, gdy zezwala na to stan dowodowy sprawy. Sąd 

bowiem obowiązany był rozważyć, czy - stosownie do art. 209 k.p.k. - zebrane dotychczas w 

postępowaniu przygotowawczym dowody w dostatecznej mierze uzasadniają popełnione przez 

podejrzanego przestępstwa, czy powołane w postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu 

przesłanki, które wymieniają art. 217 § 1 pkt 4 k.p.k. i art. 584 k.p.k., przemawiają za stosowaniem 

tego środka zapobiegawczego oraz czy w grę wchodzą okoliczności, o których stanowi art. 218 

k.p.k.", tj. okoliczności przemawiające za odstąpieniem od tymczasowego aresztowania, takie jak: 

groźba spowodowania poważnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia oskarżonego lub 

wyjątkowo ciężkich skutków dla niego lub jego najbliższej rodziny. 

Stanowisko powyższe można zaobserwować również, w orzecznictwie sądów apelacyjnych. 

Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 9 listopada 1994 r. (II AKz 386/94, KZS 

1994/11/13, Lex nr 28117) stwierdził, iż: „Orzekając co do tymczasowego aresztowania 

podejrzanego sąd nie bada trafności kwalifikacji prawnej zarzuconego czynu". Pogląd ten zachował 

swą aktualność pomimo nowelizacji ustawy karnej procesowej w zakresie stosowania 

tymczasowego aresztowania z 1996 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 26 

lutego 1998 r., II AKo 8/98 (KZS 1998/3/48, Lex nr 33818) uznał, że: „Nie jest rzeczą sądu 

orzekającego w przedmiocie tymczasowego aresztowania (w tym i o przedłużeniu go) badanie 

trafności kwalifikacji prawnej zarzuconego czynu, choćby ta budziła wątpliwości. Rzeczą sądu jest 

orzec co do czynu w granicach jego tożsamości, choć także przewidując ewentualnie grożącą karę, 

ta zaś wynika nie tyle z treści sankcji przepisu szczególnego, co z treści materialnej przestępstwa". 

Jak wynika z powyższego, widoczna jest pewna różnica pomiędzy stanowiskiem 

prezentowanym w orzecznictwie sądów apelacyjnych, a poglądami, wyrażanymi przez Sąd 

Najwyższy w połowie lat siedemdziesiątych. Sądy apelacyjne kwestionują uprawnienie sądu do 

badania trafności przyjętej przez prokuratora w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów 

kwalifikacji prawnej. Sąd Najwyższy natomiast stwierdzał, iż sąd w postępowaniu w przedmiocie 

tymczasowego aresztowania nie jest uprawniony do formalnej zmiany opisu i kwalifikacji prawnej 
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zawartych w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów, z czego nie wynika wprost, że jednocześnie 

kwestionowano wówczas kompetencje sądu do badania trafności i zasadności kwalifikacji w 

postępowaniu incydentalnym. 

Zakaz dokonywania oceny kwalifikacji prawnej na przedmiotowym etapie postępowania 

jest efektem, obserwowanej w orzecznictwie tendencji do redukowania elementów podlegających 

ocenie sądu w zakresie tzw. ogólnej przesłanki tymczasowego aresztowania. Przedmiotem tej 

oceny, winny być, zdaniem sądów przedstawione w opisie czynu okoliczności faktyczne, wyłącznie 

kwestie procesowe, i analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, nie zaś ocena 

materialno prawna, chociażby nawet budziła wątpliwości. 

Pogląd ten został zaprezentowany w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 

2003 r. (WZ 62/03, OSNwSK 2003/1/2597, Lex nr 185481), w myśl którego: „Na etapie 

stosowania środków zapobiegawczych nie jest konieczne ustalenie prawdopodobieństwa 

popełnienia przestępstwa przez danego podejrzanego w takim stopniu, który prowadziłby do 

przypisania mu tego przestępstwa w wyroku. Dlatego też, nie jest konieczne przeprowadzenie 

kompleksowej oceny zebranych w sprawie dowodów, a wystarczającym jest, że zgromadzone 

dowody, pozwalają na przyjęcie istnienia dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez 

podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa. Oczywiście, nie jest to równoznaczne z 

udowodnieniem tego, że podejrzany jest sprawcą zarzucanego mu czynu". W tożsamy sposób 

stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 8 czerwca 2005 r. (II AKz 

