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WOKANDA 
 

spraw wyznaczonych w Sądzie Najwyższym 

Izba Karna Wydział I 

na dzień 29 stycznia 2015 r. 
 

Przewodniczący – SSN Tomasz Grzegorczyk 

Sędziowie: SSN Michał Laskowski, SSN Dorota Rysińska 
 

(I KZP) sala C 
 

Lp Sygnatura akt Imiona i nazwiska 

przedmiot sprawy 

Sędzia 

sprawozdawca 

Godz. Uwagi 

1. I KZP 24/14 

Sąd Okręgowy 

K. 

A. B. 

R. P. 

rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego: 

 

1. Czy przedmiotem przestępstwa z 

art. 286 § 1 kodeksu karnego, mogą 

być świadczenia wynikające z 

transakcji o charakterze przestępczym 

lub świadczenia niegodziwe, w 

rozumieniu art. 412 kc? 

 

2. Czy ustalenie, że pochodząca z 

przestępstwa korzyść majątkowa jego 

sprawcy, ma jednocześnie charakter 

świadczenia świadomie spełnionego 

przez pokrzywdzonego w zamian za 

dokonanie czynu zabronionego przez 

ustawę lub w celu niegodziwym, 

aktualizuje obowiązek obligatoryjnego 

orzeczenia jej przepadku na podstawie 

art. 45 § 1 kk, czy też zgodnie ze 

zdaniem drugim tego przepisu, 

wskazującym, że "Przepadku nie 

orzeka się w całości lub w części, 

jeżeli korzyść lub jej równowartość 

podlega zwrotowi pokrzywdzonemu 

lub innemu podmiotowi" - oznacza to 

konieczność zastosowania tu przepisu 

art. 46 § 1 kk?� 

SSN Dorota 

Rysińska 

09:00 posiedzenie 

2. I KZP 25/14 

Sąd Apelacyjny 

P. 

A. S. 

rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego: 

 

1. Jak należy rozumieć wyrażenie "w 

związku z przesłuchaniem" zawarte w 

dyspozycji art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k.? 

 

SSN Michał 

Laskowski 

10:30 posiedzenie 
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2. Czy regulacja art. 171 § 5 pkt 2 

k.p.k. w zw. z art. 171 § 7 k.p.k. 

dopuszcza przeprowadzenie i 

wykorzystanie w procesie karnym 

dowodu z ekspertyzy wariograficznej 

dotyczącej osoby, której 

przedstawiono zarzuty (podejrzany) 

lub którą postawiono w stan 

oskarżenia (oskarżony)? 

3. Czy art. 199a k.p.k. stanowi 

samodzielną podstawę 

przeprowadzenia dowodu z ekspertyzy 

wariograficznej dotyczącej 

podejrzanego a nawet oskarżonego? 

4. Jeżeli nie jest możliwe poddanie 

podejrzanego badaniu wariografem w 

oparciu o regulację art. 199a k.p.k., to 

czy podstawę wykonania badania i 

sporządzenia opinii przez biegłego 

może stanowić art. 192a § 2 k.p.k.? 

5. Czy wnioski zawarte w ekspertyzie 

biegłego mogą zostać wykorzystane 

wyłącznie na poparcie stanowiska 

obrony, czy też mogą stanowić 

pełnowartościowy dowód 

potwierdzający tezy oskarżenia? 

3. I KZP 26/14 

Sąd Okręgowy 

C. 

E. S. 

rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego: 

 

"Czy art. 377 § 5 k.p.k. stanowi 

podstawę prowadzenia rozprawy 

przerwanej lub odroczonej w dalszym 

ciągu w sytuacji, gdy oskarżony, który 

dotychczas nie złożył wyjaśnień przed 

sądem, został o jej terminie 

zawiadomiony w trybie art. 133 § 1 i 2 

k.p.k. i nie stawił się na tę rozprawę 

bez usprawiedliwienia". 

SSN Tomasz 

Grzegorczyk 

12:00 posiedzenie 

 


