TOMASZ RETYK

Zwrot sprawy prokuratorowi
w trybie art. 345 § 1 k.p.k.
na tle orzecznictwa i praktyki
Zagadnienie prawne objête niniejszym artyku³em dotyczy codziennej
pracy ka¿dego prokuratora i w tym sensie stanowi jedn¹ z najwa¿niejszych
przyczyn, dla jakich zwrot sprawy prokuratorowi w trybie art. 345 § 1
k.p.k. winien nastêpowaæ wed³ug œcis³ej wyk³adni tego przepisu. Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e ta w³aœnie instytucja budzi liczne kontrowersje i niemal
zawsze powoduje sporz¹dzenie za¿alenia, w którym prokurator podejmuje
siê polemiki z tokiem myœlenia s¹du stosownie do znaczenia przyczyn powoduj¹cych zwrot, zwany materialnym.
Tytu³em historycznego rysu omawianej instytucji wskazaæ wypada, i¿
przepis art. 345 § 1 k.p.k. nie jest odpowiednikiem uregulowañ obowi¹zuj¹cych na gruncie k.p.k. z 1969 roku, który kwestiê tê normowa³ przepisem wskazuj¹cym na mo¿liwoœæ skierowania sprawy na posiedzenie s¹du
celem rozwa¿enia zwrotu, jeœli usuniêcie istotnych braków postêpowania
przez s¹d powodowa³oby znaczne trudnoœci. Obecnej regulacji przys³uguje
równie¿ niekwestionowany walor wzglêdnej precyzyjnoœci po³¹czonej z rozbudowaniem. Jednoczeœnie istnieje szereg orzeczeñ s¹dowych, które tê
precyzyjnoœæ ustawodawcy opisa³y na konkretnych przyk³adach, które
z kolei stanowi¹ asumpt do dzia³añ i decyzji s¹dów.
Niepowodzenie w przes³aniu skargi do s¹du sprawia, ¿e organ œledczy
musi niejako od nowa przeanalizowaæ tok rozumowania przyjêty w ramach
dowodzenia i uprawdopodobnienia zaistnienia czynu zabronionego.
Nale¿y w zwi¹zku z tym podkreœliæ, i¿ o zwrocie mo¿e zadecydowaæ
jedynie istotny brak postêpowania przygotowawczego, który uniemo¿liwia
s¹dowi przejœcie w fazê jurysdykcyjn¹ procesu karnego. Je¿eli wiêc akta
sprawy wskazuj¹ na istotne braki tego postêpowania, zw³aszcza na potrzebê poszukiwania dowodów, zaœ dokonanie niezbêdnych czynnoœci przez s¹d
powodowa³oby znaczne trudnoœci, postanowienie uznaæ nale¿y za s³uszne,
przy czym poszukiwanie dowodów nale¿y rozumieæ zarówno jako stwierdzenie ich braku, niedostateczn¹ ich wagê dla przypisania sprawstwa i winy,
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jak te¿ koniecznoœæ znalezienia nowych dowodów poprzez kontynuowanie
czynnoœci procesowych. Zgodnie z postanowieniem S¹du Apelacyjnego
w Warszawie z dnia 13 listopada 2003 r., sygn. II AKz 661/021: „zwrot
sprawy prokuratorowi w ramach wstêpnej kontroli aktu oskar¿enia na podstawie art. 345 k.p.k. mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie wtedy, gdy istotne braki
postêpowania przygotowawczego s¹ tak trudne do usuniêcia przez s¹d, ¿e
musia³by on poszukiwaæ dowodów, co jest zadaniem organów œcigania”.
Doœæ oczywista jest te¿ teza postanowienia S¹du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 lutego 2008 r., sygn. II AKz 77/08 wskazuj¹cego, i¿ wady
prawnokarnej oceny czynu oskar¿onego, dokonanej przez oskar¿yciela, nie
mog¹ byæ powodem przekazania sprawy (zwrócenia jej) oskar¿ycielowi,
gdy¿ w razie potrzeby dokonania zmiany proponowanej kwalifikacji s¹d ma
mo¿liwoœci wyra¿one w art. 399 k.p.k.2. To¿sama ocena odnosi siê równie¿
do wadliwego opisu czynu i innych wad redakcyjnych zarzutu3.
Istotnym zastrze¿eniem przy przes³ance dowodowej winno byæ przyjêcie
braku koniecznoœci i zasadnoœci dokonania zwrotu w powy¿szym trybie li
tylko z uwagi na stwierdzon¹ przez s¹d koniecznoœæ wykonania konfrontacji
pomiêdzy osobami podlegaj¹cymi wezwaniu na rozprawê g³ówn¹. Czynnoœæ ta nie nosi znamion na tyle specyficznego skomplikowania, aby wy³¹cznie poprzedni gospodarz procesu karnego by³ kompetentny do jej przeprowadzenia. Co wiêcej, podczas fazy jurysdykcyjnej stopieñ skupienia siê
w jednym miejscu szeregu Ÿróde³ dowodowych jest na tyle du¿y, ¿e to w³aœnie s¹d ma o wiele wiêksz¹ ³atwoœæ w wykonaniu tej¿e konfrontacji. Osobowe Ÿród³a dowodowe podlegaj¹ jego w³aœnie kontroli i ocenie – jako stawaj¹cy œwiadkowie, oskar¿eni i oskar¿yciele posi³kowi, których konfrontacja
odbywa siê w sposób transparentny i – co wa¿ne – podlegaj¹cy permanentnej kontroli prokuratora i obroñcy, co z kolei wp³ywa na urealnienie stosowania nieco zapomnianej zasady szybkoœci postêpowania. Warto wspomnieæ, ¿e wykonanie czynnoœci procesowych z udzia³em kilku osób (œwiadków, podejrzanych, obroñców) bardzo czêsto jest znacznie utrudnione
i je¿eli podlega wykonaniu musi byæ odpowiednio przygotowane pod wzglêdem czasu i miejsca. S¹d zatem przyjmuj¹c akta skierowane przez prokuratora winien zak³adaæ, i¿ ów organ œledczy wykona³ wszystkie niezbêdne
Prokuratura i Prawo 2004, dodatek „Orzecznictwo”, nr 3, poz. 34.
Krakowskie Zeszyty S¹dowe 2008, nr 4, poz. 51.
3
Uchwa³a SN z dnia 10 paŸdziernika 1991 r., sygn. II KZ 15/88, OSNKW 1992,
nr 1-2, poz. 9; post. SN z dnia 26 lutego 1988 r., sygn. II KZ 15/88, OSPiKA 1988,
nr 11, poz. 241.
