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GLOSA DO WYROKU SĄDU APELACYJNEGO 
W WARSZAWIE Z 26 MARCA 2019 R., 

II AKA 359/181

B A R T O S Z  ŁU K O W I A K *

Teza
„Zarzut obrazy prawa materialnego z części szczególnej Kodeksu karnego2 może 
być postawiony tylko wówczas, gdy skarżący akceptuje dokonane przez Sąd 
meriti ustalenia faktyczne”.

1. WPROWADZENIE

Komentowany wyrok dotyczy łączenia zarzutów stawianych zaskarżonemu orze-
czeniu w treści apelacji. Z problematyką tą sądy odwoławcze (jak zresztą również 
sam Sąd Najwyższy) zdają się mieć liczne problemy już od dłuższego czasu, na 
co wskazuje fakt, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat podobne stanowisko 
wyartykułowano również w szeregu innych wypowiedzi judykatury3.

W uzasadnieniu glosowanego orzeczenia wyrażono pogląd, w myśl którego 
zarzut obrazy przepisów prawa materialnego, o którym de lege lata mowa w art. 438 
pkt 1 i 1a Kodeksu postępowania karnego4, możliwy jest do postawienia jedynie 
wtedy, gdy skarżący akceptuje wszystkie dokonane przez sąd I instancji ustalenia 

* Bartosz Łukowiak – student V roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Eko-
nomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik kancelarii adwokackiej, adres e-mail: bartosz.
lukowiak1@gmail.com, numer ORCID: 0000-0003-3993-2182

1 LEX nr 2668857.
2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz 

z 2020 r. poz. 568), dalej: k.k.
3 Zob. postanowienie SN z 25 lipca 2005 r., V KK 61/05, OSNwSK 2005, Nr 1, poz. 1412; 

postanowienie SN z 24 stycznia 2007 r., II KK 256/06, OSNwSK 2007, Nr 1, poz. 270; postano-
wienie SN z 26 marca 2013 r., III KK 17/13, LEX nr 1311644; wyrok SN z 21 marca 2019 r., V KK 
108/18, KZS 2019, Nr 10, poz. 29; wyrok SA w Warszawie z 26 marca 2019 r., II AKa 353/18, 
LEX nr 2739048.

4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30, 
413 i 568), dalej: k.p.k.
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faktyczne. Jak bowiem uzasadnił Sąd Apelacyjny w Warszawie: „[j]est to logiczne 
i oczywiste gdyż sąd I instancji w pierwszej kolejności dokonuje ustaleń faktycznych 
sprawy w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, który w procesie 
analizy i oceny uzna za wiarygodny. Następnie zaś ustalony stan faktyczny składa-
jący się z elementów strony przedmiotowej i podmiotowej poddaje prawno-karnej 
analizie w aspekcie tego czy ustalone przez Sąd zachowanie oskarżonego wyczer-
puje czy też nie znamiona określonego przepisu […]. Ze wskazanych powodów 
jednoczesne kwestionowanie dokonanych przez Sąd meriti ustaleń faktycznych oraz 
przyjętej w wyroku kwalifikacji prawnej należy uznać za błędne, a zarzut obrazy 
prawa materialnego dodatkowo należy potraktować jako przedwczesny. Jest on 
bowiem aktualny dopiero wówczas gdy skarżący akceptuje w całości ustalenia 
faktyczne dokonane przez Sąd meriti”.

W celu oceny tego orzeczenia, w toku dalszych rozważań przyjdzie rozstrzygnąć 
następujące kwestie:
1) czy rzeczywiście prawnokarna analiza zarzuconego oskarżonemu czynu może 

nastąpić dopiero po dokonaniu adekwatnych ustaleń faktycznych?
2) czy zarzut obrazy przepisów prawa materialnego rzeczywiście aktualizuje się 

dopiero w razie zaakceptowania przez odwołującego się poczynionych przez 
sąd ustaleń faktycznych?

