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Skazanie w trybie konsensualnym a ogólne dyrektywy 
wymiaru kary

W niniejszym referacie zanalizowano instytucje skazania w trybie kon-
sensualnym w  kontekście ogólnych dyrektyw wymiaru kary. Przepisy KPK 
i  KK kreujące konsensualne zakończenie postępowania karnego podlegają 
w  ostatnim czasie licznym nowelizacjom. Referat ten został przygotowany 
i wygłoszony tuż przed wejściem w życie nowelizacji KK i KPK z 1.7.2015 r. 
i dotyczy stanu prawnego obowiązującego przed tą datą.        

Instytucje umożliwiające skazanie w trybie konsensualnym tj. na mocy 
porozumienia procesowego,  począwszy już od wprowadzenia do KPK, cie-
szą się aż po dziś dzień niesłabnącą popularnością. Badania aktowe prze-
prowadzone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wskazują na bardzo 
częste kończenie postępowania karnego w  trybie konsensualnym1. Także 
dane opracowane przez Departament Organizacyjny Ministerstwa Sprawie-
dliwości ujawniają szerokie wykorzystywanie trybów konsensualnych2. Na 
szczeblu sądów rejonowych około połowa postępowań kończy się w trybie 
konsensualnym3.

Wprowadzenie trybów konsensualnych do polskiej procedury karnej 
jest oceniane raczej pozytywnie i to zarówno przez praktykę, jak i doktrynę 
prawa karnego. Nie oznacza to jednak braku uwag krytycznych, co do samej 
ustawowej konstrukcji trybów konsensualnych i  ewentualnych negatywnych 
konsekwencji ich stosowania4. Niewątpliwą zaletą trybów konsensualnych jest 
z pewnością dodatni wpływ na szybkość postępowań. To zresztą kryzys wy-
miaru sprawiedliwości w sprawach karnych z połowy lat 90-tych, objawiający 

1 Zob. M. Jankowski, A. Ważny, Instytucja dobrowolnego poddania się karze, s. 118 i n.
2 Zob. A. Ważny, Co dalej z porozumieniami procesowymi, s. 350.
3 Zob. tamże i W. Jasiński, Porozumienia, s. 6.
4 Zob. S. Waltoś, Nowe instytucje, s. 28.  
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się m.in. przeciążeniem sądów i przewlekłością postępowań miał znaczny, jeśli 
nie decydujący, wpływ na wprowadzenie do KPK trybów konsensualnych5. 

Po niemal 20 latach obecności konsensualizmu w polskim postępowaniu 
karnym i przy tak szerokim jego stosowaniu, warto pochylić się nad kwestią 
tego, jak powinien kształtować się wymiar kar orzekanych w trybach konsen-
sualnych, a dokładnie, jak powinien kształtować się wymiar kary w wypadku 
skazania bez rozprawy tj. z zastosowaniem art. 335 KPK oraz w wypadku do-
browolnego poddania się karze tj. z zastosowaniem art. 387 KPK6.  Ustalenie 
tego jak powinien kształtować się wymiar kary oznacza odpowiedź na pytanie, 
czy i jakimi dyrektywami wymiaru kary winien kierować się sąd wydając wy-
rok skazujący w trybie konsensualnym. W szczególności czy związany jest on 
wówczas ogólnymi dyrektywami kary z art. 53 § 1 KK.  Kwestia ta wydaje się 
niezwykle ważna w kontekście twierdzenia, że kara współmierna, a co najważ-
niejsze, sprawiedliwa, to taka, która uwzględnia wszystkie dyrektywy wymiaru 
kary, a w szczególności te zawarte w art. 53 KK7. 