1
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czynnoœci procesowe dla udowodnienia treœci aktu oskar¿enia. W przypadku zaœ stwierdzenia naprawdê istotnych braków dowodowych wydaje postanowienie o zwrocie sprawy prokuratorowi.
Przez znaczne trudnoœci, które s¹d wskazuje jako uzasadniaj¹ce zwrot
sprawy prokuratorowi nale¿y natomiast rozumieæ na tyle niezbêdne – jak
wskazuje procedura – czynnoœci, ¿e ich bezpoœrednie wykonanie przez s¹d
powodowa³oby przejêcie przez ten¿e roli oskar¿yciela w procesie karnym.
Gdy prokurator uzna zwrot za zasadny, wzglêdnie gdy w³aœciwy s¹d
odwo³awczy utrzyma w mocy zaskar¿one przez niego postanowienie, jest on
bezwzglêdnie zwi¹zany kierunkiem uzupe³nienia, niezale¿nie od niepodzielania toku rozumowania s¹du. Ponadto, w razie potrzeby, prokurator sam
wykona lub zleci organowi prowadz¹cemu postêpowanie przygotowawcze,
odpowiednie czynnoœci, jakie s¹d nakaza³ przedsiêwzi¹æ.
Instytucja zwrotu akt œledztwa lub dochodzenia prokuratorowi w istocie
polega na uzupe³nieniu postêpowania przygotowawczego. Owo uzupe³nienie
ma na celu wyegzekwowanie spoczywaj¹cego na organie œcigania obowi¹zku
przedstawienia s¹dowi materia³ów postêpowania, w którym zgromadzono
dowody w takim ich stanie i zakresie, jaki ma daæ podstawê s¹dowi orzekania
o przedmiocie procesu4. Je¿eli wiêc dowodowo dana sprawa podlega niebudz¹cej w¹tpliwoœci ocenie poprzez wyznaczenie rozprawy (posiedzenie celem
rozpoznania wniosku w trybie art. 335 § 1 k.p.k.), nastêpuje tzw. zawis³oœæ
sprawy, która o ile ma miejsce w momencie wniesienia aktu oskar¿enia do
s¹du uprawnionego do rozpoznania sprawy karnej, jej istotnym wyj¹tkiem
jest art. 345 § 1 k.p.k., którego istnienie w procedurze karnej œwiadczy
o wzglêdnym charakterze zawis³oœci (exceptio litis pendentis).
W przypadku skutecznego (prawomocnego) zwrotu akt do prokuratury, prokurator wykonuje czynnoœci procesowe zgodnie z kierunkiem uzupe³nieñ (œciœle wskazane okolicznoœci, fakty, osoby) i skonkretyzowanymi
wskazaniami (okreœlone dowody). Oczywiste jest zastrze¿enie, ¿e od prokuratora nie mo¿na wymagaæ czynnoœci, których przeprowadzenie nie jest
mo¿liwe, szczególnie w sytuacji, gdy autor aktu oskar¿enia wykaza³ siê nale¿yt¹ starannoœci¹ w postêpowaniu przygotowawczym5.
4
Por. A. Sakowicz [w:] K.T. Boratyñska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Wa¿ny, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, komentarz
do art. 345 § 1 k.p.k.
5
Ibidem. Por. te¿ powo³ywane przez tego¿ Autora postanowienie SA w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2001 r., sygn. II AKz 318/01, Prokuratura i Prawo 2002,
dodatek „Orzecznictwo”, nr 4, poz. 32.
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Istotnym problemem w ramach kontroli aktu oskar¿enia przez s¹d jest
rozwa¿enie, czy brak postêpowania przygotowawczego jest na tyle istotny, ¿e
jego usuniêcie przez s¹d spowodowa³oby znaczne trudnoœci. Nie ka¿dy brak
musi automatycznie skutkowaæ uznaniem, ¿e jego usuniêcie w fazie jurysdykcyjnej powodowa³oby znaczne trudnoœci i przeciwnie – mo¿emy mieæ do czynienia z sytuacj¹, ¿e usuniêcie b³ahego braku napotyka takie trudnoœci. To
g³ównie potrzeba zapewnienia przez s¹d ci¹g³oœci rozprawy s¹dowej i ostatecznego rozstrzygniêcia o winie i karze z regu³y w jednym terminie powoduje
decyzjê o zwrocie sprawy prokuratorowi. Jednak¿e s¹d, gdy uzna, ¿e materia³ dowodowy wymaga uzupe³nienia, a z drugiej strony ma œwiadomoœæ, i¿
brakuj¹ce dowody mo¿na przeprowadziæ w fazie jurysdykcyjnej – winien przy
podjêciu tak powa¿nej dla prokuratora decyzji kierowaæ siê pragmatyzmem
dla przestrzegania obowi¹zku wydania rozstrzygniêcia w rozs¹dnym terminie,
co wynika z treœci art. 6 ust. 1 i art. 2 § 1 pkt 4 EKPCz6. Co istotne – zwrot
sprawy powinien byæ realny i celowy, a wiêc uwzglêdniaæ, czy dodatkowe
czynnoœci s¹ mo¿liwe do wykonania.7 W korelacji do takiego pogl¹du S¹d
Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 4 grudnia 1981 r., sygn. II KZ 210/81
stwierdzi³, i¿ d³ugotrwa³oœæ postêpowania s¹dowego nie mo¿e byæ przes³ank¹
do zwrotu, gdy s¹d ma mo¿liwoœæ uzupe³nienia braków postêpowania przygotowawczego poprzez sprowadzenie odpowiednich dowodów i ich wnikliwe
przeprowadzenie na rozprawie, niemniej mo¿e stanowiæ przekonuj¹cy argument do uznania, i¿ zachodz¹ znaczne trudnoœci w dokonaniu czynnoœci przez
s¹d, ale tylko wówczas, gdy jej wykonanie musia³oby prowadziæ do wielokrotnego odraczania lub przerywania rozprawy8
Niezwykle wa¿ne dla praktyki wspó³dzia³ania prokuratora z s¹dem
w sprawach aresztanckich jest g³os orzecznictwa, zgodnie z którym s¹d
I instancji decyduj¹c siê na zwrot sprawy w trybie art. 345 § 1 k.p.k. powinien czuwaæ, czy takie dzia³anie istotnie zapobiegnie istotnie przewlek³oœci
ca³ego postêpowania karnego, w szczególnoœci w sprawie, w której zastosowany zosta³ areszt tymczasowy; je¿eli wiêc s¹d dostrze¿e istotne braki postêpowania przygotowawczego, a ich uzupe³nienie w szczególnoœci w zakresie
dowodów, które nie wymagaj¹ poszukiwania (np. konfrontacje), mo¿liwe
jest w postêpowaniu s¹dowym niezbêdne jest w trakcie podejmowania ta6
Postanowienie SA we Wroc³awiu z dnia 8 stycznia 2004 r., sygn. I AKz 1/04,
Wokanda 2004, nr 7-8, poz. 81; cyt. za A. Sakowicz [w:] Kodeks…, op. cit.