2. KOLEJNOŚĆ STOSOWANIA PRZEPISÓW

Z uzasadnienia komentowanego wyroku wynika dość jednoznacznie, że na jego 
potrzeby przyjęto założenie, zgodnie z którym do przepisów prawa materialnego 
należy sięgnąć dopiero po odpowiednim zrekonstruowaniu stanu faktycznego. 
W ujęciu tym proces stosowania prawa miałby się rozpoczynać od ustalenia rele-
wantnych w danym układzie faktów, w oparciu o które na dalszym etapie przepro-
wadzony zostanie proces subsumcji pod określony przepis ustawy karnej.

W rzeczywistości jednak stosowanie prawa nigdy nie może rozpocząć się 
w próżni, tzn. w oderwaniu od przepisów prawa materialnego. Coś musi przecież 
decydować o tym, które z faktów są, a które nie są relewantne w danym ukła-
dzie. Trudno nawet teoretycznie wyobrazić sobie sytuację, w której sąd ustalałby 
najpierw wszystkie możliwe do ustalenia fakty (cokolwiek miałoby to w ogóle 
oznaczać), mając świadomość, że ostatecznie skorzysta wyłącznie z ich niewielkiej 
części. Owym czymś są bez wątpienia właśnie przepisy prawnomaterialne. Jak traf-
nie wskazuje się w piśmiennictwie, proces ustaleń faktycznych determinowany jest 
przez opis zachowania stypizowanego w przepisie ustawy karnej. W prowadzonym 
przed sądem postępowaniu dowodowym co do zasady odtwarza się zatem jedynie 
te elementy, które mogą okazać się istotne dla ustalenia, czy oskarżony dopuścił się 
zachowania odpowiadającego wzorcowi wynikającemu z brzmienia przepisu typi-
zującego5. Należy najpierw dokonać wyboru przepisu prawa materialnego (choćby 
zinterpretowanego na tym etapie jedynie wstępnie i powierzchownie), który 

5 Zob. K. Lipiński, Łączenie i mieszanie zarzutów w apelacji karnej, „Palestra” 2020, Nr 1, s. 49.



GLOSA DO WYROKU SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE... 87

VERITAS IURIS

2/2019

dopiero zadecyduje o tym, jakie fakty powinny podlegać ustaleniu. W praktyce rolę 
takiego wyznacznika pełni zwykle kwalifikacja prawna przyjęta w akcie oskarżenia. 
Innymi słowy, niczym na kole hermeneutycznym (spirali hermeneutycznej), proces 
stosowania prawa materialnego powinien zarówno poprzedzać, jak i następować 
po etapie ustalania stanu faktycznego.

Prowadzi to do wniosku, że do obrazy przepisów tego prawa może dojść 
także przed zakończeniem postępowania dowodowego. Warto posłużyć się choćby 
zaczerpniętym z literatury przykładem niedostrzeżenia przez sąd, że rozważany 
przezeń typ czynu zabronionego znamienny jest skutkiem, co w konsekwencji pro-
wadzi do braku ustaleń w tym zakresie6. Należy przyjąć, że w takim przypadku 
bezzasadne oddalenie wniosku dowodowego strony, odnoszącego się właśnie do 
kwestii skutku (naruszenie art. 170 § 1 pkt 2 in principio k.p.k.) bądź też nieprzepro-
wadzenie stosownego dowodu z urzędu (naruszenie art. 167 in fine w zw. z art. 366 
§ 1 in fine w zw. z art. 2 § 2 k.p.k.) stanowić będzie jedynie skutek (błąd wtórny) 
niewłaściwej wykładni określonego przepisu prawa materialnego (błąd pierwotny). 
Tym samym naruszenie przywołanych wyżej przepisów procesowych powinno 
zostać wskazane w treści skargi odwoławczej nie jako samodzielny zarzut, ale 
wyłącznie jako uzasadnienie lub skutek naruszenia przepisu prawnomaterialnego 
(np. w ramach obowiązku wykazania w kasacji istotnego wpływu uchybienia na 
treść zaskarżonego orzeczenia, o którym mowa w art. 523 § 1 zdanie 1 in fine k.p.k.).

