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sygn. akt. I KZP 1/09

Teza
Pojêcie „istotne braki postêpowania” u¿yte w art. 345 § 1 k.p.k., obejmuje nie tylko braki w przedstawionym przez prokuratora materiale dowodowym, o czym œwiadczy pos³u¿enie siê w dyspozycji tego przepisu zwrotem
„zw³aszcza”, ale tak¿e takie wady tego postêpowania, które znacznie utrudniaj¹ rzetelne rozpoznanie sprawy przez s¹d. Przyk³adem takiego innego
braku jest w³aœnie istotne ograniczenie prawa do obrony podejrzanego na
etapie postêpowania przygotowawczego, wynikaj¹ce z postawienia mu zarzutów pope³nienia czynów, których jednoczesne przypisanie jest wykluczone ze wzglêdów materialnoprawnych.
Glosa
Interpretacja art. 345 § 1 k.p.k. zaproponowana przez S¹d Najwy¿szy
w tezie glosowanego orzeczenia, co do mo¿liwoœci zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupe³nienia istotnego braku postêpowania w postaci ograniczenia prawa do obrony podejrzanego na etapie postêpowania przygotowawczego, jest w pe³ni uzasadniona. Znajduje ona potwierdzenie zarówno
w treœci powo³anej normy prawnej, nie sprzeciwia siê jej równie¿ wyk³adnia
systemowa i funkcjonalna. Wyra¿ony pogl¹d jest akceptowany zarówno
w piœmiennictwie przedmiotu jak i judykaturze1.
1
Zob. W. Grzeszczyk, Przegl¹d uchwa³ i postanowieñ Izby Karnej S¹du Najwy¿szego w kwestiach prawnych (prawo karne procesowe – 2009 r.), Prokuratura i Prawo
2010, nr 5, s. 88-90; postanowienie S¹du Apelacyjnego w Szczecinie z 9 sierpnia
2006 r., sygn. akt II AKz 258/06, Lex nr 284361; oraz z 4 listopada 2009 r., sygn.
akt II AKz 341/09, Lex nr 553805.
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Niemniej wyg³oszona teza nie w pe³ni odpowiada problemowi, z którym
S¹d Najwy¿szy zetkn¹³ siê na kanwie rozpoznawanej sprawy.
Stan faktyczny, na tle którego zapad³ analizowany judykat, przedstawia³
siê nastêpuj¹co: w toku œledztwa zarzucono Markowi B. pope³nienie wraz
z inn¹ osob¹ przestêpstwa zabójstwa (art. 148 § 1 k.k.). Nastêpnie prokurator (nie wydaj¹c orzeczenia o umorzeniu postêpowania w zakresie czynu
z art. 148 § 1 k.k.) zmieni³ swoje postanowienie w ten sposób, ¿e zarzuci³
Markowi B, pope³nienie wystêpku z art. 239 § 1 k.k. (poplecznictwo) oraz,
¿e maj¹c wiarygodn¹ wiadomoœæ o pope³nieniu zbrodni zabójstwa nie zawiadomi³ niezw³ocznie organu powo³anego do œcigania przestêpstw (art.
240 § 1 k.k.). Nastêpnie w toku procesu s¹d wy³¹czy³ sprawê tego oskar¿onego do odrêbnego rozpoznania, zaœ przed wyrokowaniem prokurator uznaj¹c, i¿ œledztwo w zakresie dokonania zabójstwa przez Marka B. nie
zosta³o umorzone - wniós³ odrêbny akt oskar¿enia przeciwko Markowi B.,
w³aœnie o zabójstwo. W konsekwencji s¹d I instancji po³¹czy³ obie sprawy do
wspólnego rozpoznania i ostatecznie uzna³ Marka B. winnym pope³nienia
zabójstwa, a postêpowanie w zakresie zarzutów poplecznictwa i niepowiadomienia o przestêpstwie umorzy³. S¹d odwo³awczy utrzyma³ w mocy zaskar¿one apelacj¹ obroñcy orzeczenie.