7
Postanowienie SN z dnia 10 sierpnia 1968 r., III KZ 33/68, OSNPG 1969, nr 1,
poz. 14.
8
OSNPG 1982, nr 11, poz. 153.
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kiej decyzji kierowanie siê zdrowym rozs¹dkiem, aby zrealizowa³a siê zasada, o jakiej mowa w art. 2 § 1 pkt 4 k.p.k. Tymczasem zdarza siê, i¿ s¹d, do
którego skierowano sprawê aresztanck¹ postanowieniem w tym samym
dniu uchyla izolacyjny œrodek zapobiegawczy i jednoczeœnie na posiedzeniu
niejawnym postanawia o zwrocie sprawy do prokuratury. Czy takie dzia³anie oparte jest na wadliwym u podstaw iluzorycznym pragmatyzmie, czy te¿
wynika z uchylania siê od umo¿liwienia przedstawienia przez prokuratora
rzetelnej argumentacji dla obrony swoich racji – nie wiadomo. Prokuratorowi pozostaje wówczas wy³¹cznie pisemna forma walki na argumenty i sporz¹dzenie wysokiej jakoœci œrodka zaskar¿enia.
Kontynuuj¹c rozwa¿anie przes³anek, które winny stanowiæ podstawê
zwrotu sprawy prokuratorowi w trybie art. 345 § 1 k.p.k., nale¿y nakreœliæ
istotê tej instytucji i jej miejsce w Kodeksie postêpowania karnego. Zgodnie
z g³osami doktryny i orzecznictwa przyczyn¹ mo¿liwoœci dokonania przez
s¹d zwrotu jest to, aby „¿adna sprawa z uchwytnymi ju¿ w toku przygotowañ
do rozprawy g³ównej brakami pod wzglêdem dowodowym, których usuniêcie przez s¹d powodowa³oby znaczne trudnoœci i prowadzi³oby z koniecznoœci do wielokrotnego odraczania i przerywania rozprawy, nie zosta³a skierowana do merytorycznego jej rozstrzygniêcia (…) b¹dŸ zachodzi³yby znaczne
trudnoœci w przeprowadzeniu dowodu lub niemo¿noœci jego przeprowadzenia przez s¹d”9.
Powstaje pytanie, kiedy s¹d mo¿e wydaæ postanowienie w trybie art.
345 § 1 k.p.k.? Oczywiœcie bezsporne jest, i¿ inicjatywa co do zwrotu le¿y
w kompetencji prezesa s¹du (przewodnicz¹cego wydzia³u) w ramach dokonywanej przezeñ wstêpnej kontroli aktu oskar¿enia. Jednak czy zwrot mo¿e
nast¹piæ po stwierdzeniu braków postêpowania maj¹cym miejsce po dorêczeniu oskar¿onemu aktu oskar¿enia, a nawet po wyznaczeniu rozprawy
g³ównej, o ile nie dojdzie do jej rozpoczêcia? OdpowiedŸ jest twierdz¹ca,
bowiem nawet gdy zosta³a ju¿ wyznaczona rozprawa g³ówna i co wiêcej –
strony procesu zosta³y o jej terminie zawiadomione – nie dochodzi do rozpoczêcia procesu poprzez otwarcie przewodu s¹dowego10.
9
Por. postanowienie SN z dnia 5 czerwca 1971 r., sygn. III KR 42/71, OSNKW
1971, nr 12, poz. 195; wyrok SA w Warszawie z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn.
II AKz 434/08, niepubl.; cyt. za. A. Sakowicz [w:] Kodeks…, op. cit.
10
Por. Uchwa³a SN z dnia 25 lutego 1999 r., sygn. I KZP 36/98, OSNKW 1999,
nr 3–4, poz. 14; postanowienie SN z dnia 11 stycznia 1980 r., sygn. III KZ 208/79,
OSNKW 1980, nr 4, poz. 39. Podobnie P. Hofmañski [w:] P. Hofmañski, E. Sadzik,
K. Zgryzek, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck,
2009, komentarz do art. 345 § 1 k.p.k.
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W ramach powy¿szych ustaleñ decyzje s¹du o zasadnym zwrocie zapadaj¹ w szczególnoœci, gdy s¹d ów dostrze¿e, ¿e organ postêpowania przygotowawczego nie przeprowadzi³ dowodu z opinii psychiatrycznej w wypadku,
gdy na podstawie ujawnionych okolicznoœci zachodzi³a uzasadniona w¹tpliwoœæ co do poczytalnoœci oskar¿onego11. Kwestia uzasadnionej w¹tpliwoœci
co do poczytalnoœci oskar¿onego jest o tyle niejednoznaczna, ¿e podstaw¹
za¿alenia na zwrot mo¿e byæ okolicznoœæ, i¿ „sam fakt nadu¿ywania alkoholu, nawet po³¹czony z leczeniem odwykowym w warunkach szpitalnych, bez
stwierdzonych objawów psychotycznych, nie stwarza zasadniczo sytuacji
uzasadnionych w¹tpliwoœci co do jego poczytalnoœci tempore criminis w rozumieniu przepisu art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k., a co za tym idzie – nie mo¿e
stanowiæ podstawy do zwrotu sprawy prokuratorowi w rozumieniu art. 345
§ 1 k.p.k. – gdy ten zaniecha³ przeprowadzenia dowodu z opinii s¹dowopsychiatrycznej odnoœnie stanu zdrowia psychicznego oskar¿onego”12.