337/05, KZS 2005/12/62, Lex nr 175048): „Analiza dowodów w aspekcie zasadności i 

konieczności stosowania środków zapobiegawczych ma szczególną postać i nie wymaga 

przedstawienia drobiazgowej oceny poszczególnych dowodów, tak jak czynione jest to w fazie 

wyrokowania. Sąd prowadząc postępowanie na bieżąco, ocenia bowiem zgromadzony materiał i 

kiedy tylko dochodzi do wniosku, iż stopień prawdopodobieństwa popełnienia przez danego 

oskarżonego czynu pomniejsza się lub upada, z urzędu zobowiązany jest do uchylenia stosowania 

środka zapobiegawczego, w przeciwnym razie stosowanie środka stawałoby się pozbawionym 

podstawy prawnej". W korelacji z powyższymi tezami pozostaje postanowienie Sądu Apelacyjnego 

w Krakowie z dnia 17 grudnia 2008 r. (II AKz 632/08, niepubl.), zgodnie z którym: 

„niedopuszczalne jest merytoryczne odniesienie się do stawianych oskarżonemu zarzutów (...) nie 

jest dopuszczalnym ustalanie (...) czy przyjęta w akcie oskarżenia kwalifikacja prawna jest trafna" 

(za P. Kardas, op. cit., s. 75). Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 10 lutego 

2010 r. (II AKz 76/10, LEX nr 585349) stwierdził w podobny sposób, uznając, iż: „W 

postępowaniu incydentalnym nie powinno się oceniać zasadności kwalifikacji prawnej, gdyż o tym 

zdecyduje Sąd rozpoznający sprawę merytorycznie. Przewidywanie surowej kary grożącej 
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podejrzanemu następuje w granicach sankcji przepisu części szczególnej ustawy, zastosowanego w 

akcie oskarżenia. Nawet w przypadku uznania przez sąd meriti, że czyn zarzucany oskarżonemu 

wypełnia znamiona jedynie występku z art. 156 § 1 pkt 2 k.k., to obawa wymierzenia oskarżonemu 

surowej kary w myśl art. 258 § 2 k.p.k. jest w pełni uzasadniona". 

II. 

W orzecznictwie reprezentowane jest jednak również stanowisko przeciwne do wyżej 

przedstawionego. Zgodnie z nim, sąd orzekający w przedmiocie tymczasowego aresztowania (w 

tym i o przedłużeniu go) powinien posiadać kompetencję do dokonania oceny trafności kwalifikacji 

prawnej przyjętej przez prokuratora. Bez dokonania takiej oceny nie można bowiem np. ustalić, czy 

w granicach tożsamości czynu wynikającej z opisu zawartego w postanowieniu o przedstawieniu 

zarzutów nie zachodzi negatywna przesłanka określona w art. 259 § 2 kpk w postaci 

przewidywania, że sąd w postępowaniu jurysdykcyjnym orzeknie w stosunku do oskarżonego karę 

pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą lub też, 

orzeczona kara przekroczy okres tymczasowego aresztowania. Tak stwierdził Sąd Apelacyjny w 

Lublinie w postanowieniu z dnia 3 października 2007 r. (II AKz 321/07, LEX nr 357179): „Treść 

art. 259 § 2 k.p.k. z uwagi na kategoryczny zakaz ujęty w swym przepisie: "tymczasowego 

aresztowania nie stosuje się" nakazuje badać nie tylko ustawowe zagrożenie zawarte w normie 

sankcjonującej przepisu, ale także całokształt tych okoliczności, które znane na określoną fazę 

postępowania, mają wpływ na sądowy wymiar kary, a co się z tym wiąże, na kwestię wymiaru kary 

pozbawienia wolności i ewentualnego zastosowania instytucji warunkowego zawieszenia jej 

wykonania". 

Również Sąd Najwyższy prezentuje w swym orzecznictwie stanowisko wskazujące na 

konieczność dokonania oceny trafności kwalifikacji prawnej zastosowanej przez prokuratora i 

stanowiącej podstawę wniosku o zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania. 