Problematyka stosowania przez sąd ogólnych dyrektyw wymiaru kary 
w wypadku skazania w trybie konsensualnym zazwyczaj umyka w rozważa-
niach dotyczących, tak ogólnych dyrektyw wymiaru kary, jak i  trybów kon-
sensualnych. Wydaje się jednak, że chociażby ze względu na brak jasnego sta-
nowiska ustawodawcy w  tym zakresie, konieczne jest zastanowienie się nad 
odpowiedzią na pytanie, czy i jakie ogólne dyrektywy wymiaru kary wiążą sąd 
przy orzekaniu w trybie konsensualnym8. Celowe dla poszukiwania tej odpo-
wiedzi będzie zarysowanie instytucji skazania bez rozprawy i dobrowolnego 
poddania się karze oraz analiza ich normatywnego charakteru – mianowicie, 
czy są to instytucje o  charakterze materialnym, procesowym, czy też może 
mieszanym. Następnie naszkicowana zostanie krótka charakterystyka pro-
blematyki ogólnych dyrektyw wymiaru kary. Wreszcie, zanalizowana zosta-
nie kwestia wzajemnych relacji między skazaniem w  trybie konsensualnym 
a ogólnymi dyrektywami wymiaru kary. 

Zarówno skazanie bez rozprawy uregulowane w art. 335 KPK, jak i do-
browolne poddanie się karze, a  którym mowa w art. 387 KPK, należy uznać 
za porozumienia procesowe. Pojęcie porozumienia procesowego nie jest zde-
finiowane w  obowiązującej ustawie procesowej. Zgodzić można się jednak 
z S. Waltosiem, że porozumienie takie to „umowa zawarta przez oskarżonego 
5 Zob. P. Kardas, Konsensualne sposoby rozstrzygania, s. 37; E. Kruk, Wyrok skazujący, s. 14. 
6 Zasygnalizować trzeba, że po wejściu w życie 1.7.2015 r. nowelizacji KPK dobrowolne pod-
danie się karze będzie mogło następować także na podstawie art. 338a KPK, zgodnie z któ-
rym oskarżony przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy będzie mógł złożyć 
wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, 
orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowo-
dowego. 
7 Wyr. SA w Gdańsku z 24.10.2013 r., II AKa 334/13, Legalis.
8 Por. W. Jasiński, Porozumienia, s. 24–26.
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z oskarżycielem publicznym, pokrzywdzonym, a nawet organem procesowym, 
w której w zamian za określone w tej umowie zachowanie oskarżonego zo-
stanie wydana decyzja bardziej dla niego korzystna w porównaniu z tą, jakiej 
mógłby się spodziewać bez takiego zachowania”9. Idea porozumień proceso-
wych opiera się więc na zasadzie do ut des10. Strony porozumienia zgadzają 
się na pewne ustępstwa wobec siebie w  zamian za osiągnięcie konkretnych 
korzyści11. Lapidarnie ujmując sens skazania bez rozprawy oraz dobrowolnego 
poddania się karze, można by więc powiedzieć, że oskarżony niejako rezygnu-
jąc z obrony i całego procesu karnego na etapie jurysdykcyjnym, zgadza się na 
skazanie go, w zamian za co, może liczyć na łagodniejszy wymiar kary. Dzięki 
temu możliwe staje się przyspieszenie i uproszczenie postępowania karnego 
zgodnie z dyrektywą szybkości procesu karnego12. 

Skazanie bez rozprawy, uregulowane w art. 335 KPK, polega obecnie na 
dołączeniu przez prokuratora do aktu oskarżenia wniosku o wydanie wyroku 
i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzia-
nych w KK za przypisany mu występek, bez przeprowadzenia rozprawy. Ska-
zanie bez rozprawy możliwe jest tylko wówczas gdy okoliczności popełnienia 
przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele 
postępowania zostaną osiągnięte. Wcześniejsza regulacja art. 335 KPK, funk-
cjonująca od 2003 r. obejmowała występki zagrożone karą do 10 lat pozbawie-
nia wolności. Noweliz2013  nowelizująca część przepisów KPK z 9.11.2013 r. 
rozszerzyła możliwość stosowania skazania bez rozprawy do wszystkich wy-
stępków.

