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Konsensualizm procesowy – kilka 
uwag dotyczących projektu ustawy 
zmieniającej Kodeks postępowania 
karnego

1. Wprowadzenie

Już od przeszło dwóch lat trwają prace nad ustawą nowelizującą Kodeks postępowania 

karnego, która to poddać ma obecny kształt procesu karnego gruntownej zmianie. Wśród 

głównych celów przyświecających autorom projektu jest takie przemodelowanie ustawy pro-

cesowej, aby zwiększeniu uległa kontradyktoryjności postępowania, zwłaszcza na etapie ju-

rysdykcyjnym, co oddziaływać ma z kolei w sposób pozytywny na realizację zasady prawdy 

materialnej. Wskazuje się nadto na potrzebę rozszerzenia zastosowania konsensualnych in-

stytucji procesowych, przeciwdziałanie nadużyciom w stosowaniu środków zapobiegawczych, 

ograniczenie przewlekłości całego postępowania oraz dostosowanie polskiej procedury karnej 

do wymogów wynikających z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Try-

bunału Praw Człowieka2.

1* studentka iV roku prawa na WPiA uj.
2 Por. Uzasadnienie Projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw 

Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego dostępne na stronie internetowej Ministerstwa sprawiedliwości: http://bip.
ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/projekty-aktow-prawnych/ 
[30.06.2012].
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Sporządzony przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego najnowszy projekt ustawy no-

welizującej zdaje się uwzględniać wszystkie powyższe postulaty3. W  zakresie dotyczącym 

konsensualnych instytucji procesowych projektowana nowelizacja zmierzać ma właśnie 

w kierunku zwiększenia zakresu ich zastosowania, co pośrednio wpływać ma na podniesienie 

sprawności prowadzenia postępowań karnych i skrócenie czasu ich trwania4, a ponadto – roz-

szerzenia praw pokrzywdzonego i odformalizowanie procedury5. 

Tytułem wstępu nadmienić należy, iż już wprowadzenie do ustawy z 1997 r. – Kodeks po-

stępowania karnego konsensualnych form zakończenia postępowania pojmowane było w kate-

goriach ewolucji polskiej procedury karnej6. Porozumiewanie się bowiem uczestników procesu 

z organami wymiaru sprawiedliwości w kwestii sankcji karnej mającej być orzeczoną za popeł-

nione przestępstwo, który to konsens miał mieć charakter wiążący, nieznane było wcześniej-

szym regulacjom procesowym7. Konstrukcja prawna rodem z krajów anglosaskich – oparta tam 

na instytucji zwanej plea bargaining8, czyli „targach o winę” – w Europie Zachodniej pojawiać 

się zaczęła na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. na skutek podważenia 

zaufania do tradycyjnych środków prawnokarnego zwalczania drobnej i  średniej przestępczo-

ści9. Konsensualizm procesowy miał tu rozładować napięcie poprzez zwiększenie efektywności 

i przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości, co zasadniczo dogodnym wyjściem było także dla po-

3 taką ocenę wyraziła także Naczelna Rada Adwokacka w stanowisku dotyczącym projektowanych zmian, do-
stępnym na stronie internetowej: http://www.czpk.pl/2012/03/01/projekt-zmian-kpk-wraz-z-uzasadnieniem/ 
[30.06.2012].

4 W zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa sprawiedliwości Ocenie skutków regulacji wskazuje 
się na tendencję do coraz szerszego stosowania instytucji konsensualnych, w związku z czym proponowane 
przez Komisję rozwiązania mogą wydatnie przyczynić się do skrócenia etapu postępowania sądowego. Podane 
zostały statystyki: 2004 r. – na 415 058 spraw przesłanych do sądu z aktem oskarżenia – skierowano wnio-
sek w trybie 335 § 1 k.p.k. w 117 573 sprawach, (…) 2006 r. – na 428 625 spraw przesłanych do sądu z aktem 
oskarżenia – skierowano wniosek w trybie 335 § 1 k.p.k. w 219 975 sprawach, (…) 2008 r. – na 369 589 spraw 
przesłanych do sądu z aktem oskarżenia – skierowano wniosek w trybie 335 § 1 k.p.k. w 200 444 sprawach, 
(…) 2010 r. – na 375 839 spraw przesłanych do sądu z aktem oskarżenia – skierowano wniosek w trybie 335 § 
1 k.p.k. w 207 169 sprawach). statystki te nie uwzględnianą jednakże spraw zakończonych wnioskiem z art. 387 
k.p.k. Wskazuje się, iż obecnie ok. ¾ spraw karnych kończy się „konsensualnym wyrokiem”.