3. NIEZALEŻNOŚĆ ZARZUTÓW

Przechodząc do zagadnienia zależności pomiędzy postawieniem zarzutu obrazy 
przepisów prawa materialnego a akceptacją przez skarżącego ustalonego przez sąd 
stanu faktycznego, należy rozpocząć od znalezienia przyczyny swoistej popularności 
kierunku orzeczniczego reprezentowanego m.in. przez Sąd Apelacyjny w Warsza-
wie7. Najprawdopodobniej, choć z uwagi na ograniczenia w dostępie do wszystkich 
orzeczeń sądowych hipotezy tej nie sposób naukowo udowodnić, powstał on na 
skutek bezrefleksyjnego przejęcia przez któryś z sądów odwoławczych argumenta-
cji powstałej przy okazji rozważań na temat tzw. reguły pierwszego ogniwa, gdzie 
posłużono się oczywistym na tle danego układu procesowego skrótem myślowym 
w postaci elipsy kontekstowej (wyrzutni).

6 Ibidem, s. 49; M. Bielski, Zasady konstruowania zarzutów apelacyjnych opartych na względnych 
przyczynach odwoławczych, [w:] P. Hofmański (red.), Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa 
poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, 
Warszawa 2014, s. 54. 

7 Pogląd ten zdaje się dominować również w piśmiennictwie; w najnowszej literaturze tak 
m.in. D. Świecki, Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym, Warszawa 2018, 
s. 90 i 92; D. Drajewicz [w:] idem (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–424, 
Warszawa 2020, Nb. 9 do art. 438; K.T. Boratyńska, P. Czarnecki [w:] A. Sakowicz (red.), Kodeks 
postępowania karnego. Komentarz. Wyd. 8, Warszawa 2018, Nb. 2 do art. 438; I. Urbaniak-Mastalerz, 
Przyczyny odwoławcze w polskim procesie karnym, Białystok 2018, s. 93–96.
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W myśl reguły pierwszego ogniwa (nazywanej zwykle zasadą) zarzut apelacyjny 
powinien zawsze uderzać w pierwotną przyczynę wadliwości orzeczenia8. Przykła-
dowo zatem, jeżeli skarżący wbrew ustaleniom sądu a quo uważa, że oskarżony 
nie zrealizował znamion typu czynu X, to powinien w treści środka odwoławczego 
podnieść zarzut błędu w ustaleniach faktycznych (uznanie, że doszło do realizacji 
znamion typu czynu X), a nie zarzut obrazy przepisów prawa materialnego (zasto-
sowanie przepisu penalizującego czyn X pomimo braku realizacji wszystkich jego 
znamion), skoro drugie z tych uchybień (błąd wtórny) stanowi jedynie skutek uchy-
bienia pierwszego (błąd pierwotny). Równocześnie, w myśl reguły pojedynczego 
zarzutu, nie powinien podnosić obu tych zarzutów, skoro w istocie dotyczą one 
tego samego uchybienia9.

Jeżeli jednak dwa zarzuty dotyczą uchybień niepozostających ze sobą w bezpo-
średnim związku przyczynowo-skutkowym, to w myśl reguły pierwszego ogniwa 
nie ma przeszkód, ażeby jeden z zarzutów dotyczył błędu w ustaleniach faktycz-
nych, a drugi obrazy przepisów prawa materialnego. Jeszcze na gruncie poprzedniej 
kodyfikacji karnej regułę tę trafnie wyraził Sąd Najwyższy, przyjmując w jednym ze 
swych judykatów, że „[n]ie ma obrazy prawa materialnego, gdy wadliwość orzeczenia 
w  t y m  z a k r e s i e  [rozstrzelenie – B.Ł.] jest wynikiem błędnych ustaleń przyjętych 
za jego podstawę”10. Nic więc dziwnego, że w następnym latach w orzecznictwie dość 
powszechnie wyrażano pogląd, zgodnie z którym „[o]braza prawa materialnego ma 
miejsce wtedy, gdy stan faktyczny został w orzeczeniu prawidłowo ustalony i do niego 
nie zastosowano właściwego przepisu. Natomiast nie ma tej obrazy, kiedy wadliwość 
orzeczenia w  t y m  z a k r e s i e  [rozstrzelenie – B.Ł.] jest wynikiem błędnych ustaleń, 
przyjętych za jego podstawę lub naruszenia przepisów prawa procesowego”11. Warto 
odnotować, że w pierwszym zdaniu przywołanego orzeczenia posłużono się skrótem 
myślowym, który jednak w kontekście drugiego z nich nie powinien rodzić większych 
wątpliwości interpretacyjnych nawet wśród osób niezaznajomionych ze szczegółami 
stanu faktycznego, na którego tle ono zapadło.