W podobnym duchu wypowiedzia³ siê S¹d Apelacyjny w Gdañsku postanowieniem z dnia 2 paŸdziernika 2002 r., sygn. II AKa 666/0213, w którym
stwierdzi³, ¿e generalnie stanowisko, i¿ za¿ywanie przez okreœlon¹ osobê
œrodków odurzaj¹cych prowadzi do wniosku o istnieniu „uzasadnionych w¹tpliwoœci, co do ich poczytalnoœci”, nie zas³uguje na akceptacjê. S¹d ten
wskaza³, i¿ „uzasadnione w¹tpliwoœci” oceniaæ nale¿y w kontekœcie stawianych oskar¿onym zarzutów, a te dotycz¹ wszak bardzo prostych czynnoœci,
jakimi by³y w okolicznoœciach rozpoznawanej sprawy udzielanie czy posiadanie œrodków odurzaj¹cych. „Doœwiadczenie zawodowe wynikaj¹ce z rozpoznawania wielu spraw tego rodzaju uczy, ¿e w znakomitej wiêkszoœci
przypadków tego rodzaju, za¿ywanie narkotyków, jakie opisywali oskar¿eni, na poczytalnoœæ w odniesieniu do tego typów czynów nie wp³ywa. Treœæ
zatem wyjaœnieñ oskar¿onych, zdaniem S¹du odwo³awczego, nie obligowa³a prokuratora do powziêcia „uzasadnionych w¹tpliwoœci co do poczytalnoœci” oskar¿onych, a tym samym do poddania ich badaniom psychiatrycznym. Równie¿ treœæ wniosku dowodowego obroñcy (…), powo³uj¹cego siê
wszak wy³¹cznie na zachowanie oskar¿onego w zak³adzie karnym, bez ¿ad11
Postanowienie SN z dnia 27 lipca 1974 r., sygn. IV KZ 150/74, OSNPG
1974, nr 11, poz. 134; postanowienie SN z dnia 27 stycznia 1979 r., sygn. IV KZ
207/78, OSNKW 1979, nr 5, poz. 60.
12
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 17 maja 2000 r., sygn. II AKz 133/00,
OSA 2001, nr 11, poz. 83.
13
Apelacja Gdañska – Kwartalnik, Nr 1, 2003, s. 113; niniejsze postanowienie
cytowane równie¿ na stronie internetowej Prokuratury Okrêgowej w Zielonej Górze
w odnoœniku: http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=27&idk=2&idp=370
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nego wsparcia dokumentacj¹ dotycz¹ca okresu sprzed zastosowania œrodka (…), nie dawa³a dostatecznych podstaw do uznania, ¿e spe³nione zosta³y
warunki przewidziane w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.”14.
Podobnej oceny dokona³ S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 27 lutego
2001 r., sygn. I KZP 48/0015, stwierdziwszy, ¿e nie jest istotnym brakiem
postêpowania przygotowawczego uchybienie w zakresie obrony obowi¹zkowej w postêpowaniu przygotowawczym, gdy w postêpowaniu s¹dowym
zosta³o konwalidowane. Zreszt¹ z praktycznego punktu widzenia obydwie
wskazane wy¿ej sytuacje wystêpuj¹ najczêœciej jednoczeœnie, co wzmacnia
argumentacjê zaskar¿enia. Co wiêcej, S¹d Apelacyjny w Katowicach
w postanowieniu z dnia 1 czerwca 2007 r., sygn. II AKZ 391/07, wyrazi³
s³uszny i w pe³ni akceptowalny pogl¹d: „S¹d w ramach swoich uprawnieñ
procesowych jest w³adny dokonywaæ odmiennej ni¿ prokurator oceny
przedstawionej mu z aktem oskar¿enia opinii psychiatrycznej. Ta odmiennoœæ ocen nie mo¿e jednak skutkowaæ zwrotem sprawy w celu uzupe³nienia
postêpowania przygotowawczego (...) z (...) akt sprawy (...) wynika, i¿ oskar¿ony zosta³ ubezw³asnowolniony, a nadto zosta³ skazany przez s¹d za przestêpstwo pope³nione w warunkach z art. 31 § 2 k.k. Okolicznoœci te nie
mog¹ same przez siê powodowaæ koniecznoœci uzupe³nienia postêpowania
przygotowawczego. Poczytalnoœæ oskar¿onego oceniaæ nale¿y przecie¿ wy³¹cznie w odniesieniu do czynu bêd¹cego przedmiotem postêpowania”16.
Oczywist¹ przes³ank¹ zwrotu akt do prokuratury jest równie¿ nieczytelnoœæ materia³ów postêpowania przygotowawczego17. Przy czym istot¹
zwrotu jest w tym przypadku zarówno trudnoœæ dla sêdziego referenta
w odgadywaniu treœci protoko³ów, jak te¿ kwestia gwarancji dla oskar¿onego do rzeczywistego zapoznania siê z materia³ami sprawy zgromadzonych
przeciwko niemu, co jest zgodne z prawem do obrony18. Sprawa nie wydaje siê jednak tak bardzo oczywista, gdy s¹d dysponuj¹c elektronicznym zapisem treœci nieczytelnych wydruków argumentuje decyzjê o zwrocie koniecznoœci¹ zapewnienia wszystkim uczestnikom procesu bezpoœredniego
i ³atwego dostêpu do dowodów. Jednak¿e wydaje siê, ¿e jeœli elektroniczny
noœnik danego dokumentu mo¿e byæ z ³atwoœci¹ odtworzony, nieczytelnoœæ
Ibidem, s. 113.
OSNKW 2001, nr 5–6.
16
OSA 2007, nr 3, poz. 10
17
Postanowienie SN z dnia 18 grudnia 1979 r., sygn. Z 39/79, OSNKW 1980,
nr 3, poz. 30; postanowienie SA w Krakowie z dnia 06 paŸdziernika 1993 r., sygn.
II AKz 277/93, KZS 1993, nr 10, poz. 33.
18
A. Sakowicz [w:] Kodeks…, op. cit.
14
15
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materia³ów, których za³¹cznikiem jest ich elektroniczny zapis, nie mo¿e stanowiæ skutecznego argumentu dla decyzji s¹du, zaœ prokurator powinien
liczyæ na uwzglêdnienie jego za¿alenia.