Uznano tak w postanowieniu z dnia 20 marca 2007 r. (WZ 8/07, OSNwSK 2007/1/654, Prok.i Pr.-

wkł. 2007/7-8/18, Lex nr 273969): „Warunek, aby potrzeba zastosowania środka zapobiegawczego, 

ale tylko w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, była uzasadniona grożącą 

podejrzanemu surową karą spełniony jest wówczas, gdy nie tylko trafnie postawiono zarzut 

popełnienia przestępstwa należącego do kategorii określonej w art. 258 § 2 k.p.k, ale także z 

ustalonych dotychczas okoliczności sprawy wynika, że może zostać wymierzona surowa kara 

pozbawienia wolności". 
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W postanowieniu z dnia 3 kwietnia 2007 r. (WZ 11/07, OSNKW 2007/6/52, Biul.SN 

2007/6/24, Prok.i Pr.-wkł. 2007/11/8, Lex nr 271047), Sąd Najwyższy uznał, iż : „Warunek, aby 

potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku 

postępowania była uzasadniona "grożącą oskarżonemu surową karą" (art. 258 § 2 k.p.k.), spełniony 

jest wówczas, gdy nie tylko trafnie postawiono zarzut popełnienia zbrodni lub występku 

zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, ale gdy 

nadto z okoliczności sprawy wynika, że rzeczywiście może zostać oskarżonemu wymierzona 

surowa kara pozbawienia wolności". 

Konieczność każdorazowego badania przez sąd- orzekający w przedmiocie środków 

zapobiegawczych- przyjętej przez prokuratora kwalifikacji prawnej pod kątem jej adekwatności do 

poczynionych ustaleń faktycznych, oraz dostosowanej do opisu czynu zarzuconego oskarżonemu 

stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 sierpnia 2007 r. (WZ 33/07, OSNwSK 

2007/1/1868, Biul.PK 2007/14/53, Lex nr 311189): „Zgromadzone przez organy ścigania w 

postępowaniu przygotowawczym dowody winny uprawdopodabniać fakt popełnienia przez 

podejrzanego zarzucanego mu w powołanym przepisie Kodeksu Karnego przestępstwa, a nie 

tylko wskazywać na określone zachowania, które ewentualnie mogą wypełniać tylko część znamion 

wyszczególnionych w dyspozycji wymienionego w zarzucie przepisu". 

Postępowanie w przedmiocie tymczasowego aresztowania jako postępowanie sądowe w 

postępowaniu przygotowawczym charakteryzują zasady ogólne postępowania przed sądem w 

przedmiocie opisu czynu i kwalifikacji prawnej. Zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w 

Katowicach z dnia 5 września 2008 r. (II AKz 661/08, KZS 2009/7-8/93, Lex nr 530879): 

„Niezależnie od fazy, w jakiej zostało umorzone postępowanie i przyczyny takiej decyzji, 

stwierdzić należy, że o właściwości sądu do rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu 

śledztwa lub dochodzenia z reguły decyduje kwalifikacja czynu przyjęta w takim postanowieniu, 

jednakże, co istotne, sąd do którego zażalenie zostało złożone, nie jest nią związany i dokonuje 

własnej oceny prawnokarnej. Zasadnicze znaczenie ma wszak zdarzenie faktyczne stanowiące 

przedmiot śledztwa lub dochodzenia, a nie jego kwalifikacja prawna przyjęta przez prokuratora. 

Idąc dalej, nie ma też znaczenia kwalifikacja prawna czynu przyjmowana w zażaleniu przez 

skarżącego". 

III. 