Problem polega jednak na tym, że z biegiem czasu zaczęto pomijać wyrażające 
właśnie regułę pierwszego ogniwa sformułowanie „w tym zakresie”12. W ten sposób 
doszło do zastąpienia reguły pierwszego ogniwa rozwiązaniem, które ad hoc można 
by nazwać regułą subsydiarności (ostateczności), zgodnie z którą zarzut obrazy 

8 W. Wassermann, Zasady formułowania zarzutów apelacyjnych w obowiązującej procedurze 
karnej, „Prokuratura i Prawo” 2010, Nr 6, s. 43. Posłużenie się przez tego autora kategorią poję-
ciową zasady wynika z tego, że przewiduje on od niej wyjątek, w myśl którego „jeżeli naru-
szenie przepisów postępowania doprowadziło jednocześnie do błędnych ustaleń faktycznych, 
to należy w środku odwoławczym postawić jedynie zarzut błędu w ustaleniach faktycznych” 
(ibidem, s. 48); za możliwością odstąpienia w niektórych przypadkach od ścisłego przestrzegania 
tej zasady („choćby ze względu na klarowność wywodu”) opowiedział się również K. Lipiński, 
op. cit., s. 47.

 9 Szerzej na temat reguły (zasady) pojedynczego zarzutu i proponowanych wyjątków od 
niej W. Wassermann, op. cit., s. 43 i 48.

10 Wyrok SN z 23 lipca 1974 r., V KR 212/74, OSNKW 1974, Nr 12, poz. 233.
11 Zob. chociażby wyrok SN z 21 czerwca 1978 r., I KR 124/78, OSNPG 1979, Nr 3, poz. 51.
12 Por. postanowienie SN z 26 lipca 2001 r., V KKN 78/99, Legalis, w którego uzasadnie-

niu przywołano wyłącznie pierwsze zdanie zacytowanego wcześniej fragmentu wyroku SN 
z 21 czerwca 1978 r., V KKN 78/99.
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przepisów prawa materialnego można podnosić jedynie w razie pełnej akceptacji 
ustalonego przez sąd stanu faktycznego.

Opisywane wyżej wypaczenie reguły pierwszego ogniwa w następnych latach 
starano się skorygować przy pomocy stanowiska, w myśl którego łączenie oma-
wianych rodzajów zarzutów możliwe jest przy zastosowaniu konstrukcji zarzutu 
ewentualnego (dotyczącego obrazy przepisów prawa materialnego), podnoszo-
nego na wypadek nieuwzględnienia przez sąd zarzutu głównego (dotyczącego 
błędu w ustaleniu stanu faktycznego)13. Tyle tylko, że zarzut taki ma charakter 
alternatywny, tj. powinien zostać rozpoznany przez sąd ad quem dopiero w razie 
zaaprobowania ustaleń faktycznych poczynionych przez sąd a quo. Mechanizm 
ten służy zatem do „zdublowania” zarzutu głównego14 i dotyczy w istocie tego 
samego uchybienia, opisywanego w środku odwoławczym dwukrotnie wyłącznie 
z tzw. „ostrożności procesowej”. Z konstrukcją tą nic wspólnego nie ma sytuacja, 
w której skarżący zauważył, że sąd meriti dopuścił się dwóch odrębnych uchy-
bień o charakterze pierwotnym, z których jedno dotyczy niewłaściwego ustalenia 
stanu faktycznego (ewentualnie obrazy przepisów prawa procesowego), a drugie 
obrazy przepisów prawa materialnego. Zarzut alternatywny stawiany jest zazwy-
czaj w układzie procesowym, w którym odwołujący się nie ma pewności co do 
uwzględnienia zarzutu głównego. Tymczasem w omawianym przypadku skarżący 
jest zwykle przekonany co do trafności dalej idącego zarzutu (dotyczącego błędności 
podstawy faktycznego zaskarżonego orzeczenia), ale mimo to – tym bardziej, jeżeli 
jest profesjonalistą (oskarżycielem publicznym, obrońcą albo pełnomocnikiem) – nie 
jest w stanie przejść obojętnie obok innych dostrzeżonych uchybień.