Trudno zgodziæ siê z pogl¹dem S¹du Najwy¿szego, i¿ remedium pozwalaj¹cym rozwi¹zaæ powsta³y kazus stanowi przepis art. 345 § 1 k.p.k. Niew¹tpliwym jest, ¿e w sprawie wyst¹pi³y wady postêpowania prokuratorskiego, niemniej nie by³y one tego rodzaju, ¿e uniemo¿liwia³y podjêcie stosownego rozstrzygniêcia przez s¹d. Co wiêcej, zwrot sprawy oskar¿ycielowi
celem jej „uporz¹dkowania” nie móg³ i na obecnym etapie nie mo¿e ju¿
niczego zmieniæ w zaistnia³ym uk³adzie procesowym2.
Rozwi¹zania problemu nale¿y poszukiwaæ w normie art. 17 k.p.k. Powo³any przepis okreœlaj¹c negatywne przes³anki procesowe, nie zawiera
zamkniêtego katalogu i w sposób konkretny ujmuje tylko typowe warunki
dopuszczalnoœci procesu. Unormowanie pkt 11 tego przepisu obejmuje te
wszystkie przypadki, których enumeratywne wyliczenie nie jest mo¿liwe3.
2
Podejmuj¹c decyzjê wyst¹pienia z aktem oskar¿enia o przestêpstwa z art. 239
§ 1 k.k. i art. 240 § 1 k.k. prokurator zamkn¹³ sobie drogê do oskar¿enia Marka B.
o pope³nienie zbrodni zabójstwa, bowiem próba zainicjowania takiego postêpowania
winna skutkowaæ jego umorzeniem przez s¹d.
3
W literaturze przedmiotu jak i orzecznictwie przyjmuje siê, ¿e s¹ to okolicznoœci
takie jak: abolicja, brak strony oskar¿aj¹cej powsta³y w toku procesu w wyniku jej œmierci, ograniczony zakres ekstradycji (art. 596 k.p.k.), ale tak¿e tzw. konsumpcja skargi
publicznej (wygaœniêcie prawa oskar¿yciela publicznego do oskar¿enia) wskutek
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Do jednej z takich przyczyn zaliczyæ nale¿y przedstawienie oskar¿onemu (podejrzanemu) zarzutów dotycz¹cych pope³nienia „konkuruj¹cych” ze
sob¹ przestêpstw. Niew¹tpliwie taka sytuacja jest niezgodna z obowi¹zuj¹cym prawem4, a co za tym idzie powinna byæ skorygowana.
Art. 17 § 1 k.p.k. stanowi, ¿e w przypadku wyst¹pienia negatywnej
przes³anki procesowej nie wszczyna siê postêpowania, a wszczête umarza.
Powo³any przepis nie okreœla wprost, jak¹ decyzjê powinien wydaæ organ
w sytuacji, która zaistnia³ na kanwie analizowanej sprawy to znaczy, która
z zainicjowanych przez oskar¿yciela spraw powinna zostaæ umorzona. Regu³a postêpowania w zbli¿onym uk³adzie procesowym, zosta³a unormowana w przepisie art. 17 § 1 pkt. 7 k.p.k. Zgodnie z t¹ dyrektyw¹ postêpowania nie wszczyna siê, a wszczête umarza, je¿eli co do tego samego czynu tej
samej osoby zosta³o ono prawomocnie zakoñczone albo wczeœniej wszczête
toczy siê.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e sytuacja, która wyst¹pi³a na tle analizowanego
orzeczenia jest porównywalna z t¹, w której oskar¿yciel przedstawi³by danej
osobie zarzuty dotycz¹ce pope³nienia przestêpstw ontologicznie to¿samych.