5 tak w Uzasadnieniu….
6 W. jasiński, Instytucje skazania bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) oraz dobrowolnego poddania się odpowiedzialno-

ści karnej (art. 387 k.p.k.) na tle naczelnych zasad procesu karnego, Prokuratura i Prawo 2005, nr 9, s. 6. 
7 układy polegające na pewnych wzajemnych ustępstwach dotyczących toku postępowania lub rozstrzygnięcia 

merytorycznego były dozwolone już pod rządami k.p.k. z 1969 r. Wskazać tu bowiem należy na instytucje takie 
jak: list żelazny, poręczenia, ograniczenie postępowania dowodowego określone w art. 388 k.p.k. (art. 333 k.p.k. 
z 1969 r.), warunkowe umorzenie postępowania. Por. także: s. Waltoś, „Porozumienia” w polskim procesie kar-
nym de lege lata i de lege ferenda (próba oceny dopuszczalności), Państwo i Prawo 1992, nr 7, s. 36-47.

8 instytucja porozumienia między prokuratorem a oskarżonym w praktyce opiera się tam na plea bargaining, 
czyli „targach o winę”. instytucja plea bargaining może być zastosowana w toku całego postępowania karnego 
i definiuje się ją często jako zgodę oskarżonego na zgłoszenie guilty plea (przyznania się do winy z rezygnacją 
z prawa do rozprawy) w „rozsądnym oczekiwaniu ustępstw ze strony państwa” (tak: A. R. Światłowski, Plea 
bargainig (wytargowane przyznanie się do winy) w orzecznictwie amerykańskim, Palestra 1997, nr 9-10, s. 115).

9 u. Wilk, Instytucja skróconej rozprawy jako przykład konsensualnego zakończenia procesu karnego – art. 387 
k.p.k., Prokuratura i Prawo 2005, nr 1, 71-88.
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krzywdzonych – przedkładających uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia nad zastosowa-

nie wobec sprawcy kary kryminalnej10. Zaznaczyć tu jednakże trzeba, iż amerykańska koncepcja 

porozumień procesowych – jako sprzeczna co do zasady z podstawowymi założeniami konty-

nentalnego procesu karnego11, godząca przede wszystkim w zasady prawdy materialnej i legali-

zmu oraz procesowe gwarancje praw oskarżonego – nie została transponowana bezrefleksyjnie12. 

Przykładem miarodajnym jest tu właśnie polska regulacja, gdzie podstawową, mającą charakter 

obiektywny, przesłanką zastosowania konsensualnych instytucji procesowych są „niebudzące 

wątpliwości okoliczności popełnienia przestępstwa”, a które to założenie teoretyczne wykluczać 

miałoby a priori możliwość targowania się o winę i kwalifikację prawną czynu, gdyż elementy 

te mają być oczywiste dla organów ścigania. Spór wokół tego, na ile owe porozumienia na linii 

oskarżony – organy procesowe są zgodne z naczelnymi zasadami naszego (szerzej – kontynen-

talnego) procesu, żywo toczony jest w literaturze przedmiotu13. Zarzuca się tu przede wszyst-

kim rezygnację z dążenia do prawdy materialnej, poprzez ukrócenie postępowania dowodowego 

niemalże do minimum, co nadto stanowić ma pogwałcenie zasady bezpośredniości i wymogu 

takiego właśnie zetknięcia się sądu z materiałem dowodowym.