Za prawidłowe i w pełni zgodne z regułami pierwszego ogniwa oraz pojedynczego 
zarzutu należy zatem uznać wyrażane niekiedy stanowisko, w myśl którego w treści 
środka odwoławczego można postawić wiele zarzutów odwołujących się do różnych 
przyczyn odwoławczych, byleby ich przedmiotem były odrębne uchybienia o cha-
rakterze pierwotnym15. Przytoczoną na wstępie tezę glosowanego wyroku powinno 
się zatem zmodyfikować poprzez przyjęcie, że zarzut obrazy prawa materialnego 
może być postawiony tylko wówczas, gdy skarżący akceptuje dokonane przez sąd 
meriti ustalenia faktyczne, albo – kwestionując je – zarzuca, że prawo materialnego 
zastosowano wadliwie nawet w stosunku do faktów ustalonych przez sąd16.

Zasadność tego poglądu wynika chociażby z faktu, że skarżący, którego zarzut 
błędu w ustaleniach faktycznych zostanie uznany za bezzasadny, na późniejszym eta-

13 Wśród komentatorów tak m.in. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek [w:] P. Hofmański 
(red.), Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do artykułów 297–467. Wyd. 4, Warszawa 
2011, Nb. 9 do art. 438 oraz J. Matras [w:] K. Dudka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
Warszawa 2018, teza 2 do art. 438; w orzecznictwie tak SN w wyroku z 28 lutego 2017 r., IV KK 
317/16, KZS 2019, Nr 1, poz. 9.

14 Tak SN w wyroku z 19 października 2016 r., V KK 239/16, LEX nr 2148667.
15 W. Wassermann, op. cit., s. 43–44, który nazywa tę konstatację zasadą wszechstronności; 

tak też K. Lipiński, op. cit., s. 45. Obaj autorzy mówią jednak nie o odrębnych uchybieniach 
o charakterze pierwotnym, ale o „odrębnych okolicznościach”.

