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strony  adw okata z urzędu, a on osobiście tym  adw okatem  z urzędu 
pozostaje”. Ta część uchw ały odnosi się m.zd. również do postępowania 
karnego z przyczyn przytoczonych w pkt III.

Uzasadnienia uchw ały (nb. bardzo interesującego) nie przytaczam  
i odsyłam  w tym  względzie pytającą Koleżankę oraz wszystkich zain
teresow anych do przytoczonego wyżej zeszytu „Palestry” .

adw. Kazimierz Łojewski

R E C E IM Z J E

M. L e o n i e n i ,  W.  M i c h a l s k i :  W arunkowe umorzenie postępo
wania karnego w  św ietle ustaw y i p raktyk i sądowej, W yd. Prawnicze, 
W arszawa 1972, s. 264.

1. W związku z w prowadze
niem  do naszego ustawodawstwa 
karnego instytucji warunkowego 
um orzenia postępowania karnego 
powstało w  teorii i w  praktyce 
szereg problemów, które w ym aga
ją  w yjaśnienia i rozwiązania. W y
m ieniona insty tucja jest bowiem 
insty tucją  nową, nie znaną po
przednio naszemu ustawodawstwu 
karnem u, jakkolw iek insty tucje o 
zbliżonym charakterze spotykam y 
zarów no w ustaw odaw stw ach nie
k tó rych  państw  socjalistycznych 
jak  i burżuazyjnych. P roblem aty
ka, jaka  powstała na tle tej in
sty tucji, ma charakter mieszany: 
częściowo praw nom aterialny, częś
ciowo prawnoprocesowy.

Z zadowoleniem zatem  należy 
powitać ukazanie się na półkach 
księgarskich recenzowanej mono
grafii.

2. P raca podzielona jest na trzy 
zasadnicze części. Część pierwsza 
poświęcona jest zagadnieniom 
praw nom aterialnym  tej instytucji, 
część druga — zagadnieniom 
prawnoprocesowym , a część trze

cia — zagadnieniom związanym 
z wykonaniem  orzeczeń sądowych 
w arunkowo um arzających postę
powanie. W pracy swej, przy ana
lizie poszczególnych zagadnień, 
operują autorzy całym  szeregiem 
danych i przykładów wziętych z 
prak tyki sądowej, przebadali bo
wiem około 200 ak t spraw  pocho
dzących z 58 sądów powiatowych, 
w których w ciągu roku 1970 za
padły orzeczenia o w arunkow ym  
umorzeniu. Dane te pozwalają na 
wyciągnięcie wniosków uogólnia
jących, dotyczących p rak tyk i są
dowej.

3. Recenzowana praca stanowi 
gruntow ne opracowanie proble
m atyki wspom nianej insty tucji i 
prezentuje stanowisko zajmowane 
przez autorów w poszczególnych 
kwestiach. Ich poglądy praw ne 
są zawsze dobrze uzasadnione i na 
ogół trafne, co — rzecz jasna — 
nie wyłącza możności reprezento
wania w poszczególnych w ypad
kach odmiennego poglądu praw 
nego.

4. W uwagach w stępnych do
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pracy podkreślają autorzy, że 
przedm iotem  ich rozważań są 
przepisy ustaw y o w arunkow ym  
um orzeniu postępowania przez sąd 
oraz praktyka, jaka się w ykształ
ciła w  tym  zakresie. Jest rzeczą 
oczywistą, że większość wywodów 
zaw artych w recenzowanej pracy 
będzie miała zastosowanie rów 
nież w kw estiach dotyczących 
warunkowego um orzenia przez 
p rokuratora w  postępowaniu przy
gotowawczym.

W dalszym ciągu swych uwag 
w stępnych przytaczają autorzy 
dane prawnoporównawcze z usta- 
wodawstw niektórych państw  so
cjalistycznych i burżuazyjnych, by 
następnie z kolei przeprowadzić 
analizę istoty warunkow ego um o
rzenia postępowania. Autorzy 
wskazują trafnie, że w  teorii pa
nuje  na ogół zgoda co do tego, iż 
w arunkow e um orzenie jest w isto
cie swej w arunkow ym  zawiesze
niem lub w strzym aniem  postępo
wania karnego i zastosowaniem 
do spraw cy środków oddziaływa
nia wychowawczego, natom iast 
podzielone są poglądy co do tego, 
czy w arunkow e um orzenie jest 
zarazem orzeczeniem skazującym  
(aczkolwiek bez w ym ierzenia ke- 
ry), czy też nim  nie jest, bądź 
też — jak  tw ierdzą inni — 
wprawdzie nie m am y tu  do czy
nienia ze skazaniem, jednakże nie 
następuje również uwolnienie 
spraw cy od odpowiedzialności. Po 
szczegółowej analizie tych poglą
dów w strzym ują się jednak auto
rzy od w yrażenia własnego poglą
du, natom iast odwołują się do 
treści w ytycznych Sądu Najwyż
szego z dnia 29.1.1971 r. VI K ZP 
26/69 (dotyczących w ykładni i 
stosowania przepisów o w arunko
wym  um orzeniu postępowania), w 
których Sąd Najwyższy stw ier
dził, że w arunkow e um orzenie nie