W uzasadnieniu rządowego projektu Kodeksu postępowania karnego z 1997 r. jako głów-

ne cele, które mają zostać osiągnięte dzięki „rozwijaniu konsensualnego załatwiania spraw 

karnych”, wskazane zostały expresis verbis zwiększenie efektywności i  przyspieszenie wy-

miaru sprawiedliwości14, nawiązujące do innej zasady procesowej – szybkiej reakcji na po-

pełnione przestępstwo. W pierwotnym kształcie ustawy zdecydowano się na umożliwienie 

takiego zakończenia postępowania wyłącznie wobec sprawców przestępstw zagrożonych 

karą 5 lat pozbawienia wolności w  przypadku wniosku z  art. 335 k.p.k., oraz karą 8 lat 

10 zob. D. Walczanow, Instytucja plea bargaining. Wybrane zagadnienia, Palestra 2001, nr 1-2, s. 17; P. Kruszyński, 
Porozumienie w procesie karnym, studia iuridica 2000, nr 36, s. 105.

11 tak m.in. A. Ważny, Zgoda stron na dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 k.p.k., Prokuratura i Prawo 
2002, nr 3, s. 69, por. także: s. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, wyd. 6, Warszawa 2002, s. 294 i n. 

12 Przykład włoskiej regulacji instytucji pattegiamento i giudizio abbreviato, na których de facto wzorowane są 
rozwiązania przyjęte przez polskiego ustawodawcę (Por. A. Marek, Konsensualny model rozstrzygania spraw 
w procesie karnym..., s. 62-63; tenże, Porozumiewanie się i uzgadnianie rozstrzygnięć przez uczestników po-
stępowania karnego..., s. 35 i n.).

13 P. Kardas, Konsensualne sposoby rozstrzygania w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z dnia 
10 stycznia 2003 r., Prokuratura i Prawo 2004, nr 1, s. 49-52. Por. także: W. jasiński, op. cit.

14 Uzasadnienie do rządowego projektu Kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1997, s. 394, gdzie czytamy: 
„Gwałtowny wzrost przestępczości, odnotowywany w ostatnich latach w wielu krajach, występuje również 
w Polsce. szybkiemu przyrostowi spraw karnych niestety nie towarzyszy proporcjonalny wzrost kadry sę-
dziowskiej i prokuratorskiej, podobnie jak liczby funkcjonariuszy Policji, nie mówiąc o dotkliwych niedostat-
kach wyposażenia. W  tej sytuacji należało poszukiwać również w postępowaniu jurysdykcyjnym dalszych 
rozwiązań, które byłyby w stanie przyczynić się do zwiększenia efektywności i przyspieszenia wymiaru spra-
wiedliwości. jedną z takich metod jest rozwijanie konsensualnego załatwiania spraw karnych”. zwracano uwa-
gę także na rozwiązania wywołanego przestępstwem konfliktu społecznego (porozumienie sprawca – ofiara), 
naprawienia szkody i  uwzględnienia interesu pokrzywdzonego, wreszcie stworzenie podstaw do unikania 
konfliktu z prawem w przyszłości (wyrok konsensualny jako efektywniej egzekwowalny).
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pozbawienia wolności w  przypadku wniosku z  art. 387 k.p.k. Już w  2003 roku15 zakres 

zastosowania obu instytucji został poszerzony, w pierwszym przypadku do czynów zagro-

żonych karą pozbawienia wolności do lat 10, w drugim na wszystkie występki. Także tym 

razem w zamyśle projektodawców istotne było przyspieszenie postępowania oraz znaczne 

jego uproszczenie, także poprzez uatrakcyjnienie instytucji „skazania bez rozprawy” w ten 

sposób, iż uwzględnienie złożonego przez prokuratora wniosku miałoby stanowić samo-

istną podstawę nadzwyczajnego złagodzenia kary (zmiana art. 343 k.p.k.) oraz odejście od 

wymogu wyraźnej zgody pokrzywdzonego i  prokuratora na „skazanie bez postępowania 

dowodowego” (nowelizacja art. 387 § 2 k.p.k.). 