Ostatnie zmiany w  regulacji art.  335 KPK zostały dokonane Nowe-
liz2015. Znowelizowany przepis art.  335 KPK przewiduje swoisty dualizm 
w  zakresie wniosku prokuratora o  skazanie bez rozprawy. Zgodnie z  przy-
szłym brzmieniem art. 335 § 1 KPK, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, 
a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie 
budzą wątpliwości, a nadto postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowa-
nia zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. 
Natomiast prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnio-
skiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnio-
nych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu 
występek. Dotychczasową możliwość wystąpienia przez prokuratora z wnio-
skiem o  skazanie bez rozprawy przewiduje zaś znowelizowane brzmienie 
art. 335 § 2 KPK. Skazanie bez rozprawy będzie więc miało w określonych 
sytuacjach charakter obligatoryjny. Przesłankami takich sytuacji są przyznanie 
się oskarżonego do winy, brak wątpliwości, co do okoliczności popełnienia 
 9 S. Waltoś, „Porozumienia” w polskim procesie, s. 38.
10 Zob. S. Waltoś, Nowe instytucje, s. 27.
11 Zob. S. Steinborn, Porozumienia, s. 50–51.
12 Zob. E. Kruk, Porozumienia procesowe, s. 55.
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przestępstwa i winy w świetle wyjaśnień oskarżonego oraz jego postawa wska-
zująca, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Pierwowzorem polskiej regulacji skazania bez rozprawy była funkcjonu-
jąca od 1981 r. we Włoszech instytucja pattegiamento polegająca na porozu-
mieniu się oskarżyciela z oskarżonym, co do rodzaju i wymiaru kary i wystą-
pieniem przez oskarżyciela do sądu z  wnioskiem o  orzeczenie uzgodnionej 
kary. Zbliżona w  swym kształcie do pattegiamento jest hiszpańska regulacja 
karnoprocesowa – tzw. conformidad.  

W obecnym stanie prawnym, łącznie z treścią art. 335 KPK należy od-
czytywać aktualne brzmienie art.  343 KPK. Zgodnie z  tym przepisem, sąd 
w  razie uwzględnienia wniosku prokuratora o  skazanie bez rozprawy może 
zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, warunkowo zawiesić jej wykona-
nie albo orzec tylko środek karny. Istotne jest przy tym, że nadzwyczajne zła-
godzenie kary może nastąpić również w innych wypadkach niż przewiduje to 
KK w art. 60 § 1–4. Artykuł 343 KPK rozszerza także, w stosunku do regula-
cji KK, możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary oraz orzeczenia 
zamiast kary jedynie środka karnego. 

Zgodzić się należy z  tymi przedstawicielami doktryny i  orzecznictwa 
prawa karnego, którzy twierdzą, że orzekający w sprawie sąd nie jest związa-
ny wnioskiem prokuratora, co do wymiaru kary13. Pogląd przeciwny zakłada, 
że w sytuacji gdy sąd dostrzeże potrzebę jakiejkolwiek modyfikacji wniosku, 
sprawa powinna zostać rozpoznana na zasadach ogólnych14. Wydaje się jed-
nak, że nie ma podstaw by wyłączyć możliwość dokonania przez prokuratora 
modyfikacji wniosku sygnalizowanych przez sąd na posiedzeniu w przedmio-
cie skazania bez rozprawy15. W  tym znaczeniu więc, sąd nie jest związany 
treścią wniosku prokuratora – nie stoi przed alternatywą skazania zgodnie 
z pierwotnym zakresem wniosku versus rozpoznanie sprawy na zasadach ogól-
nych. Wręcz przeciwnie, nie tylko może, ale i musi, jeśli dostrzeże taką potrze-
bę, zwrócić uwagę stron na konieczność uzupełnienia lub zmiany wniosku16. 
Oczywiście wszelkie modyfikacje wniosku muszą zostać dokonane i tym sa-
mym zaakceptowane przez prokuratora. Akceptację musi wyrazić także sam 
oskarżony. 

Zastanawiając się nad normatywnym charakterem przepisów art.  335 
KPK i 343 KPK w obecnym brzmieniu zauważyć należy, że umiejscowienie 
normy prawnej w danym akcie prawnym stwarza jedynie pewne domniema-
nie jej charakteru prawnego17. Co do zasady więc, normy wysłowione przez 
przepisy KPK mają charakter norm procesowych, a więc pełniących funkcję 

13 Zob. wyr.  SN z 9.5.2007 r., II KK 39/07, Legalis.
14 Zob. wyr.  SN z 3.8.2000 r., WKN 16/00, Legalis.
15 Zob. M. Jankowski, A. Ważny, Instytucja dobrowolnego poddania się karze, s. 118 i n.
16 Zob. S. Waltoś, Nowe instytucje, s. 32 i wyr.  SN z 18.9.2008 r., V KK 247/08, niepubl.
17 Zob. S. Steinborn, Porozumienia, s. 80.