jest ani form ą, ani odm ianą w a
runkowego skazania, sąd zaś roz
strzygając o w arunkow ym  um o
rzeniu, powinien zdawać sobie w 
pełni sprawę z tego, że daje tym  
samym w yraz nie budzącem u 
wątpliwości przekonaniu, iż oskar
żony jest sprawcą danego prze
stępstwa.

5. Po tych wstępnych uwagach 
omawiają autorzy w części p ier
wszej zagadnienia praw nom ate- 
rialne. Tak więc w rozdziale I 
om awiają podstawy, czyli prze
słanki warunkowego um orzenia, w 
rozdziale II — zagadnienia zwią
zane z poręczeniem, w  rozdziale 
III — kw estie dotyczące okresu 
warunkowego umorzenia, w  roz
dziale IV — zagadnienia związa
ne z zobowiązaniami okresu próby, 
wreszcie w końcowym rozdzia
le V tej części pierwszej rozw aża
ją podobieństwa i różnice zacho
dzące między w arunkow ym  um o
rzeniem  a w arunkow ym  zawiesze
niem wykonania kary.

W omawianej części pierwszej 
zasługują na szczególną uwagę 
wnikliwe wywody dotyczące po
szczególnych podstaw (przesłanek) 
w arunkowego um orzenia, jakkol
w iek przyjęta przez autorów  kla
syfikacja przesłanek na praw no- 
m aterialne i prawnoprocesowe 
może budzić pewne wątpliwości. 
Mimo więc przyjęcia, że ustalenie 
okoliczności popełnienia czynu 
jest przesłanką prawnoprocesową, 
co jest zresztą słuszne, p rzesłan
ka ta  omówiona została w  ram ach 
zagadnień praw nom aterialnych. 
Jeszcze poważniejsze wątpliwości 
może budzić tworzenie przesłanki 
zgody oskarżonego na w arunkow e 
um orzenie postępowania, tj. n ie
skorzystanie z praw a zgłoszenia 
sprzeciwu, jakkolwiek w arunku  
w yrażenia uprzedniej zgody przez 
oskarżonego na w ydanie postano
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wienia o w arunkow ym  um orzeniu 
ustaw a nie zawiera.

Zasługują również na dodatnią 
ocenę wywody zaw arte w rozdzia
le IV tej części, dotyczącym obo
wiązków oskarżonego w okresie 
próby.

6. W części drugiej poświęco
nej zagadnieniom prawnoproceso- 
w ym  om awiają autorzy w rozdzia
łach I—IX m.in. form ę orzekania 
wym aganą przez ustaw ę oraz 
treść orzeczenia i konieczne ele
m enty, które zawierać m usi uza
sadnienie takiego orzeczenia.

Rozdział X tej części poświęco
ny  jest zagadnieniom dotyczącym 
zaskarżania orzeczeń w arunkowo 
um arzających postępowanie, a w 
szczególności takim  instytucjom , 
jak  sprzeciw, zażalenie, skarga r e 
wizyjna. Na m arginesie tych  w y
wodów w yrażają autorzy — w 
związku z możnością um orzenia 
postępowania już w stadium  przy
gotowawczym — pogląd, że od de
cyzji prokuratorskiej stronom  (po
dejrzanem u i pokrzywdzonemu) 
nie przysługuje do prokuratora 
nadrzędnego zażalenie co do istoty 
warunkow ego umorzenia. Pogląd 
dyskusyjny, ale nie pozbawiony 
pewnej słuszności.

Rozdział XI dotyczy praw om o
cności orzeczenia o w arunkow ym  
um orzeniu i następstw  z tym  
związanych, przy czym autorzy 
podzielają w  tej kw estii w  zasa
dzie poglądy wyrażone głównie 
przez A. K aftala i P. K ruszyń
skiego.

Końcowy rozdział XII zawiera 
wyw ody dotyczące wzruszalności 
prawom ocnych orzeczeń o w aru n 
kowym  um orzeniu w  drodze re 
wizji nadzwyczajnej i  wznowie
nia postępowania. W yrażając słu
szny pogląd, że prawomocne orze
czenie warunkow o um arzające po
stępowanie może być wzruszone

— w zależności od sytuacji — 
bądź w drodze rew izji nadzw yczaj
nej, bądź w  drodze wznowienia 
postępowania, tw ierdzą autorzy 
(zgodnie zresztą z poglądem A. 
K aftala i P. Kruszyńskiego), że 
przewidziany w art. 463 § 1 k.p.k. 
okres należy liczyć nie od ukoń
czenia okresu próby, tj. od chwili 
tzw. bezw arunkow ej prawomo
cności, lecz od chw ili warunkow ej 
prawomocności. Pogląd autorów 
dotyczący problem u możności 
krzyżow ania się rew izji nadzw y
czajnej i wznowienia postępowa
nia jest moim zdaniem również 
trafny.