Obecny projekt nowelizacji stanowi kontynuację obranego przez ustawodawcę kierunku 

zmian. Projektodawcy uzasadniają zaproponowane zmiany w ten sposób, iż:

w sprawach, w których taki wniosek [o konsensualne zakończenie postępowania – przypis własny] 

został zgłoszony, termin posiedzenia do jego rozpoznania wyznaczany jest bezzwłocznie, co daje 

realną możliwość zakończenia spraw wyrokiem także w takim terminie. Projekt poszerza również 

możliwość złożenia wniosku o wydanie wyroku skazującego jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy, 

a już po skierowaniu aktu oskarżenia, co otwiera kolejne możliwości skrócenia etapu sądowego. 

istotne z punktu widzenia ekonomiki procesowej jest również wprowadzenie możliwości wydania 

wyroku w trybie konsensualnym także w sprawach o najcięższym ciężarze gatunkowym, co rów-

nież prowadzić będzie do sprawnego rozstrzygnięcia16.

2. Planowany kształt nowelizacji

Do grupy konsensualnych form zakończenia postępowania zalicza się instytucję skazania 

bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) i dobrowolne poddanie się karze (art. 387 k.p.k.). 

W obecnym kształcie przepis art. 335 k.p.k. pozwala na umieszczenie w akcie oskarżenia 

wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i orzeczenie uzgod-

nionej z oskarżonym kary lub środka karnego za występek zagrożony karą nieprzekraczającą 

10 lat pozbawienia wolności, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpli-

wości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. 

Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej przedmiotowy zakres zastosowania omawianej 

instytucji rozszerzony ma zostać na wszystkie występki17 (de facto – te zagrożone karą 12 lat 

15 ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wpro-
wadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o informacjach niejaw-
nych (Dz. u. Nr 17, poz. 155).

16 tak [w:] Ocena skutków regulacji.
17 Proponowane brzmienie art. 335: 
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pozbawienia wolności, gdyż jedynie w ten sposób konstruowane jest zagrożenie karą dla da-

nego typu czynu). Dodatkową zmianą, niejako o charakterze stylistycznym, ma być redakcja 

§ 3 art. 335 k.p.k. Przedmiotem stosownego uzasadnienia ma być mianowicie sam wniosek, 

nie zaś akt oskarżenia jak dotychczas. Zmiana pozostaje w harmonii z pomysłem znowelizo-

wania art. 332 k.p.k. w ten sposób, iż uzasadnienie aktu oskarżenia nie miałoby już charakte-

ru obligatoryjnego elementu pisma. 

Co się tyczy postępowania w przedmiocie wniosku, to przewidziane zostało jego przemo-

delowanie w kierunku zmierzającym do ujednolicenia procedury konsensualnych form zakoń-

czenia postępowania karnego w ogóle. Znamienny w tej kwestii art. 343 k.p.k., który oprócz 

wprowadzenia zmian stylistycznych i tych o charakterze uzupełniającym18 ma zostać znaczą-

§  1. Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie 
uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za występek bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli 
okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele 
postępowania zostaną osiągnięte. 

§ 2. jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 1, a w świetle zebranych 
dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości, dalszych czynności dowodowych w postępo-
waniu przygotowawczym można nie przeprowadzać; przeprowadza się jednak czynności, co do których 
zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można ich przeprowadzić na rozprawie. 

§ 3. uzasadnienie wniosku, o którym mowa w § 1 można ograniczyć do wskazania dowodów świadczących 
o tym, że okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości i wskazujących, że cele postępowania 
zostaną osiągnięte.

18 Planowana treść art. 343 k.p.k.: § 1. uwzględniając wniosek, o którym mowa w art. 335, sąd może zastosować 
nadzwyczajne złagodzenie kary, warunkowo zawiesić jej wykonanie albo odstąpić od wymierzenia kary, orze-
kając środek karny wymieniony w art. 39 Kodeksu karnego.
§ 2. W wypadku określonym w § 1:

1) nadzwyczajne złagodzenie kary może nastąpić również w innych wypadkach niż przewidziane w art. 
60 § 1-4 Kodeksu karnego,

2) warunkowe zawieszenie wykonania kary może nastąpić niezależnie od przesłanek określonych w art. 
69 § 1-3 Kodeksu karnego, przy czym nie stosuje się go do kary pozbawienia wolności w wymiarze 
powyżej lat 5, a okres próby nie może przekroczyć 10 lat,

3) ograniczenie skazania do orzeczenia środka karnego może nastąpić, jeżeli przypisany oskarżonemu 
występek jest zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

§ 3. jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od na-
prawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 
§ 3 stosuje się odpowiednio.