Kolejnym z uchybieñ skutkuj¹cych zwrotem sprawy do prokuratury jest
wadliwoœæ postanowienia o przedstawieniu zarzutów, polegaj¹ca na niezgodnym z rzeczywistym stanem rzeczy oznaczeniu czasu lub miejsca pope³nienia zarzucanego przestêpstwa19. Chodzi tu w szczególnoœci albo o niewskazanie czasu b¹dŸ miejsca pope³nienia czynu, gdy z materia³ów sprawy
bezsprzecznie da siê on ustaliæ i jest bezsporny albo te¿ o wskazanie b³êdnego czasu i miejsca, lecz nie wskutek oczywistej omy³ki pisarskiej, a z powodu
b³êdnie sformu³owanego zarzutu. Tym samym pominiêcie trybu z art. 314
k.p.k. poprzez dokonanie zmiany w treœci zarzutu dopiero w akcie oskar¿enia stanowi istotny brak postêpowania, na tyle wiêc wa¿ki, i¿ skutecznie
zwracaj¹cy sprawê do prokuratora.
W tym miejscu chcia³bym zasygnalizowaæ rzadko stosowan¹ instytucjê
procesow¹, któr¹ ustawodawca przewidzia³ w art. 398 § 1 k.p.k. Chodzi o
tzw. proces wpadkowy, w ramach którego oskar¿yciel mo¿e rozszerzyæ
oskar¿enie o czyn nieobjêty wniesionym przez niego uprzednio aktem
oskar¿enia, a s¹d wtedy mo¿e rozpoznaæ nowy zarzut podczas tocz¹cej siê
ju¿ rozprawy. Jednak nie obejmuje ona modyfikacji prawnego ujêcia czynu
czy jego opisu, lecz zupe³nie innego czynu ró¿ni¹cego siê od czynu zarzucanego aktem oskar¿enia. Zatem winien to byæ inny czyn, odmienny co do
istoty, nowy czyn w znaczeniu odmiennego zdarzenia faktycznego20. Czêsto
zdarza siê, ¿e na skutek zatwierdzenia policyjnego aktu oskar¿enia przez
prokuratora dochodzi do przes³ania go s¹dowi w formie wadliwej pod
wzglêdem np. b³êdnego zarzucenia czynu oskar¿onemu, który danego czynu nie pope³ni³, a niezarzucenia tego¿ czynu innemu oskar¿onemu na skutek pomylenia du¿ych czêœci aktu oskar¿enia pisanego metod¹ wklejania
treœci poszczególnych zarzutów. Wtedy instytucja z art. 398 § 1 k.p.k. idzie
z pomoc¹, gdy¿ przy zgodzie oskar¿onego odczytuje siê mu zarzut niewskazany w akcie oskar¿enia, lecz zgodnie z materia³ami dochodzenia i faktyczne przedstawionym zarzutem, zaœ zarzut b³êdnie wskazany innemu oskar¿onemu jest przez s¹d oceniany w wyroku poprzez uniewinnienie od tego
konkretnego czynu, chyba ¿e korekta nastêpuje „na ¿ywo”, podczas odczy19
Wyrok SN z dnia 30 maja 1985 r., sygn. I KR 119/85, OSPiKA 1986, nr 9-10,
poz. 193.
20
Wyrok SN z dnia 21 stycznia 1983 r., sygn. V KRN 160/82, OSNPG 1983, nr 7,
poz. 84.
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tywania aktu oskar¿enia i przy porozumieniu z s¹dem i oskar¿onym. Walor
praktyczny tego rozwi¹zania jest jednak niedoceniany, a s¹dy rzadko wydaj¹ siê byæ do niego przekonane.
Innym uchybieniem, które s¹dy uznaj¹ za istotny brak postêpowania
przygotowawczego jest koniecznoœæ ustalenia okolicznoœci poprzez przeprowadzenie czynnoœci w okreœlonym miejscu, bez których niemo¿liwe by³oby wydanie opinii przez bieg³ego b¹dŸ przeprowadzenie wizji lokalnej21.
Wskazana w ramach podanego w przypisie wyroku sytuacja procesowa
polega³a na koniecznoœci przeprowadzenia okreœlonej czynnoœci dowodowej w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego, lecz mo¿na j¹ rozci¹gn¹æ
równie¿ na inne przypadki, w których wykonanie konkretnej czynnoœci
w oparciu o osobowe Ÿród³a dowodowe powoduje koniecznoœæ wydania
przez bieg³ych uzupe³niaj¹cej opinii po zmianie statusu danej osoby w procesie. Gdy np. œwiadek staje siê podejrzanym, do treœci jego wyjaœnieñ musi
bezwzglêdnie wypowiedzieæ siê bieg³y, który opiniowa³ w oparciu o uprzednio z³o¿one przez podejrzanego zeznania jako œwiadka. Skoro zeznania
w tym przypadku uznaæ nale¿y za nieby³e, tak¿e opinia po zmianie sytuacji
procesowej ze œwiadka na podejrzanego jest najzwyczajniej mówi¹c nieaktualna i nierelewantna dla sprawy. Sprawa jest oczywista, lecz prokurator
zbyt czêsto –nie z w³asnej winy – poddaje siê prymatowi zasady szybkoœci
postêpowania, w szczególnoœci w œwietle ustaleñ w trybie art. 335 § 1
k.p.k. z podejrzanym. Dopiero gdy podejrzany po z³o¿eniu aktu oskar¿enia
do s¹du zrezygnuje z dobrowolnego poddania karze, powstaje powa¿ny
problem dowodowy powoduj¹cy albo zwrot sprawy do prokuratury, albo
uniewinnienie oskar¿onego. Bezwzglêdne regu³y rz¹dz¹ce opisan¹ sytuacj¹
nakazuj¹ szczególn¹ czujnoœæ wobec kierowania spraw do s¹du przez prokuratorów w okresach kwartalnych.
Istotn¹ okolicznoœci¹, czêsto spotykan¹ w praktyce, a bêd¹c¹ kolejn¹
podstaw¹ do zwrotu akt prokuratorowi przez s¹d, jest niezgromadzenie
w postêpowaniu przygotowawczym danych osobopoznawczych skutkuj¹cych nieuwzglêdnieniem w czynie zarzucanym (w opisie i kwalifikacji prawnej) okolicznoœci, i¿ oskar¿ony dzia³a³ w ramach powrotu do przestêpstwa
w rozumieniu art. 64 § 1 i 2 k.k. Przy czym jednoczeœnie przes³anka ta
wydaje siê byæ oczywista w przypadku, gdy dzia³anie w ramach recydywy
wynika z danych z KRK i za³¹czonych odpisów wyroków zapad³ych wobec
21
Wyrok SN z dnia 19 stycznia 1975 r., sygn. Z 35/75, OSNKW 1976, nr 2, poz.
36; wyrok SA w Krakowie z dnia 12 sierpnia 1992 r., sygn. II AKz 156/92, KZS
1992, nr 3-9, poz. 113.