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich sąd w postępowaniu incydentalnym orzekając w 

przedmiocie tymczasowego aresztowania podejrzanego (w tym i o przedłużeniu go) uprawniony 

jest do badania trafności kwalifikacji prawnej, a w szczególności nie jest związany kwalifikacją 
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prawną. Bez dokonania bowiem analizy trafności przyjętej przez prokuratora kwalifikacji prawnej, 

nie można ustalić, czy w granicach tożsamości czynu wynikającej z opisu zawartego w 

postanowieniu o przedstawieniu zarzutów nie zachodzi negatywna przesłanka określona w art. 259 

§ 2 kpk, w postaci przewidywania, że sąd w postępowaniu jurysdykcyjnym orzeknie wobec 

oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę 

łagodniejszą albo orzeczona kara przekroczy okres tymczasowego aresztowania, co jest istotne w 

przypadku postępowania dotyczącego przedłużenia stosowania tego środka zapobiegawczego lub, 

że jest spełniona przesłanka pozytywna w postaci surowej kary. Ocena kwalifikacji prawnej w 

przedmiotowym zakresie istota jest również dla weryfikacji istnienia przesłanki, o których mowa w 

art. 259 § 3 kpk, tj. zakazu stosowania tymczasowego aresztowania, jeżeli przestępstwo zagrożone 

jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku, chyba że sprawca został ujęty na gorącym 

uczynku lub bezpośrednio potem. Jak wynika z przytoczonego powyżej stanowiska Sądu 

Najwyższego, trafność kwalifikacji prawnej przesądza również o istnieniu przesłanki z art. 258 § 2 

kpk, tj. zagrożenia surową karą (post. SN z dnia 20 marca 2007 r., WZ 8/07, OSNwSK 2007/1/654, 

Prok.i Pr.-wkł. 2007/7-8/18, Lex nr 273969; post. SN z dnia 3 kwietnia 2007 r., WZ 11/07, 

OSNKW 2007/6/52, Biul.SN 2007/6/24, Prok.i Pr.-wkł. 2007/11/8, Lex nr 271047). 

Znaczenie tej przesłanki z art. 258 § 2 kpk jest z kolei istotne, gdyż rodzi ona domniemanie 

matactwa, co zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie, zwalnia z powinności 

wykazywania konkretnych zachowań utrudniających postępowanie. 

Tak też uznał Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 4 lutego 2010 r. (II AKz 

32/10, KZS 2010/3/42, Lex nr 584381), stwierdzając, iż: „Zagrożenie surową karą rodzi 

domniemanie, że podejrzany może podejmować próby różnych bezprawnych działań mających 

destabilizować prawidłowy tok postępowania. Założenie tego przez ustawodawcę zwalnia z 

powinności wykazywania konkretnych zachowań utrudniających postępowanie. Ta przesłanka 

aresztowania ma charakter samodzielny, więc jest wystarczającą podstawą do stosowania 

aresztowania dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Poglądy te są utrwalone w 

powszechnym orzecznictwie sądów. Zarzut antycypowania kary stosowaniem aresztowania wtedy 

byłby uzasadniony, gdyby okres aresztowania zbliżał się do prawdopodobnej długości kary realnie 

grożącej oskarżonemu". Podobne stanowisko wyraził Sąd Apelacyjny w Katowicach w 

postanowieniu z dnia 20 stycznia 2010 r. (II AKz 17/10, LEX nr 574487): „Określona przez 

ustawodawcę w przepisie art. 258§2 k.p.k. przesłanka stosowania tymczasowego aresztowania 

opiera się na założeniu, że oskarżony może podejmować próby zakłócenia prawidłowego toku 

postępowania, gdy spodziewa się orzeczenia względem siebie surowej kary i nie wymaga 
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wykazywania, że zachodzą inne szczególne okoliczności uzasadniające obawę, iż będzie utrudniać 

postępowanie". 

Istotność przesłanki z art. 258 § 2 kpk wynika również z tego, że jak uznał Sąd Apelacyjny 

w Katowicach w postanowieniu z dnia 22 stycznia 2009 r. (II AKz 941/08, KZS 2009/3/60, Lex nr 

504102): „W przypadku, gdy podstawą stosowania tymczasowego aresztowania jest przepis art. 

258 § 2 k.p.k., nie jest konieczne uzasadnienie negatywnej okoliczności, dlaczego nie uznano za 

wystarczające zastosowanie innego środka zapobiegawczego, a więc nie zachodzi tu naruszenie 

treści art. 257 § 1 k.p.k". 