§ 3a. uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony należycie 
powiadomiony o terminie posiedzenia.

§ 3b. sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany zaakcep-
towanej przez oskarżonego.

§ 4. Postępowania dowodowego nie prowadzi się. Przepis art. 394 stosuje się jednak odpowiednio.
§ 5. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony, a gdy do aktu oskarżenia dołączono wniosek, o którym mowa 

w art. 333 § 4, a także podmiot objęty tym wnioskiem, mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Po-
krzywdzony może najpóźniej na tym posiedzeniu złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 54 § 1. 
udział prokuratora, oskarżonego lub pokrzywdzonego w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes 
sądu lub sąd tak zarządzi.

§ 6. sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem.
§ 7. jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, sprawa podlega rozpoznaniu na 

zasadach ogólnych. W terminie 7 dni prokurator dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1-2.
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co rozbudowany. Przewiduje się dodanie doń § 3a – ustanawiającego zasadę, iż wniosek o wy-

danie wyroku skazującego bez rozprawy tylko wówczas będzie mógł zostać uwzględnionym 

przez sąd, gdy pokrzywdzony nie zgłosi sprzeciwu – oraz § 3b – wprost wysławiającego możli-

wość uzależnienia uwzględnienia propozycji takiego wniosku od dokonania w nim stosownych 

zmian wskazanych przez sąd, które to mają być rzecz jasna zaakceptowane przez oskarżonego 

(implicite także prokuratora i pokrzywdzonego). Nadmienić tylko można, iż w aktualnym tek-

ście ustawy regulacja taka występuje przy instytucji dobrowolnego poddania się karze.

Przechodząc następnie do samej instytucji procesowej z art. 387 k.p.k., należy zauważyć, 

że zgodnie z tym przepisem oskarżony, któremu zarzucono popełnienie występku, może do 

chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej 

złożyć samodzielnie wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary 

lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek ten może być 

uwzględniony przez sąd tylko wtedy, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą 

wątpliwości, a nadto cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozpra-

wy w całości. Dodatkowo, co zostało omówione wyżej, wnioskowi temu nie mogą sprzeciwić 

się prokurator oraz pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczo-

ny o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku. 

Projekt ustawy nowelizującej zakłada, iż przedmiotowy wniosek ma być dostępny dla 

sprawcy każdego przestępstwa – nie tylko występku, ale także zbrodni19. Przewiduje się nad-

to odjęcie samoistnej podstawy dla ustanowienia obrońcy z urzędu (art. 387 § 1 in fine), a to 

z tego względu, iż mający być dodanym art. 80a k.p.k. ustanawiać ma ogólną regułę przyzna-

wania oskarżonemu obrońcy w postępowaniu sądowym, co zależne ma być jedynie od wnio-

sku zainteresowanego, a nie od jego sytuacji finansowej. 

Drobna na pozór zmiana proponowana jest w odniesieniu do samej przesłanki materialnej 

uwzględnienia wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Sąd bowiem rozważyć będzie mu-

siał, czy oprócz okoliczności popełnienia przestępstwa, także i wina oskarżonego nie budzi 

19 Planowana treść art. 387 k.p.k.: § 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na roz-
prawie głównej oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary 
lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego.
§ 2. sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia 

przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzepro-
wadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią 
się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony 
o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku.

§ 3. sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie 
zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. uwzględniając wniosek, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary niezależnie od podstaw 
przewidzianych w art. 60 § 1-4 Kodeksu karnego. W sprawach o zbrodnie nadzwyczajne złagodzenie 
kary może nastąpić tylko wówczas, gdy wniosek złożony został w terminie określonym w art. 338a.