7. W części trzeciej recenzowa
nej pracy rozw ażają autorzy w ni
kliwie zagadnienia związane z w y
konaniem  orzeczeń sądowych w a
runkowo um arzających postępo
wanie, m ianowicie spraw ę kiero
wania orzeczeń do wykonania 
(rozdział I), nadzór sądu w okresie 
próby (rozdział II), spraw dzenie i 
ustalenie pomyślnego przebiegu 
okresu próby oraz następstw a z 
tym  związane (rozdział III), w resz
cie w rozdziale IV om awiają za
gadnienia związane z podjęciem 
przez sąd w arunkow o umorzonego 
postępowania.

Pogląd autorów  i krytyczne ich 
ustosunkow anie się do przepisu 
art. 485 § 3 k.p.k. (z którego w y
nika, że na postanowienie o pod
jęciu warunkow ego um orzenia za
żalenia nie przysługuje) nie jest 
moim zdaniem  słuszny, gdyż jak 
to stw ierdzają sami autorzy, pod
jęcie postępowania w  niczym  nie 
przesądza jeszcze o ostatecznej de
cyzji. W ątpliwości budzi również 
w yrażony pogląd, jakoby ustanie 
poręczenia z powodu uchylania się 
spraw cy od opieki poręczającego 
(art. 28 § 1, 29 § 2 k.k.) nie uza
sadniał jeszcze podjęcia postępo
wania.
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8. Reasum ując swe uwagi, 
uważam, że recenzowana praca 
stanowi cenną pozycję w  naszym 
piśm iennictw ie procesowym, nie
które zaś kontrow ersyjne poglądy 
autorów, z k tórych  kilka w ym ie
niłem  przykładowo, nie um niej
szają w artości naukowej pracy.

Podnieść należy jako szczegól
nie dodatnią stronę p racy  przed
stawienie i analizę obszernych 
danych zaczerpniętych z prak tyki 
sądowej.

J a n  H a b e r

LUCJAN GLUZA

Co mamy i co mieć chcemy*

W szystkie środowiska zawodowe podjęły zapoczątkowaną przed dwo
ma la ty  powszechną dyskusję na tem at osiągnięć i braków w  naszym 
życiu społecznym i gospodarczym, w ykazując w  niej wiele gospodarskiej 
troski o to, jak  pracować lepiej i w ydajniej. Obecnie w trzecim  roku, jaki 
nas dzieli od tam tych  w ydarzeń, wszyscy zdajem y sobie spraw ę z tego, 
że program  przyjęty  na VI Zjeździe PZPR  i konsekw entne urzeczyw ist
nianie tego program u tw orzyły znacznie lepsze możliwości rozw oju wszy
stkich dziedzin naszego życia państwowego. O możliwościach dalszego 
rozw iązywania problem ów społecznych decyduje przede wszystkim  po
stęp gospodarczy, ale niezbędna jest także ścisła współzależność we wszy
stkich sferach ludzkiej działalności.

VI Zjazd PZPR przedstaw ił śm iały i am bitny program  zbudowania 
drugiej Polski jako ogólnonarodowy cel na najbliższą przyszłość. Program  
ten nadaje szerokie perspektyw y pracy partii i całego N arodu i stanowi 
wezwanie dla nas wszystkich do wytężonej pracy. W realizacji tych za
m ierzeń poważne zadanie do spełnienia przypada praw nikom  polskim, 
w tym  również adwokaturze.

W chodzimy w okres przygotowań wyborców do sam orządu adwokac
kiego. Od prawidłowo przeprowadzanych wyborów zależy, czy na następ
ne trzy  lata  powierzym y kierowanie adw okaturą ludziom najbardziej do 
tej działalności powołanym.

Cechą charakterystyczną bieżącej kadencji, a zwłaszcza jej końcowego 
okresu, jest konkretność w poszukiwaniu dróg i m etod zm ierzających do 
dalszej, pom yślnej realizacji stojących przed adw okaturą zadań w ynika
jących z ogólnych założeń, jakie nakreśliła uchwała VI Z jazdu PZPR. * l

* R e fe ra t S e k re ta rz a  Z espo łu  P a r ty jn e g o  P Z P R  p rzy  N RA , ro zes łan y  cz łonkom  NRA
l sta n o w iący  je d e n  z p u n k tó w  o b rad  P le n u m  NRA w  d n iu  17—18.I II .1973 r.

I