16 Tak trafnie SA w Krakowie w wyrokach: z 2 lutego 2006 r., II AKa 265/05, KZS 2006, Nr 3, 
poz. 39, z 27 listopada 2008 r., II AKa 187/08, KZS 2009, Nr 2, poz. 32 oraz z 14 maja 2008 r., 
II AKa 49/08, LEX nr 466536.
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pie postępowania odwoławczego nie będzie miał przecież szansy postawienia wzglę-
dem zaskarżonego orzeczenia nowych zarzutów, dotyczących tym razem obrazy 
przepisów prawa materialnego. Może co najwyżej w trybie art. 9 § 2 k.p.k. próbować 
przekonać sąd II instancji o konieczności zmiany albo uchylenia określonego roz-
strzygnięcia z urzędu, np. w oparciu o przepis art. 440 k.p.k., choć i to rozwiązanie 
wydaje się mało prawdopodobne, skoro skarżący dowiaduje się o bezzasadności 
sformułowanego przez siebie zarzutu co do zasady dopiero z chwilą wydania orze-
czenia drugoinstancyjnego (jedynie wyjątkowo wynika to już z przebiegu postępo-
wania dowodowego prowadzonego w instancji odwoławczej). Wszystkie dostrzeżone 
uchybienia powinien zatem opisać już w skardze inicjującej postępowanie apelacyjne 
czy zażaleniowe, ewentualnie w uzupełniającym piśmie procesowym, jeżeli zostało 
ono złożone z zachowaniem terminu zawitego do wniesienia danego środka odwo-
ławczego albo terminu, o którym mowa w przepisach szczególnych (zob. art. 445 § 
2 in fine oraz art. 449a § 3 k.p.k.). Stanowisko forsowane m.in. przez Sąd Apelacyjny 
w Warszawie niejako zmusza stronę do stawiania wszystkiego na jedną kartę, tzn. 
do starannego przemyślenia, czy dostrzeżone uchybienia w zakresie podstawy fak-
tycznej orzeczenia są dostatecznie silne i przekonujące, przez co nie ma potrzeby 
wspominać o wadliwości orzeczenia również pod kątem prawnomaterialnym, czy też 
może jednak nie warto ryzykować i w środku odwoławczym opisać jedynie uchybie-
nia w zakresie naruszenia norm tego prawa. Tymczasem należy przyjąć, że skarżący 
powinien mieć możliwość wytknięcia sądowi meriti wszystkich dostrzeżonych prze-
zeń błędów o charakterze pierwotnym (arg. lege non distinguente ex art. 427 § 2 k.p.k.).

Nie sposób racjonalnie uzasadnić dlaczego odwołujący się, który dostrzegł, iż 
sąd z oczywistym pogwałceniem reguły lex mitior retro agit nie zastosował wzglę-
dem oskarżonego ustawy względniejszej, powinien milczeć na temat tego uchybie-
nia tylko dlatego, że jego zdaniem oskarżony w ogóle nie popełnił zarzuconego mu 
przestępstwa, przez co – przy prawidłowo ustalonym stanie faktycznym – najmniej-
szego znaczenia nie będzie miało to, która z możliwych do zastosowania ustaw 
byłaby dla sprawcy względniejsza. Za prymitywną wręcz należałoby uznać podno-
szoną często mutatis mutandis na tle zarzutów ewentualnych argumentację, zgodnie 
z którą „zaczepianie” orzeczenia nie tylko na płaszczyźnie faktów, ale i prawa mate-
rialnego (ewentualnie nie tylko na płaszczyźnie sprawstwa, ale i kary) może pro-
wadzić do ujawnienia przez autora środka odwoławczego i zasugerowania sądowi 
odwoławczemu istnienia wątpliwości co do zasadności zarzutu dotyczącego faktów 
(ewentualnie sprawstwa), skoro sam autor skargi nie jest do końca przekonany 
o trafności dalej idących zarzutów17.

Dla pełniejszego zobrazowania stawianych wyżej tez warto przywołać także 
inne przykłady „zbiegu” uchybień w zakresie prawa materialnego i niezależnych 
od nich uchybień w zakresie ustaleń dotyczących stanu faktycznego, które – przy-
najmniej według prezentowanego tu ujęcia – powinny zostać podniesione w tym 
samym środku odwoławczym i bez konieczności odwoływania się do konstrukcji 
zarzutu ewentualnego.

17 Zob. Z. Brodzisz, Apelacja oskarżyciela. Komentarz praktyczny. Wzory pism procesowych, 
Warszawa 2018, s. 95 i n.
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Chodzić tu może o sytuację, w której – zdaniem skarżącego – sąd błędnie uznał, 
że zarzucony oskarżonemu czyn w ogóle miał miejsce albo że jego sprawcą był 
oskarżony, równocześnie dopuszczając się uchybienia polegającego na:
1) niezastosowaniu definicji legalnej18 (np. bezzasadnie uznał, że oskarżony jest 

funkcjonariuszem publicznym);
2) przyjęciu wbrew ustawie karnej, że czyn ten można popełnić również działając 

z zamiarem ewentualnym (w sprawach dotyczących tzw. przestępstw kierun-
kowych lub choćby popełnionych w formie przygotowania);