http://lex.amu.edu.pl.lexwintranecie.bu-169.bu.amu.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21467:part=a60&full=1
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służebną, pomocniczą względem norm o charakterze materialnym, zawartych, 
tylko co do zasady, w KK. Analizując jednak instytucję skazania bez rozprawy 
uregulowaną przez ustawodawcę w przepisach art. 335 i 343 KPK stwierdzić 
trzeba, że zawartość normatywną tych przepisów obecnie odczytywać trze-
ba łącznie. Kluczowe dla tej analizy jest przy tym brzmienie art. 343 § 1 i 2 
KPK. To w nim ustawodawca wskazuje bowiem kiedy i na jakich zasadach 
skazanie sprawcy może nastąpić z wykorzystaniem instytucji nadzwyczajnego 
złagodzenia kary, jej warunkowego zawieszenia czy orzeczenia środka karne-
go. Artykuł 343 § 1 i 2 KPK wysławia więc normę o charakterze materialno-
-prawnym i uzupełnia bądź modyfikuje w ten sposób konkretne przepisy KK 
dotyczące wskazanych w art. 343 § 1 KPK  dobrodziejstw dla sprawcy. Zgodzić 
trzeba się z S. Steinbornem, że w związku z tym, sama instytucja skazania bez 
rozprawy zyskuje charakter materialno-procesowy18. Zasygnalizować jednak 
należy, że wchodząca w życie 1.7.2015 r. nowelizacja KPK zmienia brzmienie 
przepisu art. 343 KPK. Usuwa mianowicie obecny § 1 i 2. Tym samym więc 
nowelizacja pozbawia przepis art. 343 KPK charakteru materialno-prawnego. 

Nieco odmiennie przedstawia się kwestia instytucji dobrowolnego pod-
dania się karze uregulowanej w art. 387 KPK. Zgodnie z obecnym brzmie-
niem tego przepisu, do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszyst-
kich oskarżonych na rozprawie głównej, oskarżony, któremu zarzucono 
występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie 
mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania 
dowodowego. Przepis art. 387 § 2 KPK wymaga przy tym, by okoliczności 
popełnienia przestępstwa nie budziły wątpliwości, a cele postępowania zostały 
osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości. Ponadto, uwzględ-
nienie wniosku skazanego jest możliwe tylko przy braku sprzeciwu prokura-
tora i pokrzywdzonego. Artykuł 387 § 3 KPK wprost zaś mówi, że sąd może 
uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskaza-
nej przez siebie zmiany. W razie braku akceptacji przez oskarżonego zmiany 
sugerowanej przez sąd, sprawa powinna zostać rozpoznana na zasadach ogól-
nych19. Noweliz2013 z dniem 1.7.2015 r. przewiduje rozszerzenie możliwości 
zastosowania dobrowolnego poddania się karze także o zbrodnie20.

W przedmiocie oceny normatywnego charakteru art. 387 KPK doktry-
na prawa karnego dość zgodnie wskazuje, że statuuje on normę o charakte-
18 Tamże, s. 93, zob. również E. Kruk, Porozumienia procesowe, s. 57 i tenże, Wyrok skazujący, 
s. 15. 
19 Wyr. SN z 17.10.2001 r., IV KKN 277/01, Legalis.
20 Noweliz2013 nowelizująca KPK z  dniem 1.7.2015  r. przewiduje rozszerzenie możliwości 
zastosowania dobrowolnego poddania się karze także o zbrodnie. Art. 387 § 1 KPK uzyska 
następujące brzmienie: „Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskar-
żonych na rozprawie głównej oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego 
i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania do-
wodowego”.
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rze procesowym21. Określa jedynie tryb postępowania w celu dobrowolnego 
poddania się przez oskarżonego karze i formułuje przesłanki dopuszczalności 
jego stosowania. Możliwości, co do wymiary kary wymierzonej oskarżonemu 
w trybie art. 387 KPK wyznaczają zaś odpowiednie normy o charakterze ma-
terialno-prawnym z części ogólnej KK22. 