§ 5. Przychylając się do wniosku, sąd może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub 
dokumenty przedłożone przez stronę.
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wątpliwości. Okoliczność złożenia przez oskarżonego przedmiotowego wniosku, a także jego 

uwzględnienie przez sąd ma stanowić samodzielną podstawę dla nadzwyczajnego złagodze-

nia kary, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach o zbrodnie jedynie wtedy, gdy wniosek złożony 

został przed doręczeniem zawiadomienia o terminie rozprawy20. Reguła wynikająca z dotych-

czasowej treści § 5 omawianego przepisu, tj. obligatoryjne rozpoznanie wniosku na rozpra-

wie, zostałaby usunięta na rzecz dodanego art. 338a21 i znowelizowania art. 339 § 1 poprzez 

dodanie doń punktu 422. Konsekwencją tych zabiegów miałaby być możliwość uwzględnie-

nia wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze na posiedzeniu. Złożenie bowiem 

wniosku w tak wskazanym terminie będzie pociągało za sobą konieczność skierowania sprawy 

na posiedzenie, na którym będzie on mógł zostać rozpoznanym przy udziale stron i pokrzyw-

dzonego. Znamiennym w tej kwestii jest projektowany, nowy art. 343a k.p.k.23, stanowiący 

uzupełnienie regulacji art. 339 k.p.k., a to z tego względu, iż doprecyzowuje, że tylko wniosek 

złożony przez oskarżonego, któremu zarzucono występek, będzie mógł być uwzględnionym 

na posiedzeniu. Także to warunkowane byłoby tym, aby okoliczności popełnienia przestęp-

stwa nie budziły wątpliwości (w tym miejscu brak jest odrębnej wzmianki o winie) i by nie 

został zgłoszony wobec tego sprzeciw – zarówno prokuratora (explicite § 2 art. 343a k.p.k.), 

jak i pokrzywdzonego (odpowiednie stosowanie art. 343).

Na koniec wskazać jeszcze należy na propozycję Naczelnej Rady Adwokackiej przeredagowa-

nia art. 38824 k.p.k., czyli podstawy ograniczenia postępowania dowodowego na rozprawie głów-

nej. Nie jest to konsensualna forma zakończenia postępowania karnego sensu stricte, jednak już 

w poprzednio obowiązującym Kodeksie zaliczało się ją do grona „porozumień procesowych”25. 

20 zgodnie z uzasadnieniem projektu Komisji ratio legis ma tu być chęć zdyscyplinowania oskarżonego, a także 
ekonomika procesowa; regulacja ta budzić wszak może wątpliwości co do poszanowania zasad wymiaru kary 
i tzw. trafnej reakcji karnej.

21 Planowana treść art. 338a: oskarżony może, przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy, złożyć 
wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przepro-
wadzenia rozprawy (zastosowanie: gdy brak uzgodnienia z prokuratorem; gdy wówczas – etap postępowania 
przygotowawczego – przesłanki niespełnione – np. brak wyjaśnienia okoliczności faktycznych; sporna kwestia 
winy; gdy zbrodnia).

22 Planowana modyfikacja art. 339: § 1. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie, jeżeli: (…)
4) oskarżony, któremu zarzucono występek, przed doręczeniem mu zawiadomienia o wyznaczeniu rozprawy 

złoży wniosek, o którym mowa w art. 338a (…).
23 treść planowanego art. 343a: § 1. W przypadku złożenia przez oskarżonego, któremu zarzucono występek, 

wniosku, o którym mowa w art. 338a, o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, prze-
syłając im odpis wniosku.
§ 2. sąd uwzględnia wniosek, jeśli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa 

oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. uwzględnienie wniosku jest możliwe 
tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Art. 343 stosuje się odpowiednio.

§ 3. W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie.
24 Planowana treść art. 388: za zgodą obecnych stron sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe tylko 

częściowo, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości.
25 Por. przypis nr 6. Efektem porozumienia jest tu skrócenie postępowania dowodowego, co do zasady najdłuższego 

etapu sądowego.
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Warunkiem skorzystania z tej instytucji mają być „niebudzące wątpliwości okoliczności popeł-

nienia przestępstwa i wina” (tu także pojęcie to ma zostać wyodrębnione), zamiast dotychczaso-

wego wymogu złożenia zeznań przez oskarżonego i przyznania się do winy26.

