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Nieistnienie orzeczenia - nieważność postępowania - bezwzględna 

przyczyna odwoławcza - o pogoni teorii prawa za rzeczywistością. 

 

 

 

 

 

I.Podstawowe kwestie terminologiczne  

 

1. Wady postępowania. Teoria ekwiwalencji wad. Teoria gradacji wad  

2. Rozróżnienie na wady istotne i nie istotne oraz na wady istotne zwykłe 

skutkujące potrzebą zmiany orzeczenia, oraz wady istotne kwalifikowane - skutkujące potrzebą 

jego uchylenia  

3. Orzeczenia pozorne, tzw. nie – orzeczenia, orzeczenia nieistniejące. Najczęstsze 

cechy orzeczeń pozornych (brak uprawnień podmiotu wydającego orzeczenia, brak właściwej 

formy lub brak promulgacji orzeczenia)   

4. Nieważność per se czy unieważnialność ?  

5. Domniemanie wynikające z prawomocności orzeczenia kontra domniemanie 

wynikające z faktu wady kwalifikowanej orzeczenia.   

6. Bezwzględne przyczyny odwoławcze, przyczyny nieważności postępowania, 

przyczyny nieważności orzeczenia (porównanie procedury karnej, cywilnej, administracyjnej, 

sądowoadministracyjnej)  

7. Katalogi wad kwalifikowanych. Rodzaje wad kwalifikowanych. 

Zamknięty/otwarty charakter katalogów.  

 

 

I. Usuwanie orzeczeń dotkniętych wadami istotnymi kwalifikowanymi w procesie 

karnym – rys historyczny  

1. Nieważność orzeczeń w kodeksie z 1928 r.  

2. Kodeks z 1969 r.  

3. Powrót koncepcji nieważności w latach 1998 – 2003  

4. Stan obecny 

  

Z uzasadnienia projektu kodeksu postępowania karnego z 1997 r. „Jest nie do 

pogodzenia z powagą prawa i wymiaru sprawiedliwości, aby traktowane były jako ważne i 

wywołujące określone skutki prawne decyzje procesowe, które dotknięte są tak kardynalnym 

naruszeniem prawa, jak na przykład „wyrok” wydany przez osobę nie będącą sędzią, albo 

orzekający środek karny nie znany w ogóle ustawie. Próba uniknięcia instytucji nieważności 

z mocy prawa jest skazana na niepowodzenie, gdyż zmuszałaby  do posługiwania się 

nieznanym ustawie pojęciem „orzeczeń nieistniejących w razie ujawnienia się wspomnianych 

najbardziej drastycznych uchybień, które – z tych czy innych powodów – uniknęłyby kontroli 

odwoławczej” 

 

5. Problem „unieważnialności” orzeczenia dotkniętego istotną wadą 

kwalifikowaną w sytuacji braku środków proceduralnych umożliwiających jego usunięcie z 

systemu prawa.    

 

II. Najbardziej palące problemy aktualne  



 

 

 

- problem dopuszczalności ocen i konsekwencji prawnych wad w obsadzie organu 

orzekającego   

- znaczenie tezy chwały 3 Izb SN z 23 stycznia 2020 r.: Nienależyta obsada sądu w rozumieniu 

art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 

379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na 

urząd sędziego w sądzie powszechnym albo wojskowym na wniosek Krajowej Rady 

Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. 

o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 

r., poz. 3), jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, 

do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 

1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
 

 

 