Ogólne dyrektywy wymiaru kary zostały ujęte w art. 53 § 1 KK. Zgodnie 
z treścią tego przepisu, sąd wymierza karę według swojego uznania, w grani-
cach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała 
stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc 
pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku 
do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej 
społeczeństwa. W przepisie tym, oprócz zasad oznaczoności kar i swobodnego 
uznania sądu, ustawodawca wysłowił więc również tzw. ogólne dyrektywy wy-
miaru kary23. Wskazuje się, że są to uniwersalne, ustawowe wskazania, co do 
każdego jednostkowego, a więc sądowego wymiaru kary24. Statuowana przez 
art. 53 § 1 KK zasada swobodnego uznania sądu przy wymiarze kary nie ozna-
cza więc dowolności. Sąd powinien wymierzając karę uwzględnić dyrektywy 
wymienione w tym przepisie. Zgodzić należy się z tą grupą autorów, którzy 
wskazują, że ustawodawca w art. 53 § 1 KK zawarł cztery dyrektywy wymiaru 
kary – dwie dyrektywy o charakterze sprawiedliwościowym i dwie dyrektywy 
prewencyjne. Za dyrektywy sprawiedliwościowe uznaje się dyrektywę stopnia 
winy oraz dyrektywę stopnia społecznej szkodliwości czynu. Do dyrektyw pre-
wencyjnych zalicza się zaś dyrektywy prewencji indywidualnej oraz ogólnej25.

Duże wątpliwości wywołuje wśród przedstawicieli doktryny i  orzecz-
nictwa prawa karnego kwestia funkcji pełnionej przy wymiarze kary przez 
dyrektywę stopnia winy. Część karnistów twierdzi mianowicie, że pełni ona 
funkcję jednie limitującą wymiar kary, a więc, że wyznacza jej górną granicę. 
Wymierzona kara nie może przekroczyć stopnia winy, co jednak nie przesą-
dza tego, że musi być do niego proporcjonalna26. Część karnistów wskazuje 
zaś, iż stopień winy oprócz tego, że ustala maksymalny wymiar kary, to rów-
nież razem z pozostałymi dyrektywami współwyznacza go27. Odnosząc się do 
tego sporu, trzeba się zgodzić z M. Dąbrowską-Kardas, że jest on w pewnym 
stopniu pozorny28. Jak słusznie wskazuje autorka „(…) nawet wówczas, gdyby 

21 Zob. S. Steinborn, Porozumienia, s. 325.
22 Zob. E. Kruk, Porozumienia procesowe, s. 59 i S. Steinborn, Porozumienia, s. 86.
23 Zob. J. Giezek, w: J. Giezek (red.), Kodeks karny, 2012, s. 380.
24 Zob. V. Konarska-Wrzosek, Dyrektywy wyboru kary, s. 73.
25 Zob. J. Majewski, Stopień winy, s. 24; A. Zoll, Zasady wymiaru kary, s. 5–6 i T. Kaczmarek, 
Ogólne dyrektywy, s. 202.
26 Zob. J. Giezek, w: J. Giezek (red.), Kodeks karny, 2012, s. 381.
27 V. Konarska-Wrzosek, w: R. Stefański (red.), Kodeks karny, 2015, s. 366.
28 Zob. M. Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna, s. 270.
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przyjąć pogląd, że wina tylko limituje wymiar kary, to i tak oznacza to przecież, 
że – w taki właśnie sposób – współwyznacza go”29.

Nie ma też w nauce prawa karnego pełnej zgody, co do tego jak rozumieć 
dyrektywę stopnia społecznej szkodliwości czynu. Do dziś, mimo wprowadze-
nia do KK przepisu art. 115 § 2 zawierającego wskaźniki oceny tego stopnia, 
brak jest jednomyślności, co do prawidłowości i kompletności wyliczenia tych 
wskaźników30.

Mniejsze wątpliwości, przynajmniej teoretycznie, wywołują tzw. dyrek-
tywy prewencyjne, opierające się na założeniu celowości i utylitaryzmu kary. 
Prewencyjne działanie kary o charakterze zindywidualizowanym ma być osią-
gnięte przez wychowawcze i zapobiegawcze funkcje kary. Dyrektywa prewen-
cji ogólnej zakłada zaś, oddziaływanie kary na społeczeństwo, przede wszyst-
kim przez kształtowanie jego świadomości prawnej.

