DARIUSZ CHARKO

GLOSA
do postanowienia S¹du Najwy¿szego
z dnia 25 marca 2010 r.,
sygn. akt. I KZP 1/101
1. Andrzej Z. na mocy wyroku SR w B. dnia 29 wrzeœnia 2009 r.
zosta³ uznany za winnego tego, ¿e na dzia³kach leœnych o numerach […]6
i […]7 nale¿¹cych do ma³¿onków Andrzeja i Anny D. dnia 10 czerwca 2005 r.
dokona³ wyrêbu i zaboru celem przyw³aszczenia 19 sztuk drzewa o ³¹cznej
wartoœci 1263,15 z³ oraz 7 sztuk drzewa o wartoœci 2515,15 z³ z dzia³ek
leœnych […]8 i […]9 nale¿¹cych do ró¿nych wspó³w³aœcicieli. Za powy¿szy
czyn na mocy art. 278 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. zosta³ skazany na karê
10 miesiêcy pozbawienia wolnoœci oraz grzywnê w liczbie 30 stawek dziennych, przy czym wysokoœæ jednej stawki dziennej ustalona zosta³a na kwotê
20 z³otych. Wobec oskar¿onego s¹d orzek³ równie¿ koniecznoœæ zap³acenia
nawi¹zki poszkodowanym.
Oskar¿yciel posi³kowy Andrzeja D. zaskar¿y³ powy¿szy wyrok zarzucaj¹c s¹dowi b³êdy w ustaleniach faktycznych co do miejsca i iloœci zagarniêtych drzew, wadliwe rozstrzygniêcia w zakresie odszkodowañ, obrazê przepisów procesowych, jak równie¿ nieprzeprowadzenie wymaganych dowodów oraz nietrafne przyjêcie podstawy orzekania nawi¹zek.
S¹d Okrêgowy do którego wp³ynê³a apelacja postanowieniem z dnia
29 grudnia 2009 roku przekaza³ S¹dowi Najwy¿szemu zagadnienie prawne do rozstrzygniêcia nastêpuj¹cej treœci: „czy okreœlone w art. 290 § 2
k.k. „s¹d orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawi¹zkê w wysokoœci
podwójnej wartoœci drzewa” oznacza, ¿e s¹d orzeka nawi¹zkê
w wysokoœci podwójnej wartoœci drzewa na rzecz ka¿dego pokrzywdzonego bêd¹cego wspó³w³aœcicielem dzia³ki z którego dokonano wyrêbu drzewa?”, bowiem twierdzeniem s¹du okrêgowego
przepis z art. 290 § 2 k.k. mo¿na w dwojaki sposób interpretowaæ.
S¹d Najwy¿szy postanowi³ odmówiæ podjêcia uchwa³y w tej sprawie.
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2. Niniejsza glosa jest ca³kowicie aprobuj¹ca dla stwierdzenia SN, i¿
wartoœæ orzeczonej nawi¹zki nie mo¿e przekraczaæ podwójnej wartoœci wyr¹banego i przyw³aszczonego drzewa niezale¿nie od tego, ilu jest pokrzywdzonych danym czynem przestêpczym.
3. W literaturze przedmiotu nawi¹zka traktowana jest jako tradycyjna
instytucja prawa karnego polegaj¹ca na „obowi¹zku zap³acenia okreœlonej
kwoty pieniê¿nej na rzecz pokrzywdzonego lub organizacji spo³ecznej”2.
Jest ona czêsto okreœlana jako „œrodek poœredni miêdzy grzywn¹, a odszkodowaniem”3. W chwili obecnej przewa¿a jednak definicja nawi¹zki jako
„œrodka karnego o mieszanym charakterze: penalno – odszkodowawczym”4. W zwi¹zku z tym nale¿y zaakceptowaæ tezê SN, ¿e „nawi¹zka powi¹zana jest normatywnie z czynem zabronionym i stanowi reakcjê na ten
czyn”. Element karny nawi¹zki zwi¹zany jest z dolegliwoœci¹, jak¹ nale¿y
wymierzyæ sprawcy w zwi¹zku z pope³nionym przestêpstwem, co nie ma nic
wspólnego z rozmiarem wyrz¹dzonej szkody5. W analizowanej sytuacji t¹
dolegliwoœci¹ dla Andrzeja Z. jest w³aœnie obci¹¿enie maj¹tkowe w postaci
obowi¹zku zap³acenia nawi¹zki wobec pokrzywdzonych czynem. Natomiast
element kompensacyjny pojawia siê dopiero wówczas, gdy nawi¹zka zosta³a orzeczona na rzecz konkretnego pokrzywdzonego. SN w postanowieniu
z 25 marca 2010 r. (I KZP 1/10) s³usznie podkreœla, ¿e w przypadku nawi¹zki okreœlonej w art. 290 § 2 k.k. przewa¿a element kompensacyjny.