W obydwu przypadkach dochodzi do naruszenia regu³ prawa karnego materialnego, jak równie¿ gwarancji procesowych oskar¿onego. Z tych te¿
wzglêdów dopuszczalnym by³o zastosowanie analogii legis na korzyœæ
oskar¿onego, celem usuniêcia luki w prawie, jaka ujawni³a siê na kanwie
rozpatrywanej sprawy5.
uprzedniego umorzenie dochodzenia lub œledztwa, (tak: Feliks Prusak Komentarz do
kodeksu postêpowania karnego, Warszawa 1999, Wydawnictwo Prawnicze, s. 1812)
czy te¿ wniesienia przez prokuratora aktu oskar¿enia, mimo ¿e - ze wzglêdu na zakaz
reformationis in peius - dochodzenie lub œledztwo powinno byæ umorzone (zob: Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 26 wrzeœnia 2002 r., I KZP 23/2002, OSNKW 2002, nr 1112, poz. 98); jedn¹ z przyczyn umorzenia postêpowania na podstawie przepisu art. 17
§ 11 k.p.k. jest równie¿ uznanie danego czynu za wspó³ukarany (tak: S¹d Apelacyjny
w Katowicach w wyroku z 10 lutego 2005 r., II AKa 22/2005 LexPolonica nr 396421,
oraz S¹d Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 16 stycznia 2001 r., II AKa 248/2000,
LexPolonica nr 355437).
4
Autorzy zdania odrêbnego do glosowanego orzeczenia zasadnie wskazali, ¿e
prowadzenie postêpowania „dwutorowo” i „sekwencyjne oskar¿anie” stanowi powa¿ne
naruszenia gwarancji podejrzanego, który na ka¿dym etapie postêpowania powinien
wiedzieæ pod jakim zarzutem stoi, a zaakceptowanie takiego sposobu dzia³ania mog³oby spowodowaæ negatywne nastêpstwa, gdy chodzi o sposób procedowania oskar¿ycieli
publicznych.
5
Luka w prawie ma miejsce, kiedy przepisy nie normuj¹ danego przypadku b¹dŸ
zdarzenia (luka aksjologiczna) lub te¿, gdy akt normuje zdarzenie nieprecyzyjnie (luka
tetyczna). Luki wype³nia siê za pomoc¹ analogii, czyli wnioskowania z podobieñstwa.
Stosowane s¹ dwa rodzaje analogii: z ustawy (analogia legis) i z prawa (analogia iuris).
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Podnieœæ nale¿y, ¿e sk³ad zwyk³y S¹du Najwy¿szego, który sformu³owa³
pytanie prawne, mo¿liwoœæ rozwi¹zania powsta³ej sytuacji procesowej upatrywa³ w dyspozycji art. 331 § 1 k.p.k. Zdaniem tego organu, powo³any
przepis obliguje do „rozporz¹dzenia” ca³ym przedmiotem œledztwa. Zatem,
je¿eli oskar¿yciel w terminie 14 dni od daty zamkniêcia postêpowania
wbrew dyrektywie z art. 331 § 1 k.p.k. nie umorzy postêpowania, prawo
do wniesienia oskar¿enia w tym zakresie wygaœnie, a w przypadku jego
zainicjowania postêpowanie winno byæ umorzone na podstawie art. 17 § 1
pkt 11 k.p.k.
Powiêkszony sk³ad S¹du Najwy¿szego s³usznie zdezawuowa³ przedstawion¹ koncepcjê wskazuj¹c, ¿e ustawa nie okreœla skutków niedochowania
terminu z art. 331 § 1 k.p.k., a przyjêcie takiej mo¿liwoœci w drodze wyk³adni powo³anej normy stanowi³oby naruszenie zasad interpretacji prawa.
Z drugiej jednak strony S¹d Najwy¿szy celnie zaznaczy³, ¿e przekroczenie
instrukcyjnego terminu, choæ nie wywo³uje skutków procesowych mo¿e
spowodowaæ z³o¿enie skargi na przewlek³oœæ postêpowania6, jak równie¿
Pierwsza polega na tym, ¿e nie tworzy siê ¿adnej nowej normy, ale odnosi wyinterpretowan¹ ju¿ normê do danego stanu faktycznego, który jest podobny. Analogia z prawa
ma zastosowanie, gdy stany faktyczne nie s¹ podobne i nie da siê zastosowaæ analogii
z ustawy. W takim przypadku s¹d tworzy now¹ normê, wyprowadzaj¹c j¹ z ogólnych
zasad ustawodawstwa lub zasad okreœlonej ga³êzi prawa.