3) uznaniu, że błąd co do okoliczności stanowiącej znamię przestępstwa skarbo-
wego, w którym zdaniem sądu znajdował się jego sprawca, dla wyłączenia 
odpowiedzialności karnej musiałby być usprawiedliwiony (por. art. 10 § 1 
Kodeksu karnego skarbowego19 i art. 28 § 1 k.k.);

4) wymierzeniu oskarżonemu kary uwzględniającej stopień społecznej szkodli-
wości czynu oceniony przez pryzmat kwantyfikatorów nieujętych w art. 115 
§ 2 k.k. (np. położenie nacisku na nagminność popełniania przestępstw okre-
ślonego rodzaju20).
Oznacza to, że skarżący może zwrócić uwagę sądu ad quem z jednej strony na 

uchybienia w zakresie podstawy faktycznej zaskarżonego orzeczenia, dotyczące 
zarówno samego procesu jej kształtowania (np. zarzut obrazy przepisów prawa 
procesowego poprzez naruszenie reguł dotyczących gromadzenia albo oceny dowo-
dów), jak i jego efektów (np. zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych 
za podstawę orzeczenia, polegający na wyciągnięciu błędnych wniosków z prawi-
dłowo ocenionych dowodów), a z drugiej wytknąć w treści środka odwoławczego 
wszystkie te działania lub zaniechania, które należy uznać za nieprawidłowe nawet 
przy założeniu, że prawidłowo ustalono podstawę faktyczną orzeczenia21.
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GLOSA DO WYROKU SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE 
Z 26 MARCA 2019 R., II AKA 359/18

Streszczenie

W glosowanym orzeczeniu Sąd Apelacyjny w Warszawie wyraził pogląd, w myśl którego 
zarzut obrazy przepisów prawa materialnego można postawić jedynie wtedy, gdy skarżący 
w pełni zgadza się z ustaleniami faktycznymi poczynionymi przez sąd I instancji. Przyjął, że 
w procesie stosowania prawa należy w pierwszej kolejności dokonać ustaleń faktycznych, 
a dopiero później fakty te poddać analizie przez pryzmat przepisów prawa karnego material-
nego. W tekście starano się wykazać błędność tego stanowiska. W pierwszej części rozważań 
podkreślono, że przepisy prawa materialnego stosuje się zarówno przed, jak i po etapie usta-
lania faktów. Drugą część wywodów poświęcono wykazaniu, że w pewnych sytuacjach strona 
może stawiać równolegle zarzut błędu w ustaleniach faktycznych i zarzut obrazy przepisów 
prawa materialnego.

Słowa kluczowe: łączenie zarzutów odwoławczych, zarzut obrazy przepisów prawa mate-
rialnego, zarzut błędu w ustaleniach faktycznych, podstawy odwoławcze, środki zaskarżenia, 
postępowanie odwoławcze, proces karny

COMMENTARY ON JUDGMENT OF THE COURT OF APPEAL IN WARSAW 
OF 26 MARCH 2019, II AKA 309/18

Abstract

In its commented judgment, the Court of Appeal in Warsaw expressed the view that the 
objection of a violation of substantial law can only be made if the appellant fully agrees with 
the factual findings made by the court of first instance. It assumed that in the process of 
applying the law it is necessary to make factual findings first, and only then to analyse these 
facts through the prism of substantive criminal law provisions. The text attempts to prove this 
position wrong. The first part of the considerations underlines that substantive law applies 
both before and after the establishment of facts. The second part is devoted to proving that in 
certain situations the appellant may, at the same time, raise parallel objections of an error in 
establishing the facts and objection of a violation of substantial law.

Key words: combaining appeal objections, objection of a violation of substantial law, 
objection of an error in establishing the facts, grounds for an appeal, appeal measures, appeal 
proceedings, criminal proceedings
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