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oskar¿onego. Natomiast zdarza siê, i¿ nawet skazanie uprzednio za to¿samy
czyn i odbycie kary pozbawienia wolnoœci nie uprawnia s¹d do zwrotu akt
prokuratorowi. Dzieje siê tak w przypadku, gdy odbyta kara pozbawienia
wolnoœci jest wymierzana w ramach wyroku ³¹cznego, który ³¹czy np. karê
ograniczenia wolnoœci lub grzywnê wymierzon¹ za czyn wchodz¹cy w rachubê przy ocenie istnienia recydywy, z inn¹ kar¹. Wówczas nawet jeœli oskar¿ony odby³ karê pozbawienia wolnoœci za podobny czyn, nie mo¿na mu
przypisaæ dzia³ania w ramach art. 64 k.k., dla którego warunkiem jest odbycie kary pozbawienia wolnoœci za czyn pierwotny (z wyroku pierwotnego),
a nie za kilka czynów, co do których kary s¹d ³¹czy i wymierza karê. Pragnê
jednak zauwa¿yæ, i¿ dzia³anie w ramach powrotu do przestêpstwa mo¿liwe
jest do ustalenia tak¿e na etapie postêpowania jurysdykcyjnego i na podstawie art. 399 k.p.k. mo¿e tê okolicznoœæ s¹d zasygnalizowaæ bez istotnego uszczerbku dla uprawnieñ oskar¿onego.
Wa¿na jest kwestia zwrotu akt postêpowania prokuratorowi w powi¹zaniu z za³¹czonym do aktu oskar¿enia wnioskiem w trybie art. 335 § 1
k.p.k. S¹d Najwy¿szy postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2005 r., sygn.
I KZP 10/0522, wskaza³, ¿e przedmiotem kontroli dokonywanej w trybie
art. 337 § 1 k.p.k. s¹ warunki formalne aktu oskar¿enia, tak¿e te okreœlone w art. 335 § 1 k.p.k., co rodzi nastêpuj¹c¹ konsekwencjê: wskazanie
uzgodnionych z oskar¿onym kar lub œrodków karnych i ich wymiaru zwi¹zane jest bezpoœrednio z tym¿e wnioskiem, zatem s¹d ma prawo przekazaæ
sprawê prokuratorowi w trybie art. 345 § 1 k.p.k., chyba ¿e wykonanie
niezbêdnych czynnoœci przez s¹d nie powodowa³oby znacznych trudnoœci.
W analizowanym stanie faktycznym S¹d Najwy¿szy wyrazi³ pogl¹d, i¿ w razie stwierdzenia w aktach sprawy braku oœwiadczenia woli oskar¿onego co
do uzgodnieñ w zakresie kar i œrodków karnych albo ujawnienia wad uzyskanej zgody lub jej niektórych elementów, to chocia¿ zachodzi podstawa
do zwrotu sprawy do prokuratury, ka¿dorazowo winien s¹d rozwa¿yæ, czy
takie braki mo¿na uzupe³niæ na posiedzeniu, gdy nie spowoduje to znacznych trudnoœci. S¹d wskaza³ na praktyczny walor istoty i przebiegu posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Nie
jest wszak znaczn¹ trudnoœci¹ dookreœlenie wymiaru kar i œrodków karnych
w porozumieniu z prokuratorem i oskar¿onym. Nie wydaje siê równie¿, aby
jakikolwiek wadliwie sformu³owany wniosek w powy¿szym trybie spotka³ siê
z decyzj¹ o zwrocie akt prokuratorowi. Zazwyczaj s¹d skieruje sprawê na
22

OSNKW 2005, nr 4, poz. 42
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rozprawê celem rozpoznania jej w trybie przewidzianym dla danego przestêpstwa i sytuacji procesowej.
Instytucja z art. 335 § 1 k.p.k. powoduje oczywiste i znaczne skrócenie
postêpowania przygotowawczego. W jej ramach prokurator dokonuje
skondensowanej oceny materia³u dowodowego i wobec spójnych ze sob¹
oœwiadczeñ i wyjaœnieñ oskar¿onych kieruje odpowiedni wniosek wraz z aktem oskar¿enia. W tym sensie ulega znacznemu skróceniu i ograniczeniu
proces dowodowy i zaniechaniu ulega dalsze gromadzenie dowodów. Je¿eli
zatem oskar¿ony wycofa siê ze z³o¿onego przez siebie wniosku we wskazanym trybie, s¹d nie mo¿e na zasadzie automatyzmu dokonaæ zwrotu akt
prokuratorowi zarzucaj¹c mu oportunizm dowodowy. Prokurator nie stosuje art. 335 § 1 k.p.k. w oparciu o hipotetyczne ryzyko odst¹pienia przez
oskar¿onych od uzgodnieñ z nim poczynionych. Instytucja ta stanowi przecie¿ o skutecznoœci organów œcigania. Dlatego wydaje siê, i¿ wycofanie siê
przez oskar¿onych ze z³o¿onych w tym¿e trybie wniosków nie mo¿e byæ samoistn¹ podstaw¹ do zwrotu sprawy prokuratorowi. Wyjaœnienia podejrzanych maj¹ bowiem na tyle wa¿k¹ dla ustaleñ dowodowych treœæ, i¿ pozwalaj¹ na skrócenie fazy dowodowej i na zaprzestanie poszukiwania innych
dowodów. Tymczasem zdarza siê, ¿e s¹d dokonuj¹c zwrotu sprawy stwierdza, i¿ w opisanej sytuacji dowodowej prokurator przerzuci³ ciê¿ar dowodu
na s¹d. Takie stanowisko opiera siê na nieporozumieniu i niepojêciu przez
gospodarza fazy jurysdykcyjnej istoty instytucji z art. 335 § 1 k.p.k.
Nieprawid³owo okreœlona kwalifikacja prawna czynu w akcie oskar¿enia23 nie stanowi natomiast podstawy do zwrotu sprawy do prokuratury.
W istocie s¹d nie jest zwi¹zany kwalifikacj¹ prawn¹ czynu, bierze natomiast
pod uwagê czyn w znaczeniu ontologicznym, jednoœæ czasu i miejsca wynikaj¹c¹ z materia³u dowodowego. Podobnie nie jest tak¹ podstaw¹ równie¿
potrzeba uzyskania ekspertyzy pismoznawczej kserokopii dokumentu24.