Zastosowanie wyk³adni analogii z ustawy obejmuje 3 etapy:
– ustalenie, ¿e okreœlony fakt nie zosta³ uregulowany przez przepisy prawne,
– ustalenie, ¿e istnieje przepis prawny, który reguluje sytuacje pod istotnymi wzglêdami
podobne do faktu nie unormowanego,
– powi¹zanie z faktem nie unormowanym takich samych konsekwencji prawnych, co
z faktem bezpoœrednio uregulowanym przez przepisy prawa.
Wed³ug K. Marsza³a analogia legis w prawie karnym procesowym mo¿e mieæ zastosowanie w razie kumulatywnego spe³nienia czterech warunków:
– po pierwsze, nie nale¿y rozci¹gaæ przepisów wyj¹tkowych na sytuacje w nich wyraŸnie nie przewidziane, gdy¿ poci¹ga³oby to za sob¹ rozbudowanie wyj¹tków kosztem
regu³;
– po drugie, nie nale¿y stosowaæ tego rodzaju analogii, je¿eli mia³oby to prowadziæ do
ograniczenia lub pomniejszenia uprawnieñ, stanowi¹cych gwarancje procesowe
uczestników procesu.
– po trzecie, nie nale¿y za pomoc¹ analogii legis rozszerzaæ zakresu przepisów okreœlaj¹cych stosowanie œrodków przymusu w procesie karnym;
– po czwarte, wed³ug tego autora nie nale¿y stosowaæ analogii legis na niekorzyœæ
oskar¿onego w odniesieniu do przepisów, które s¹ ju¿ dla niego niekorzystne.
(zob.: K. Marsza³: Proces karny, Katowice 1997, s. 28–29).
6
Zob.: ustawê z 17 czerwca 2004 r., o skardze na naruszenie prawa strony do
rozpoznania sprawy w postêpowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki (Dz. U.
Nr 179, poz. 1843 ze zm.)
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odpowiedzialnoœci¹ dyscyplinarn¹ osoby dopuszczaj¹cej siê takiego zaniedbania.
Znaczna czêœæ rozwa¿añ najwy¿szej instancji s¹dowej odnosi³a siê do
postanowienia prokuratora Prokuratury Okrêgowej, w którym „zmieniono” uprzednie postanowienie o przedstawieniu Markowi B. zarzutów. S¹d
Najwy¿szy s³usznie wywiód³, ¿e oskar¿yciel zarzucaj¹c dwa nowe wystêpki
(z art. 239 § 1 k.k. i art. 240 § 1 k.k.) winien by³ umorzyæ postêpowania
w zakresie zbrodni, bowiem pomiêdzy tymi czynami brak by³o to¿samoœci
ontologicznej. Pogl¹d ten zosta³ wzmocniony argumentem w postaci naruszenia praw procesowych pokrzywdzonych, którzy w przypadku braku decyzji o umorzeniu postêpowania w okreœlonym zakresie, trac¹ sposobnoœæ
do jej zaskar¿enia.
Podnieœæ nale¿y, ¿e innym istotnym powodem, dla którego oskar¿yciel
powinien umorzyæ postêpowanie w przypadku postawienia zarzutu, który
wykracza poza ramy ontologiczne pierwotnie zarzuconych czynów, jest koniecznoœæ zapewnienia podejrzanemu pe³nej i klarownej informacji o istocie
oskar¿enia, pod którym pozostaje. Brak wydania w³aœciwego rozstrzygniêcia powoduje niejasnoœæ jego sytuacji prawnej, co niew¹tpliwie utrudnia
realizacjê prawa do obrony, a w konsekwencji mo¿e powodowaæ zbêdne
perturbacje procesowe7.