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, należy stwierdzić, iż znaczenie posiada nie tylko 

„materialna treść przestępstwa" (jak uznał Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 26 

lutego 1998 r., II AKo 8/98, KZS 1998/3/48, Lex nr 33818), lecz również kwalifikacja prawna 

zarzucanego czynu. Materialna treść przestępstwa nie stanowi bowiem elementu samoistnego, lecz 

jest następstwem oceny odnoszącą się do znamion konkretnego typu czynu zabronionego. Stąd też 

nie można jedynie w oparciu o swoiście wyabstrahowaną i abstrakcyjną konstrukcję materialnej 

treści przestępstwa dokonywać oceny prawdopodobnej wysokości kary (tak trafnie P. Kardas, op. 

cit, s. 78). 

Według Rzecznika Praw Obywatelskich, ocena prawidłowości zastosowanej przez 

oskarżyciela publicznego kwalifikacji prawnej jest również istotna dla rozstrzygnięć co do ustaleń 

faktycznych, czynionych w oparciu o nowe dowody, które mogą dyskwalifikować dotychczasowe 

zarzuty, w części lub w całości. „Sąd prowadząc postępowanie na bieżąco, ocenia bowiem 

zgromadzony materiał i kiedy tylko dochodzi do wniosku, iż stopień prawdopodobieństwa 

popełnienia przez danego oskarżonego czynu pomniejsza się lub upada, z urzędu zobowiązany jest 

do uchylenia stosowania środka zapobiegawczego, w przeciwnym razie stosowanie środka 

stawałoby się pozbawionym podstawy prawnej" (post. Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 

czerwca 2005 r., II AKz 337/05, KZS 2005/12/62, Lex nr 175048). Ocena ta ma znaczenie 

zwłaszcza w postępowaniu w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania. W sytuacji 

pojawienia się nowych okoliczności, wskazujących, że oskarżony popełnił w rzeczywistości inny 

czyn, aniżeli został mu zarzucony, np. zagrożony karą pozbawienia wolności do roku, powinno to 

skutkować uchyleniem tymczasowego aresztowania. Wpływ zatem poszerzającej się podstawy 

dowodowej na kwalifikację prawnąjest niewątpliwy. 

Trafne jest stanowisko wypowiedziane w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w myśl którego 

duże prawdopodobieństwo, o którym mowa w art. 249 § 1 kpk, odnosić się musi do wszystkich 

znamion czynu określonego w powołanym przez prokuratora przepisie kodeksu karnego i nie może 

ograniczać się do wskazania, iż zarzucone podejrzanemu zachowanie ewentualnie wypełnia tylko 
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część znamion wyszczególnionych w tym typie (tak post. SN z dnia 24 sierpnia 2007 r., WZ 33/07, 

OSNwSK 2007/1/1868, Biul.PK 2007/14/53, Lex nr 311189). Rzecznik podziela pogląd doktryny, 

iż Sąd Najwyższy tym samym przesądził o konieczności zbadania trafności przyjętej przez 

prokuratora w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów kwalifikacji prawnej, zarówno z punktu 

widzenia właściwego wyboru stanowiącego normatywną podstawę oceny typu czynu zabronionego, 

jak i realizacji przez zarzucone zachowanie wszystkich znamion tego typu. Niespełnienie 

któregokolwiek z elementów składających się na ocenę trafności oraz pełnego i adekwatnego 

odzwierciedlenia w kwalifikacji zarzuconego czynu oznacza niespełnienie przesłanki dowodowej 

określonej w art. 249 § 1 kpk (tak P. Kardas, op. cit, s. 81). 

Należy zaaprobować stanowisko T. Grzegorczyka, zgodnie z którym: „Trudno jednak 

zgodzić się, że przedmiotem badania sądu nie jest w ogóle kwestia kwalifikacji prawnej czynu (tak 

w post. z 9 czerwca 1999 r., V KZ 21/99), raczej już - że sąd orzekający o tymczasowym 

aresztowaniu nie jest uprawniony do dokonywania tej oceny "w takim zakresie, jaki stanowi 

uprawnienie sądu właściwego do merytorycznego rozpoznania sprawy" (tak w post. z 19 

października 1999 r., III KZ 141/99), gdyż sąd ten winien mieć na uwadze wyłączenia aresztu 

związane z określonym charakterem czynu, a więc i poprawną kwalifikacją by nie dopuścić do 

zbędnego stosowania tego środka tam, gdzie kodeks to wyklucza (zob. § 3 art. 259). 