W takiej sytuacji bieg³y mo¿e w zasadzie wypowiedzieæ siê w formie notatki
s³u¿bowej (jeœli jest funkcjonariuszem policji) b¹dŸ urzêdowej, w której wska¿e na fakt notoryjny, i¿ kserokopia nie stanowi jednoznacznego Ÿród³a dowodowego, podlegaj¹cego opiniowaniu, mo¿na natomiast wskazaæ stopieñ
prawdopodobieñstwa bez jednoocznych deklaracji.
23
Postanowienie SN z dnia 24 czerwca 1978 r., sygn. Z 14/78, OSNKW 1978,
nr 9, poz. 106.
24
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 17 kwietnia 1996 r., sygn. II AKz 164/96,
KZS 1996, nr 4, poz. 34.
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Wa¿nymi przes³ankami powoduj¹cymi skuteczne (pozytywne dla prokuratora) rozpoznanie za¿alenia na zwrot akt do prokuratury s¹ m.in. niewy³¹czanie do odrêbnego postêpowania sprawy niektórych oskar¿onych
(zwi¹zanie s¹du skarg¹)25, a tak¿e nieprzes³uchanie bieg³ego26. W tym drugim przypadku nie chodzi jednak o sytuacjê, w której przes³uchanie to jest
spowodowane opisan¹ wy¿ej zmian¹ sytuacji procesowej i przekszta³ceniem fazy postêpowania w fazê in personam. Nie ostanie siê równie¿ postanowienie o zwrocie sprawy z uwagi na nieprzes³uchanie œwiadka przebywaj¹cego za granic¹ i œwiadka, którego przes³uchanie nie jest mo¿liwe27
(oczywiœcie okolicznoœci te winny byæ udokumentowane i jasno wynikaæ
z materia³ów sprawy).
S¹d zawsze winien mieæ na uwadze, i¿ omawiana instytucja ma na celu
z jednej strony realizacjê zasady prawdy materialnej, a z drugiej zasadê
szybkoœci i sprawnoœci postêpowania. Podejmuj¹c decyzjê mo¿e ¿¹daæ
przedstawienia przez prokuratora jedynie dowodów niezbêdnych do oceny
odpowiedzialnoœci karnej, a nie rozbudowywania postêpowania dowodowego ponad rzeczywist¹ potrzebê28.
Reasumuj¹c powy¿sze rozwa¿ania pragnê zasygnalizowaæ postulat de
lege ferenda, ¿e o „przydatnoœci” dowodów dla udowodnienia winy danemu sprawcy i nastêpczego skazania go móg³by decydowaæ s¹d nie w ramach art. 345 § 1 k.p.k., lecz poprzez dopuszczenie do procesu karnego
(do fazy przygotowawczej po przedstawieniu zarzutów) na posiedzeniu, na
którym prokurator przedstawia³by dowody œwiadcz¹ce o winie podejrzanego. S¹d wówczas decydowa³by o mo¿liwoœci wniesienia zarzutów do s¹du
przeciwko konkretnej osobie. S¹d ów by³by jednoczeœnie w³adny do stosowania izolacyjnych i niektórych nieizolacyjnych œrodków zapobiegawczych.
Na marginesie powy¿szych rozwa¿añ nale¿y zasygnalizowaæ instytucjê
sêdziego œledczego, która mog³aby wp³yn¹æ na rezygnacjê ze zwrotu sprawy do fazy postêpowania przygotowawczego.
W dniu 30 marca 2010 roku odby³a siê konferencja zorganizowana
przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Karnego poœwiêcona po¿¹danym kie25
Postanowienie SN z dnia 05 stycznia 1979 r., sygn. IV KZ 200/78, OSNKW
1979, nr 4, poz. 44.
26
Postanowienie SA w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 1993 r., sygn. II AKz 11/93,
OSA 1993, nr 5, poz. 25.
27
Postanowienie SN z dnia 23 stycznia 1995 r., sygn. WZ 16/95, Jurysta 1995,
nr 8-9, s. 49; post. SA w Krakowie z dnia 26 kwietnia 1995 r., sygn. II AKz 176/95,
Prokuratura i Prawo 1996, dodatek „Orzecznictwo”, nr 1, poz. 23.
28
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 3 czerwca 2009 r., sygn. II AKz 366/09,
Prokuratura i Prawo 2010, dodatek „Orzecznictwo”, nr 3, poz. 38.
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runkom zmian w dziedzinie prawa karnego procesowego, w zakresie modelu postêpowania przygotowawczego i s¹dowego. Jej przedmiotem by³a
m.in. kwestia zasadnoœci wprowadzenia do polskiej procedury karnej instytucji sêdziego œledczego.
Wed³ug opinii zaprezentowanej przez C. Kuleszê w wyg³oszonym podczas tej¿e konferencji referacie, aktualne tendencje zmian europejskich
modeli procesu karnego przejawiaj¹ siê w szczególnoœci poprzez zmianê
„w wewn¹trzprocesowej równowadze si³ na korzyœæ prokuratury, gdzie
wzrostowi jej kompetencji do stosowania œrodków przymusu musi towarzyszyæ troska o zapewnienie gwarancji praw jednostki. W pe³nieniu tej funkcji
gwarancyjnej (prokuratura - przyp. T.R.) powoli wypiera s¹dy. Nale¿y tu
wskazaæ na zjawiska likwidacji œledztwa s¹dowego i przekazywaniu w tej
mierze uprawnieñ sêdziego œledczego”29. Jednoczeœnie Autor ten wyra¿a
opiniê, i¿ „Celem usprawnienia realizacji czynnoœci s¹dowych w postêpowaniu przygotowawczym nie jest konieczne wprowadzenie instytucji sêdziego
œledczego b¹dŸ sêdziego ds. œledztwa jako odrêbnego organu s¹dowego dla
przygotowawczego stadium procesu. Tym bardziej trudno zasadnie postulowaæ aby pe³ni³ on nadzór „nad prokuratorskim postêpowaniem przygotowawczym”30. Zdaniem C. Kuleszy wystarczy³by dla wykonywania ww. czynnoœci sêdzia powo³ywany ad hoc. „Sêdzia taki nie by³by zinstytucjonalizowany, lecz by³by to sêdzia, który powinien co do zasady podejmowaæ takie
czynnoœci w konkretnych postêpowaniach przygotowawczych. Nie chodzi
(…) o wyodrêbnienie jakiegoœ korpusu sêdziów, lecz o dyrektywê, aby co do
zasady w konkretnym postêpowaniu przygotowawczym czynnoœci s¹dowe
wykonywa³ ten sam sêdzia, co niew¹tpliwie usprawni³oby ich podejmowanie z uwagi na brak koniecznoœci ka¿dorazowego zapoznawania siê z ca³oœci¹ zebranego materia³u dowodowego przez ka¿dego nowego sêdziego”31.