Przewaga ta wynika bowiem z celu, jaki ma pe³niæ ten œrodek, a wiêc zapewniæ pokrzywdzonemu w³aœciw¹ rekompensatê w zwi¹zku z doznan¹
szkod¹. Ta w³aœnie rekompensata zwana jest „zrycza³towanym” odszkodowaniem6. Jest to swoisty ekwiwalent za niewymierne, a czêsto nawet odleg³e straty. W przypadku kradzie¿y leœnej straty pokrzywdzonych mog¹ byæ
powi¹zane z przedwczesnym wyciêciem drzewa lub zachwianiem gospodarki leœnej przez nieumiejêtne jego usuniêcie7. Strata ta mo¿e tak¿e polegaæ
na utracie korzyœci „pozaprodukcyjnych” lasu takich jak: korzyœci zdrowotnych, wypoczynkowych, glebochronnych, czy wiatrochronnych8. Z tych
www.gazetaprawna.pl, 16.07.2010 r.
J. Makarewicz. Kodeks karny. Komentarz, Lwów 1938, s. 692.
A. Marek. Prawo karne. Warszawa 2006, s. 287.
5
Tam¿e, 287.
6
Zob. Uchwa³a SN z dnia 20 listopada 1996 r., I KZP 28/96; por. Uchwa³a SN
z 18 listopada 1992 r. I KZP 36/92 OSNKW 1993/1-2/4
7
Zob. Orzecznictwo SN , Izba Karna i Izba Wojskowa z 1993 r. poz. 4.
8
Zob. Uchwa³a SN z dnia 20 listopada 1996 r., I KZP 28/96
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wszystkich wzglêdów element „represji ekonomicznej” przy nawi¹zce,
o którym wspomina SN, jest tak istotny.
4. W obecnej regulacji prawnej kodeksu karnego nawi¹zka wystêpuje
w art. 290 § 1 i 2 k.k. – „§ 1 – kto w celu przyw³aszczenia dopuszcza siê
wyrêbu drzewa w lesie podlega karze jak za kradzie¿;
§ 2 – w razie skazania za wyr¹b drzewa albo za kradzie¿ drzewa wyr¹banego lub powalonego s¹d orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawi¹zkê
w wysokoœci podwójnej wartoœci drzewa”9.
Najistotniejszy dla rozstrzygniêcia tezy postanowienia jest w³aœnie
§ 2. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na dwa stwierdzenia: „na rzecz pokrzywdzonego” oraz „podwójna wartoœæ drzewa”, bowiem maj¹ one istotne
znaczenie dla interpretacji przepisu. S¹d Najwy¿szy formu³uje obowi¹zek
orzeczenia nawi¹zki na rzecz osoby (osób) maj¹cej (maj¹cych) statut pokrzywdzonego. Zgodnie z art. 49 k.p.k. pokrzywdzony rozumiany jest jako
„osoba fizyczna, lub prawna, której dobro prawne zosta³o bezpoœrednio
naruszone lub zagro¿one przez przestêpstwo”10. Podczas kradzie¿y leœnej
Andrzej Z. naruszy³ dobro prawne 17 wspó³w³aœcicieli i ka¿dy z nich wg
poprawnej interpretacji powy¿szego przepisu zwany jest pokrzywdzonym.
Nie mo¿na domniemywaæ, ¿e skoro ustawodawca w przepisie u¿y³ sformu³owania w liczbie pojedynczej- „pokrzywdzony”, oznacza to tylko i wy³¹cznie
jeden podmiot. Wrêcz przeciwnie w analizowanej sytuacji chodzi o wszystkich wspó³w³aœcicieli. Nie nale¿y sugerowaæ siê liczb¹ pojedyncz¹, bowiem
ustawodawca zazwyczaj stosuje okreœlenia w tej liczbie, co nie ma ¿adnego
znaczenia podczas interpretacji przepisu prawnego. Identyczne stanowisko
zaprezentowa³ SN twierdz¹c, ¿e dla okreœlenia wysokoœci nawi¹zki orzeczonej od sprawcy czynu nie ma ¿adnego znaczenia okreœlenie beneficjenta tej
nawi¹zki w liczbie pojedynczej, bowiem formu³a ta przyjêta zosta³a wy³¹cznie dla potrzeb okreœlenia osób w kodeksie karnym. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ
o tym, ¿e zgodnie z art. 8 § 1 k.p.k., je¿eli jakikolwiek przepis jest niejasny,
s¹d wg swego uznania ma mo¿liwoœæ dokonania jego wyk³adni – „ s¹d karny
rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest zwi¹zany rozstrzygniêciem innego s¹du lub organu”11.
