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Wstęp

Postępujące zmiany w pojmowaniu funkcji prawa karnego a także samej roli kary 
kryminalnej i jej społecznych zadań sprzyjają rozwojowi nowych koncepcji reakcji na 
przestępstwo, jaką jest skazanie w trybie konsensualnym oraz metoda realizacji celu 
kompensacyjnego prawa karnego. Niewątpliwie kompensacja i konsensualizm są wy-
razem dystansu do klasycznie ujmowanego modelu sprawiedliwości karania.

Problematyka związana z tymi zagadnieniami uruchamia wiele zróżnicowanych 
tematycznie dyskusji, począwszy od kwestii obowiązku naprawienia szkody i krzywdy 
indywidualnie określonemu pokrzywdzonemu, po instytucje związane z pojednaniem 
sprawcy z ofiarą przedstawiane w ujęciu procesowym, czy wreszcie wątek związany 
z szerszym ujęciem funkcjonowania modelu sprawiedliwości naprawczej.

Ta rozległość zakresu tematycznego stała się pretekstem do uczynienia tej pro-
blematyki tematem przewodnim IV Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów, 
który odbył się w dniach 16–17 kwietnia 2015 roku w Collegium Iuridicum Novum 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W trakcie obrad konferencyjnych zorganizowanych przez Katedrę Prawa Kar-
nego WPiA UAM w Poznaniu, w których uczestniczyło wielu znakomitych polskich 
karnistów, wygłoszonych zostało wiele ciekawych i nowatorskich referatów.

Niniejsza publikacja jest zbiorem referatów zgłoszonych na konferencję oraz na-
desłanych głosów w dyskusji.

Zgłoszone artykuły pozwoliły na podział publikacji na 3 części.
W  pierwszej Części zostały umieszczone zagadnienia matarialnoprawne, do-

tyczące w głównej mierze obowiązku naprawienia szkody (art. 46 KK) wyrządzonej 
przestępstwem w  Kodeksie karnym (prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit i  dr Damian 
Wąsik, dr Anna Opar, dr Paweł Petasz, mgr Anna Jaworska-Wieloch), jak i nawiązki na 
rzecz osoby najbliższej (dr Piotr Gensikowski), czy też nawiązki za przestępstwa ko-
munikacyjne w świetle zmian KK (mgr Dorota Mieczkowska), ale również zagadnienia 
związane z kompensacyjnym celem i funkcją prawa karnego (dr Katarzyna Witkow-
ska-Rozpara) lub prawa karnego skarbowego (mgr Michał Abramczyk).
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Druga Część dotyczy instytucji art. 59a KK, w której umieszczone zostały roz-
ważania o  możliwości stosowania tzw. umorzenia kompensacyjnego w  przypadku 
poszczególnych form przestępnego współdziałania (dr Szymon Tarapata, mgr Piotr 
Zakrzewski). Przedmiotem analizy w tej części książki jest także dyskusja na temat 
możliwości stosowania konstrukcji z  art. 59a KK w  stosunku do sprawców kodek-
sowych przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu (mgr Sebastian Sołecki, 
mgr Marcin Kusaj). 

Wyczerpanie tematu wymagało również uwzględnienia zagadnień procesowych 
(Część trzeca). W  ramach tego bloku tematycznego zgłoszone referaty dotyczyły 
głównie konsensualizmu, który generował z kolei pytania o zakres akceptacji poro-
zumień procesowych na tle obowiązującej koncepcji ścigania przestępstw (dr Blan-
ka Julita Stefańska, dr Marta Jasińska, mgr Diana Dajnowicz) i  sytuacji procesowej 
pokrzywdzonego (mgr Katarzyna Witkowska-Moździerz). Warto także wspomnieć 
o  analizie materiału dowodowego stanowiącego podstawę dla skierowania wniosku 
o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy (dr Małgorzata Żbikowska). Uzupełnieniem 
prezentowanych na Zjeździe dociekań stanowi analiza zagadnień związanych z  in-
stytucją mediacji (mgr Emilia Truskolaska) oraz wykonalnością ugód mediacyjnych 
w sprawach karnych po 1.7.2015 r. (dr Grzegorz A. Skrobotowicz).

Jakkolwiek tematyka kompensacji i  konsensualizamu w  prawie karnym nie 
stanowi odkrycia czegoś, co nie było już przedmiotem analizy doktryny, jednakże 
w związku z  ideą wprowadzenia nowej polityki karania, która towarzyszy ostatnim 
nowelizacjom, dyskusja na ten temat nabiera nowego wymiaru, dotyczy bowiem fun-
damentalnych sposobów reakcji na przestępstwo, która nabiera w związku z ostatnimi 
zmianami nowego charakteru.

Podjęta dyskusja stanowi próbę nowego spojrzenia na temat wielopłaszczyzno-
wy, którego znaczenia nie sposób przecenić zarówno na etapie stanowienia, jak i orze-
kania kary. Publikacja, z uwagi na jej objętość pozwala także na poszerzenie wiedzy na 
temat, który stanowi jej przedmiot. Stanowi nie tylko podsumowanie i uporządkowa-
nie dotychczasowego dorobku doktryny prawa w tym obszarze, lecz przede wszystkim 
zawiera wnioski o charakterze de lege ferenda.

Tak jak w przypadku, poprzednich Zjazdów, tak i w tym przypadku, inicjatywę 
i organizację Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów zawdzięcza prof. zw. dr. hab. Ro-
bertowi Zawłockiemu, któremu w tym miejscu pragnę podziękować również za pomoc 
w wydaniu tej publikacji.

Publikacja „Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej” 
została przygotowana do druku przed wejściem w życie ustawy z 11.3.2016 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 437), dlatego też zawiera artykuły poświęcone art. 59a KK, który został 
uchylony tą ustawą.
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