Takiemu pogl¹dowi wydaje siê jednak przeczyæ sama idea dyskusji na
temat tej¿e instytucji, bowiem sprowadza siê ona nieuchronnie do rozwa¿añ
na temat obecnie funkcjonuj¹cej s¹dowej kontroli niektórych decyzji postêpowania przygotowawczego i jej ewentualnych korekt. Dotyczy ona
w szczególnoœci rozwa¿añ komparatystycznych i ewolucji instytucji sêdziego
œledczego w europejskim (kontynentalnym) karnym prawie procesowym.
29
H.Jung, Einheit und Vielfalt der Reformen des Strafprozessrechts in Europa,
„Goldtammer’s Archiv für Strafrecht„ 2002, s. 69 – 72 cyt. za: C. Kulesza, Przemodelowanie postêpowania karnego, s. 4; opracowanie opublikowane na stronie internetowej http://bip.ms.gov.pl/kkpk/kkpk.php.
30
Ibidem, s. 49.
31
Ibidem, s. 49
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Czy jednak przedstawiciele polskiej myœli prawnej i praktycy nie powinni
pokusiæ siê o stworzenie oryginalnego i nowatorskiego pomys³u na ukszta³towanie pewnej hybrydowej instytucji sêdziego œledczego, który decydowa³by o dopuszczalnoœci zawis³oœci skargi na poziomie postêpowania przygotowawczego, który wyra¿a³by zgodê na przeszukanie, zatrzymanie rzeczy, zatwierdza³ je, stosowa³ areszt i opcjonalnie inne œrodki zapobiegawcze?
„W Europie kontynentalnej wystêpuje tendencja eliminowania z procesu karnego sêdziego œledczego. Podnosi siê, ¿e sêdzia œledczy, z regu³y, nie
posiada rzetelnego wykszta³cenia kryminalistycznego, nie ma za sob¹ praktyki w zdobywaniu dowodów, pozbawiony jest kontaktu z techniczn¹, technologiczn¹ i logistyczn¹ infrastruktur¹ policji”32, jak twierdzi J. Skorupka,
który w dalszej czêœci swojej opinii w istocie kwestionuje koniecznoœæ wprowadzenia instytucji sêdziego œledczego.
Wydaje siê jednak, ¿e nie istniej¹ ¿adne przeszkody, aby okreœlone instytucje procesowe by³y wprowadzane nowatorsko. Intensywnie przebiegaj¹cy proces zmian winien oczywiœcie uwzglêdniaæ b³êdne za³o¿enia innych
kodyfikacji i je na bie¿¹co eliminowaæ. Trudno np. sêdziemu w wydziale
karnym polskiego s¹du zarzuciæ brak praktyki w stosowaniu procedury
b¹dŸ brak znajomoœci tej¿e praktyki stosowanej przez prokuraturê b¹dŸ
policjê i zawartej w aktach ka¿dej czytanej przez niego i s¹dzonej sprawy.
Otwarta jak sama dyskusja pozostaje kwestia tak nazewnictwa s¹dowego
organu, jak te¿ jego ostatecznie ustalonych kompetencji. Warto jednak zastanowiæ siê nad zasadnoœci¹ kontrolowania przez ten¿e organ (z zasady
jednoosobowy sk³ad w postaci sêdziego zawodowego) czynnoœci, które maj¹
doprowadziæ do dalszego gromadzenia przez organa œledcze (prokuraturê
i policjê) materia³u dowodowego, pozwalaj¹cego zarówno na postawienie
w stan oskar¿enia, jak te¿ na samo popieranie zarzutów przed s¹dem. Do
rozwi¹zania tak postawionego problemu zapewne pozostaje bardzo d³uga
droga, gdy¿ g³osy doktryny zdaj¹ siê oceniaæ przydatnoœæ „sêdziego bliskiego prokuraturze” przez pryzmat wiod¹cych systemów prawnych kontynentalnej Europy. Opinia, i¿ „ze strony œrodowiska sêdziowskiego nie ma wystarczaj¹co silnych sygna³ów co do woli podjêcia siê nowego zadania”33
równie¿ nie mo¿e staæ na przeszkodzie otwartej dyskusji w tym przedmiocie.
32
J. Skorupka, Model postêpowania przygotowawczego i s¹dowego, s. 29; opracowanie opublikowane na stronie internetowej http://bip.ms.gov.pl/kkpk/kkpk.php.
33
D. Œwiecki, Model postêpowania przygotowawczego i s¹dowego, s. 7; opracowanie opublikowane na stronie internetowej http://bip.ms.gov.pl/kkpk/kkpk.php.
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Tomasz Retyk

Zgodnie z dokumentem roboczym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego sporz¹dzonym w Warszawie w dniu 8 grudnia 2009 r., zatytu³owanym
„Priorytety Komisji w dziedzinie prawa karnego procesowego”34, przedmiotem prac Komisji jest m.in. odpowiedŸ na pytanie: czy mo¿liwe jest zrezygnowanie ze zwrotu sprawy do postêpowania przygotowawczego, wzglêdnie rozszerzenie takiej mo¿liwoœci? Rozwa¿eniu podlega te¿ kwestia ewentualnego
rzeczywistego ograniczenia legalizmu œcigania i w takim przypadku koniecznoœci s¹dowej kontroli decyzji aparatu œcigania. Komisja bêdzie musia³a równie¿ rozstrzygn¹æ, czy ograniczenie legalizmu œcigania da siê pogodziæ z utrzymaniem koncepcji oskar¿enia posi³kowego samoistnego.
Niech zasygnalizowany problem stanie siê przyczynkiem do szerokiej
dyskusji o instytucji sêdziego œledczego, nie tylko w ³onie Komisji Kodyfikacyjnej, ale i wœród ewentualnych, przysz³ych sêdziów œledczych, których nietrudno i w sposób wrêcz naturalny mo¿na by wy³oniæ spoœród wielu doœwiadczonych prokuratorów.
Tomasz Retyk
asesor Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim

34
Opracowanie opublikowane na stronie internetowej http://bip.ms.gov.pl/kkpk/
kkpk.php, s. 2 i nast.
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