3. Konsekwencje procesowe

Nie ulega wątpliwości, że zmiany proponowane przez Komisję Kodyfikacyjną z bardzo du-

żym prawdopodobieństwem, co wnosić należy z dotychczasowych obserwacji27, usprawnią dzia-

łanie wymiaru sprawiedliwości. Nawet jeśli dziać by się to miało kosztem realizacji niektórych 

naczelnych zasad postępowania karnego, to stan taki akceptowany jest dziś powszechnie. Zwra-

ca się tu bowiem uwagę m.in. na trzy aspekty. Po pierwsze, na gwarancję poszanowania praw 

widzianą w niezależnym i niezawisłym sądzie, od którego mimo wszystko zależy ostateczna de-

cyzja, i którego obowiązkiem jest stanie na straży zasady prawdy materialnej i legalizmu, a to 

poprzez wymaganą weryfikację przesłanki „niebudzących wątpliwości okoliczności popełnienia 

przestępstwa”. Po drugie, zgodę stron postępowania na takie jego zakończenie, w tym zwłaszcza 

oskarżonego, którego prawa najbardziej zagrożonymi są w procesie, a który świadomie rezyg-

nuje z zasady bezpośredniości, a w pewnym sensie także prawa do obrony28. Po trzecie, wymie-

nić należy realne korzyści dla interesów zarówno pokrzywdzonego, jak i oskarżonego w postaci 

uniknięcia nużącego postępowania jurysdykcyjnego, orzeczenia kary co do zasady niższej niżby 

to miało miejsce po przeprowadzeniu rozprawy29 oraz większe prawdopodobieństwo jej wyko-

nania (w tym w części dotyczącej naprawienia szkody tudzież zadośćuczynienia). 

Patrząc na proponowany kształt nowelizacji ustawy karnoprocesowej z powyżej wskazanej 

perspektywy, można stwierdzić, że zasługuje on na uznanie. Wskazać tu trzeba chociażby na 

zwiększenie gwarancji poszanowania praw pokrzywdzonego w sytuacji złożenia wniosku z art. 

335 k.p.k., który będzie mógł sprzeciwić się zaproponowanemu przez prokuratora sposobowi 

rozwiązania konfliktu wywołanego popełnieniem przestępstwa, a w konsekwencji skierować 

sprawę na rozprawę. Ponadto, poprzez dodanie art. 95a § 230 i  „upublicznienie” posiedzeń, 

26 zgodnie z uzasadnieniem Stanowiska… prowadzić to ma do eliminacji sytuacji, kiedy to oskarżony składa ze-
znania, niekoniecznie zgodne z prawdą i często wymuszone. 

27 statystyki wskazane w przypisie nr 3.
28 Poprzez rezygnację z prawa do wykazania swej niewinności w postępowaniu sądowym. Problemem jest tu jed-

nakże kwestia świadomości, co do prawnych konsekwencji zgody na takie zakończenie postępowania. Co zdaje 
się ważne, obrońca z urzędu ma się stać zasadą w postępowaniu sądowym, nie przygotowawczym.

29 Wzgląd na zasadę wzajemności i profity ze współpracy z organami procesowymi, a także samodzielne podsta-
wy nadzwyczajnego wymiaru kary. 

30 treść planowanego art. 95a: § 1. Posiedzenie sądu odbywa się z wyłączeniem jawności, chyba że ustawa sta-
nowi inaczej albo prezes sądu lub sąd zarządzi inaczej.
§ 2. jawne są posiedzenia, o których mowa w art. 340, 431, 343, 343a, 489 § 1, 603, 607l § 1, 607s § 3, art. 611c § 

4 i art. 611ti § 1.
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na których wydawane byłyby „wyroki konsensualne” rozwiązany zostałby aktualnie wskazy-

wany31 problem pewnej niezgodności regulacji procesowej z art. 45 Konstytucji RP (kwestia 

wyroku na posiedzeniu, a prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy) bez dość sztucznego odwo-

ływania się do „innego ważnego interesu prywatnego”, tj. wyjątku od zasady ogólnej wysło-

wionego w ust. 2 wskazanego wyżej przepisu. 