Pogląd ten zasługuje w pełni na akceptację, ale to nie oznacza, że prezentowane tu 

stanowisko Rzecznika stoi z nim w sprzeczności, bowiem brak związania sądu kwalifikacją prawną 

przy orzekaniu na etapie postępowania przygotowawczego w przedmiocie tymczasowego 

aresztowania (przedłużenia jego stosowania) nie oznacza przesądzenia o ostatecznej prawnokarnej 

ocenie zdarzenia historycznego, stanowiącego przedmiot postępowania. Tak jak tymczasowe 

aresztowanie nie może przesądzać o uznaniu winy, ani decydować o wymiarze ostatecznie 

wymierzonej kary, to ocena na etapie postępowania przygotowawczego, wydana na podstawie 

zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego nie może przesądzać o ostatecznej 

prawnokarnej ocenie zdarzenia historycznego. 

Zgodzić się zatem należy z tezą że w sprawie, w której podejrzany przedstawia swój czyn 

jako działanie w obronie koniecznej, przy braku dowodów przeciwnych, zastosowanie wobec niego 

tymczasowego aresztowania, w warunkach gdy odrzucenie obrony koniecznej wynika wyłącznie z 

subiektywnej oceny prowadzącego postępowanie, należy uznać za niewątpliwie niesłuszne (zob. 

post. SN z 19 lipca 1989 r., IV KZ 71/89, OSPiKA 10/1990, poz. 345); w istocie stosowanie w 

takiej sytuacji środków zapobiegawczych uznać należałoby za niedopuszczalne z uwagi na 

niespełnienie wymogu wskazanego w art. 249 § 1 infine. Zasadnie też podnoszono w orzecznictwie 

SN, że jeżeli w jakimkolwiek stadium postępowania - w miarę jego rozwoju i uzupełniania -
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powstaną wątpliwości co do zasadności podejrzenia albo oskarżenia osoby aresztowanej, to należy 

środek ten niezwłocznie uchylić (zob. post. SN z 15 kwietnia 1983 r., II KZ 31/83, OSNKW 10-

11/1983, poz. 90)" (T. Grzegorczyk, Komentarz do art. 249 kodeksu postępowania karnego 

(Dz.U.97.89.555), [w:] T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Zakamycze 

2003, wyd. III, Lex). 

W odniesieniu do tej wypowiedzi, wymaga podkreślenia stwierdzenie, iż sąd orzekający o 

tymczasowym aresztowaniu nie jest uprawniony do dokonywania tej oceny w takim zakresie, jaki 

stanowi uprawnienie sądu właściwego do merytorycznego rozpoznania sprawy co do jej przedmiotu 

głównego. Oznacza to, zdaniem Rzecznika, iż sąd stosujący tymczasowe aresztowanie nie ma 

kompetencji do modyfikacji treści zarzutów, ani zmiany zastosowanej przez oskarżyciela 

publicznego kwalifikacji prawnej. Nie może sąd zatem zmieniać ani opisu czynu, ani kwalifikacji 

prawnej. Stanowi to wyłączne uprawnienie oskarżyciela publicznego w trakcie postępowania 

przygotowawczego, któremu przysługuje na tym etapie funkcja dominus litis. Jednakże sąd nie jest 

związany tą kwalifikacją i może dokonywać jej oceny. Wiąże go jedynie tożsamość czynu 

opisanego w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów. 

P. Kardas prezentuje pogląd, iż sąd, w ramach postępowania w przedmiocie tymczasowego 

aresztowania jest zatem nie tylko uprawniony, ale i zobowiązany do dokonania właściwej 

subsumcji czynu opisanego w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów, a więc przyjęcia jako 

podstawy oceny takiej kwalifikacji prawnej, która w kontekście poczynionych ustaleń faktycznych 

w ramach postępowania incydentalnego okaże się najbardziej adekwatna i w stosunku do której 

zachodzi duże prawdopodobieństwo w rozumieniu art. 249 § 1 kpk (tak P. Kardas, op. cit, s. 89). 