Jak już wspominano na wstępie, doktryna i orzecznictwo nie poświęcają 
zbyt wiele uwagi kwestii tego, czy ogólne dyrektywy wymiary kary wiążą sąd 
przy wydawaniu wyroku skazującego w  trybie konsensualnym. Autorzy do-
strzegający tę problematykę wskazują, że niedopuszczalne jest stwierdzenie, że 
skazanie w trybie konsensualnym może występować całkowicie w oderwaniu 
od ogólnych dyrektyw wymiaru kary31.  

Jak już jednak wyżej wskazywano, brzmienie znowelizowanych przepi-
sów art. 335, 343 i 387 KPK wskazuje, że instytucje skazania bez rozprawy 
oraz dobrowolnego poddania się karze mają charakter czysto procesowy. Wy-
mienione przepisy nie będą bowiem od 1.7.2015 r. statuowały żadnych auto-
nomicznych względem części ogólnej KK podstaw wymiaru kary dla sprawcy. 
Wysnuć więc można wniosek, że kara wymierzana sprawcy, zarówno w  ra-
mach skazania bez rozprawy, jak i dobrowolnego poddania się karze powinna 
odpowiadać wymogom przepisów części ogólnej KK, w tym także art. 53 § 1 
KK, a więc czynić zadość ogólnym dyrektywom wymiaru kary.

Zauważyć jednakowoż trzeba, że dotychczasowa regulacja art. 343 KPK 
przydająca instytucji skazania bez rozprawy charakteru materialno-proce-
sowego, została zmodyfikowana i  włączona do części ogólnej KK. Nowe-
liz2015 dodaje bowiem do KK przepis art. 60a stanowiący, że uwzględniając 
wniosek, o którym mowa w art. 335, 338a lub art. 387 KPK, sąd może zasto-
sować nadzwyczajne złagodzenie kary także w innych wypadkach niż prze-
widziane w art. 60 § 1–4, może także odstąpić od wymierzenia kary i orzec 
wyłącznie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, jeżeli przy-
pisany oskarżonemu występek jest zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat 
pozbawienia wolności. Przyszły art. 60a KK jest więc swoistym odpowied-
29 Tamże, s. 269–270.
30 Zob. J. Majewski, w: A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. t. I, 2012, s. 1348; 
por. T. Kaczmarek, Dobro prawne, s. 298.
31 Zob. W. Jasiński, Porozumienia, s. 25 i S. Steinborn, Porozumienia, s. 330.
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nikiem dotychczasowych przepisów art. 343 § 1 i 2 KPK. Kreuje bowiem 
kompetencję sądu do zastosowania określonych dobrodziejstw w wypadku 
skazania sprawcy w trybie konsensulanym. Co istotne, regulacja art. 60a KK 
przewiduje rozszerzenie możliwości stosowania tych dobrodziejstw także na 
dobrowolne poddanie się karze. 

W świetle tematu niniejszego referatu nasuwa się pytanie jaka jest wza-
jemna relacja art. 60a do art. 53 § 1 KK tj. czy sąd wymierzając karę w trybie 
konsensualnym z wykorzystaniem art. 60a KK jest nadal związany ogólnymi 
dyrektywami kary. Wskazówkę w poszukiwaniu odpowiedzi może stanowić 
treść art. 56 KK, zgodnie z którym przepis art. 53 § 1 KK statuujący ogólne 
dyrektywy wymiaru kary stosuje się odpowiednio do orzekania innych środ-
ków przewidzianych w tym Kodeksie. Wydaje się zatem, że art. 53 § 1 KK 
powinien mieć odpowiednie zastosowanie do wszystkich rodzajów prawno-
-karnych reakcji przewidzianych w części ogólnej KK. Do wszystkich, a więc 
także do tych, o których mowa w dodanym nowelizacją art. 60a KK.