Podzieliæ trzeba pogl¹d SN, ¿e wysokoœæ nawi¹zki uzale¿niona jest wy³¹cznie od wartoœci wyr¹banego, czy skradzionego drzewa, a nie od iloœci
9
10
11

Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. nr 88, poz. 553).
Kodeks postêpowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. nr 89, poz. 555).
Tam¿e.

PROKURATOR 3(47)-2011

121

Dariusz Charko

osób pokrzywdzonych czynem, ich czêœci wspólnych, czy relacji zachodz¹cych miêdzy nimi. Wartoœæ drzewa liczy siê bior¹c pod uwagê: rodzaj i gatunek drzewa oraz obwód pnia12. Ustawodawstwo jasno podaje sztywn¹ granicê nawi¹zki w zwi¹zku z kradzie¿¹ leœn¹ – podwójn¹ wartoœæ drzewa bêd¹cego przedmiotem przestêpstwa, zatem nie ma mo¿liwoœci, ¿eby
pokrzywdzony otrzyma³ wartoœæ przewy¿szaj¹c¹ tê kwotê. Bez wzglêdu na
to, ilu pokrzywdzonych wystêpowa³o, kwota ta jest œciœle okreœlona, a inna
interpretacja by³aby niezgodna z brzmieniem przepisu art. 290 § 2 k.k.
Andrzej Z. z dzia³ek […]6 i […]7 dokona³ wyrêbu i zaboru drzewa na
³¹czn¹ wartoœæ 1263,15 z³, zatem zgodnie z art. 290 § 2 k.k., pokrzywdzonym owym czynem przys³uguje nawi¹zka w wysokoœci podwójnej wartoœci
utraconego drzewa, a wiêc o wartoœci 2526,30 z³, natomiast ³¹czna wartoœæ wyrêbu i zaboru z dzia³ek z dzia³ek […]8 i […]9 stanowi 2515,15 z³, co
w myœl cytowanego wy¿ej artyku³u skutkuje koniecznoœci¹ zap³acenia nawi¹zki przez sprawcê czynu w kwocie 5030,30 z³. Ogólnie rzecz ujmuj¹c
Andrzej Z. zobowi¹zany zosta³ do uiszczenia wobec pokrzywdzonych nawi¹zki o ³¹cznej wartoœci 7556,60 z³.
5. W omawianej sprawie by³o wiêcej ni¿ jeden podmiot uprawniony
do otrzymania nawi¹zki, zatem nale¿y pamiêtaæ o tym, aby dokonaæ jej
stosowanego podzia³u. Nie mo¿na jednak wysokoœci nawi¹zki podzieliæ
przez liczbê pokrzywdzonych i wszystkim wyp³aciæ równe kwoty, bowiem nie
wszyscy wspó³w³aœciciele ucierpieli w jednakowej mierze. S³uszna jest zatem
teza SN mówi¹ca o tym, ¿e wysokoœæ nawi¹zki musi byæ zwi¹zana z tym,
w jakim stopniu „dobro prawne w postaci prawa w³asnoœci drzew zosta³o
naruszone, czy zagro¿one przestêpstwem”. W przypadku, gdy jest wielu
pokrzywdzonych przestêpstwem nawi¹zka powinna byæ zas¹dzona w czêœciach stosownych do wysokoœci udzia³ów w dzia³kach bêd¹cych wspó³w³asnoœci¹, bowiem te udzia³y s¹ wymiernym miernikiem tego, w jakim stopniu
dobro prawne ka¿dego z podmiotów zosta³o naruszone. Metoda podzia³u
proponowana przez SN polegaj¹ca na dzieleniu wysokoœci nawi¹zki proporcjonalnie do udzia³ów jest jak najbardziej s³uszna i nale¿y j¹ zaakceptowaæ. Gdyby sprawca zobowi¹zany by³ do zap³acenia pe³nej wysokoœci nawi¹zki na rzecz ka¿dego pokrzywdzonego wówczas prowadzi³o by to, o czym
12
Zob. Obwieszczenie Ministra Œrodowiska z 15 paŸdziernika 2010 r. w sprawie
stawek op³at za usuniêcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na
rok 2011, w zwi¹zku z art. 85 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody,
tekst jedn. Dz. U. 2009, nr 151, poz. 1220.