Nie jest trafny pogl¹d autorów zdania odrêbnego zgodnie, z którym na
prokuratorze nie ci¹¿y³ obowi¹zek umorzenia postêpowania przygotowawczego w zakresie zbrodni zabójstwa. Sêdziowie argumentuj¹c swój punkt
widzenia podnieœli, ¿e ich zdaniem postanowienie wydane przez Prokuratora Okrêgowego nie mia³o charakteru postanowienia o rozszerzeniu zarzutów, ale o ich zmianie. W sprawie nie dosz³o zatem do „dorozumianego
umorzenia postêpowania”, ale do zast¹pienia jednego zarzutu innymi, co
skutkowa³o wygaœniêciem prawa oskar¿yciela do wniesienia skargi w zakresie czynu pierwotnie zarzuconego.
Wyra¿ony pogl¹d (jak s³usznie zauwa¿y³ S¹d Najwy¿szy) nie ma dostatecznego oparcia w treœci przepisu art. 314 k.p.k. Zmiana postanowienia
o przedstawieniu zarzutów mo¿e mieæ miejsce w przypadku, gdy nastêpuje
7
Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ w judykaturze przyjmuje siê, ¿e organy procesowe powinny
wydaæ decyzjê w ka¿dej kwestii choæby ich intencjê mo¿na by³o odczytaæ w sposób
dorozumiany z przyjêtego sposobu postêpowania. Przyjmuje siê na przyk³ad, ¿e s¹d jest
zobligowany do wydania stosownego orzeczenia w przypadku, gdy pomija dowód zawnioskowany przez stronê procesu, lub dopuszczony z urzêdu, choæ ustawa wprost
takiego obowi¹zku nie nak³ada.
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w ramach tego samego zdarzenia historycznego. W ka¿dej innej sytuacji
dochodzi do zarzucenia nowego czynu, bez wzglêdu na to czy zarzuty
w œwietle prawa karnego materialnego wzajemnie siê wykluczaj¹ czy te¿ nie.
Przechodz¹c do oceny merytorycznego orzeczenia S¹du kasacyjnego,
na wstêpie zauwa¿yæ nale¿y, ¿e z uwagi na zakres kognicji wymieniony organ mia³ ograniczon¹ mo¿liwoœæ korekty uchybieñ, st¹d te¿ s³usznie uzna³, i¿
„na obecnym etapie postêpowania niektóre nieprawid³owoœci zaistnia³e
w sprawie s¹ niemo¿liwe do naprawienia”8. Niemniej ta konstatacja nie
znalaz³a odzwierciedlenia w treœci wydanego rozstrzygniêcia.
S¹d Najwy¿szy zgodnie z postulatem autorów zdania odrêbnego winien
by³ uchyliæ wyrok S¹du Apelacyjnego i S¹du Okrêgowego w czêœci skazuj¹cej Marka B., a nastêpnie postêpowanie w tym zakresie na podstawie art.
17 § 1 pkt 11 k.p.k. umorzyæ. Jako powód wydanego orzeczenia zasadnym by³o wskazanie, i¿ w rozpoznawanej sprawie ujawni³a siê luka prawna,
któr¹ wype³niono na korzyœæ oskar¿onego posi³kuj¹c siê treœci¹ przepisu
art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.
Reasumuj¹c stwierdziæ nale¿y, ¿e teza analizowanego orzeczenia S¹du
Najwy¿szego jest w pe³ni zasadna, natomiast meritum rozstrzygniêcia nie
zas³uguje na aprobatê.
Marcin Janusz Szewczyk
sêdzia S¹du Rejonowego w Skar¿ysku-Kamiennej

8
S¹d Najwy¿szy zwi¹zany jest zakresem kasacji (art. 536 k.p.k.) i mo¿e go przekroczyæ jedynie w wypadkach okreœlonych w art. 435, 439 i 455 k.p.k. Obroñca
oskar¿onego zaskar¿y³ wyrok S¹du Apelacyjnego, co do skazania za przestêpstwo z art.
148 § 1 k.k., a ¿aden z powo³anych wypadków nie zachodzi³ w czêœci nieobjêtej
skarg¹.
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