Reasumując powyższe ustalenia stwierdzić trzeba, że nie ma żadnych 
normatywnych względów przemawiających za tym, że skazanie w ramach po-
rozumienia procesowego może następować w oderwaniu od wskazań art. 53 
§ 1 KK. Zarówno wtedy gdy sąd będzie korzystał z kompetencji przyznanych 
mu przez art. 60a, jak i wtedy gdy kara będzie wymierzana bez dobrodziejstw 
przewidzianych w tym przepisie, na gruncie relacji art. 53 § 1 KK do art. 335, 
387 KPK i 60a KK wymierzana sprawcy kara powinna odpowiadać ogólnym 
dyrektywom wymiaru kary. 

Zastanawiać się jednak można czy taki stan jest właściwy i pożądany. Za-
uważyć bowiem trzeba, że z samej istoty porozumień procesowych i z leżącej 
u ich podłoża formuły do ut des, wynika, że oskarżony zgadzając się na skazanie 
go bez przeprowadzenia całego postępowania jurysdykcyjnego może oczeki-
wać w  zamian wymierzenia kary łagodniejszej niż miałoby to miejsce przy 
„klasycznym” zakończeniu postępowania karnego. W  praktyce zresztą, kary 
wymierzane w wyrokach skazujących wydanych w  trybie konsensualnym są 
rzeczywiście łagodniejsze32. Jeśli więc przyjąć, że na wymiar kar wymierzanych 
z wykorzystaniem instytucji skazania bez rozprawy lub dobrowolnego podda-
nia się karze, rzeczywiście powinien łagodząco wpływać fakt zgody oskarżone-
go na tryb konsensualny, to zastanowić się trzeba, czy możliwe byłoby uzasad-
nienie takiej redukcji kary, którąś z jej ogólnych dyrektyw. Wydaje się, że w grę 
mogłyby wejść ewentualnie tzw. dyrektywy prewencyjne – prewencji ogólnej 
i szczególnej33. Współpracę oskarżonego z organami wymiary sprawiedliwości 
w  ramach instytucji z  art.  335, 387, względnie 338a KPK, można postrze-
gać jako specyficzne zachowanie się sprawcy już po popełnieniu przestępstwa, 

32 Zob. W. Jasiński, Porozumienia, s. 23.
33 Por. S. Steinborn, Porozumienia, s. 326–327.
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mogące sugerować, że samo wszczęcie postępowania karnego odegrało pre-
wencyjną rolę w zakresie wychowawczym, w związku z czym, kara, z punktu 
widzenia dyrektyw prewencyjnych, może oscylować wokół dolnej, dopuszczal-
nej normami materialno-prawnymi, granicy. Nie oznacza to jednak, że wymiar 
kary będzie tym samym odpowiadał wszystkim dyrektywom z art. 53 § 1 KK.

Zasadne zatem wydaje się stwierdzenie, że skazanie w  trybie konsen-
sualnym powinno być jednym z  czynników wpływających na wymiar kary, 
nieprzekreślającym jednak, a  jedynie w  pewnym stopniu modyfikującym 
i  uzupełniającym wskazania płynące z  ogólnych dyrektyw wymiaru kary34. 
Ani obecnie, ani w nowelizacji, ustawodawca nie przesądził definitywnie obo-
wiązku uwzględnienia przez sąd każdorazowo w wymiarze kary faktu skazania 
w trybie konsensualnym. Zgodzić się więc należy z W. Jasińskim, że ustawo-
dawca powinien wyraźnie rozstrzygnąć, czy skazanie w trybie konsensualnym 
powinno skutkować określoną redukcją kary i wedle jakich zasad ta redukcja 
mogłaby się ewentualnie dokonać35. W  szczególności jednoznacznego usta-
wowego rozstrzygnięcia wymaga także kwestia wpływu wskazań z art. 53 § 1 
KK na wymiar kary orzekanej w wyroku wydanym na skutek porozumienia 
procesowego. Pozwoliłoby to na bardziej przejrzyste i  jednoznaczne zasady 
wymierzania kary w trybie konsensualnym oraz uchroniłoby przez możliwą 
arbitralnością rozstrzygnięć w tym zakresie.  

34 Zob. tamże, s. 331 i A. Gadomska, K. Malinowska-Krutul, Rola sądu, s. 162.
35 W. Jasiński, Porozumienia, s. 26.