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równie¿ s³usznie przypomina SN, do nieuzasadnionego zró¿nicowania represji karnej wobec sprawców przestêpstw z dyspozycji art. 290 § 2 k.k.
ale i do nieuzasadnionego przysporzenia wspó³pokrzywdzonym w ramach
elementu odszkodowawczego nawi¹zki. W owej sytuacji dosz³oby równie¿
do zachwiania kompensacyjnego charakteru nawi¹zki.
6. Inaczej rozpatruje siê sytuacjê, gdy mamy do czynienia z wieloma
oskar¿onymi o dany czyn przestêpczy polegaj¹cy na wyrêbie i zaborze celem przyw³aszczenia drzewa. Wówczas nawi¹zkê orzeka siê w pe³nej wysokoœci od ka¿dego ze wspó³sprawców, pod¿egaczy czy pomocników na rzecz
pokrzywdzonego, poniewa¿ tylko w ten sposób realizowany jest element
penalny, mówi¹cy o tym, i¿ ka¿dy sprawca musi byæ ukarany. Ka¿dy
z oskar¿onych zobowi¹zany jest do zap³aty nawi¹zki samodzielnie i w ca³oœci
tak jak grzywnê, zatem nawi¹zka ma cechy sankcji karnej13. Zap³acenie
nawi¹zki przez jednego z oskar¿onych nie zwalnia pozosta³ych od jej zap³acenia, zatem w przypadku, gdy jest wiêcej sprawców uprawniony mo¿e
otrzymaæ wielokrotnoœæ utraconego drzewa14. Kompensacja ta jest wówczas uzasadniona, bowiem œrodek karny musi byæ stosowany w sposób jednakowy wobec wszystkich sprawców. Nawi¹zka w prawie karnym ró¿ni siê
od odszkodowania cywilnego, gdy¿ w tym drugim przypadku uiszczenie
kwoty przez któregokolwiek ze wspó³dzia³aj¹cych zwalnia pozosta³ych od
obowi¹zku wyrównania szkody15.
W analizowanej sprawie by³ tylko jeden sprawca – Andrzej Z., zatem
nie mo¿na oprzeæ siê na powy¿szym stanowisku i za¿¹daæ, by sprawca zap³aci³ pe³n¹ sumê dla wszystkich wspó³w³aœcicieli. By³oby to nie tylko nieetyczne, ale i spowodowa³oby znaczne pogorszenie sytuacji materialnej
sprawcy czynu, jak równie¿ mog³oby to wygl¹daæ jakby Andrzej Z. zosta³
kilkakrotnie ukarany za ten sam czyn, co nie mo¿e mieæ miejsca. W tym
przypadku nawi¹zka w wysokoœci podwójnej wartoœci drzewa musi zostaæ
podzielona, poniewa¿ w przypadku, gdy jest wielu sprawców ¿¹daæ mo¿na
zap³acenia pe³nej kwoty nawi¹zki od ka¿dego ze sprawców, ale nigdzie nie
ma mowy o tym, ¿e po równo wobec pokrzywdzonych. Z wyroku S¹du
Najwy¿szego nie wynika tak¿e koniecznoœæ zap³acenia przez sprawcê kwoty
równej wartoœci wobec wszystkich pokrzywdzonych, zatem w analizowanym
Zob. Uchwa³a SN z 20 listopada 1996 r. I KZP 30/96 OSNKW 1997/1-2/4
Zob. tam¿e; por. Wyrok SN z 13 lutego 1984 r. III KR 272/83 OSNKW 1984/
/9-10/93, Uchwa³a SN z 20 listopada 1996 r. I KZP 28/96 OSNKW 1997/1-2/3,
15
Zob. Uchwa³a SN z 20 listopada 1996 r. I KZP 28/96 OSNKW 1997/1-2/3.
13
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rozstrzygniêciu nawi¹zka w wysokoœci podwójnej wartoœci drzewa – bêd¹ca
sztywn¹ granic¹, musi zostaæ podzielona na wszystkich wspó³w³aœcicieli dzia³ek, wg posiadanych przez nich czêœci u³amkowych.
Dariusz Charko
mgr prawa Uniwersytetu Warmiñsko Mazurskiego w Olsztynie
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