Rzecznik aprobuje stanowisko, wypowiedziane w doktrynie, że jeśli sąd stwierdzi, że 

zachodzą przesłanki do tymczasowego aresztowania, ale kwalifikacja, przyjęta przez prokuratora 

jest niewłaściwa (w ramach tożsamości czynu), to w uzasadnieniu o zastosowaniu tymczasowego 

aresztowania powinien wskazać swoją ocenę wraz z własną kwalifikacją i uzasadnieniem dla 

takiego stanowiska. Jeśli zaś sąd stwierdzi, nie wychodząc poza granice wniosku i tożsamość 

czynu, że podstawowa, określona w art. 249 § 1 kpk przesłanka do stosowania środka 

zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, tj. gdy zebrane dowody wskazują na duże 

prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo, nie jest spełniona dotychczasowymi 

wynikami postępowania przygotowawczego, winien odmówić uwzględnienia wniosku prokuratora 

o zastosowanie (przedłużenie stosowania) tego środka. W konsekwencji więc można i należy 

zaznaczyć, że jeśli sąd uzna, po zapoznaniu się z przedstawionymi w powyższym wniosku o 

zastosowanie (przedłużenie stosowania) tymczasowego aresztowania materiałami postępowania 

przygotowawczego, że jego ocena nie wskazuje na prawidłowość przyjętej przez prokuratora 
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kwalifikacji prawnej, winien stosownie do własnych wniosków rozważyć istnienie wszystkich 

przesłanek stosowania tego środka, niejako w oderwaniu od prawnej oceny czynu zarzuconego, 

przedstawionej we wniosku (por. P. Kardas, op.cit., s.89; por. post. SN z dnia 24 sierpnia 2007 r., 

WZ 33/07, OSNwSK 2007/1/1868, Biul.PK 2007/14/53, Lex nr 311189). 

Przedstawione tu stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje dodatkowe wsparcie 

w argumencie wypływającym z porównania treści art. 313 § 1 kpk i art. 249 § 1 kpk w zakresie, w 

jakim przepisy te określają moment uprawniający do wydania postanowienia o przedstawieniu 

zarzutów, tj Jeżeli dane (...) uzasadniają dostatecznie podejrzenie (...)" i stosowania środków 

zapobiegawczych w przypadku, „(...) gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo 

(...)". Jako oczywiste w tej sytuacji jawi się, iż podjęcie czynności procesowej wymagającej 

wyższego stopnia dowodowego oparcia orzeczenia nie może być determinowane jako m.in. 

przesłanką bezwzględną poprzez ocenę prawną mającą miejsce w fazie wstępnej postępowania 

karnego wtedy, gdy wystarczające jest tylko wsparcie dowodowe w postaci jedynie dostatecznego 

uprawdopodobnienia popełnienia przestępstwa. 

Reasumując, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, sąd orzekając na etapie 

postępowania przygotowawczego w przedmiocie tymczasowego aresztowania (przedłużenia jego 

stosowania) jest uprawniony do badania i oceny trafności kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu 

przyjętej przez oskarżyciela publicznego, a w szczególności, badając przesłanki stosowania tego 

środka nie jest nią związany. 

Brak dokonania analizy w tym przedmiocie uniemożliwia bowiem stwierdzenie, czy w 

realiach konkretnej sprawy spełniona została przesłanka ogólna i przesłanki szczególne pozytywne, 

jak również czy nie wystąpiły negatywne przesłanki tymczasowego aresztowania. 

Z uwagi zaś na występujące, a wskazane na wstępie rozbieżności w orzecznictwie, Rzecznik 

Praw Obywatelskich uznał, iż konieczne jest ich rozstrzygnięcie przez poszerzony skład Sądu 

Najwyższego. 

Tymczasowe aresztowanie stanowi istotną dolegliwość i ograniczenie wolności osobistej 

(art. 41 Konstytucji RP). Zadaniem i rolą Rzecznika Praw Obywatelskich jest zaś stanie na straży 

praw i wolności człowieka i obywatela oraz promowanie wykładni prawa, zgodnej ze standardami 

ich ochrony. Stąd też zasadnym jest przedmiotowy wniosek. 

Dlatego też, wnoszę jak na wstępie. 