Zmianą tymczasem chybioną byłoby przeredagowanie art. 387 k.p.k. w ten sposób, iż obok 

pojęcia „przestępstwo” – którego okoliczności popełnienia nie mogą budzić wątpliwości – wy-

szczególniona zostałaby odrębnie kwestia winy oskarżonego, nadto – bez odpowiedniej mo-

dyfikacji także art. 335 k.p.k. 

Abstrahując póki co od niespójności systemowej, która wówczas mogłaby wystąpić, to 

wydaję się, że skoro o  samym przestępstwie mówić można dopiero wówczas, gdy sprawcy 

czynu zabronionego przypisać można winę – jako wieńczący, piąty element struktury prze-

stępstwa32 – to mielibyśmy tu do czynienia ze zbędnym superfluum. O ile pod ogólnym sfor-

mułowaniem „okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości” rozumie się wa-

runek ustalenia – poprzez podjęte czynności dowodowe – zarówno okoliczności stanowiących 

znamiona czynu zabronionego, jak i przesłanek rzutujących na możliwość przypisania spraw-

cy winy, to także ta kwestia powinna być niewątpliwa. 

Przyjmując jednakże, iż projektodawca chciał w ten sposób odnieść się do „winy” w znacze-

niu procesowym, odmiennym przeto od materialnoprawnego33 – to rozważyć tu należy dwie 

przypisywane temu pojęciu interpretacje. Pierwsza – jako całokształt przesłanek odpowie-

dzialności karnej, z których jedną jest „wina materialnoprawna”, i druga – jako „przyznanie 

się do winy”. Odnosząc się do pierwszej kwestii, można zauważyć, że wymóg, aby tak rozu-

miana wina oskarżonego nie budzić miała wątpliwości, oznacz to samo, co dotychczasowe 

„okoliczności popełnienia przestępstwa”. Ustalenie bowiem zaistnienia tej przesłanki ozna-

cza udowodnienie wszystkich pięciu elementów struktury przestępstwa, a zatem dowodowe 

przypisanie sprawstwa – ergo – tak pojmowanej „winy”. Jak podaje Sąd Najwyższy: 

stosownie do art. 335 § 1 k.p.k., wątpliwości nie może budzić nie tylko zasadnicza kwestia spraw-

stwa czynu przez określoną osobę, ale wszelkie te okoliczności, które są istotne dla ustaleń o od-

powiedzialności karnej sprawcy, w tym dla właściwej oceny prawnej czynu będącego przedmiotem 

 § 3. Do posiedzeń, które odbywają się jawnie, przepisy rozdziału 42 stosuje się odpowiednio.
31 Por. W. jasiński, op. cit., s. 25 i n.
32 Por. A. zoll, [w:] K. buchała, A. zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 1998, s. 14-26.
33 jak wskazuje D. Świecki: „W Kodeksie postępowania karnego określenie wina jest wieloznaczne. Występuje 

jako dowodowe ustalenie sprawstwa, jako oświadczenie dowodowe oskarżonego przyznającego się do winy, 
jako wyznacznik granic zaskarżenia, gdy w apelacji skarżący kwestionuje winę. W wyroku sąd uznaje za win-
nego, zaś w uzasadnieniu powinien wskazać podstawę dowodową ustalenia sprawstwa oraz wyjaśnić podsta-
wę prawną stwierdzenia przestępstwa, a więc przypisania winy (tak [w:] Wina w prawie karnym materialnym 
i procesowym, Prokuratura i Prawo 2009, nr 11-12).
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osądu. istnienie tej przesłanki podlega kontroli sądu, zaś stwierdzenie jakichkolwiek wątpliwości 

co do rodzaju i stopnia zawinienia, skutku przestępnego działania, rozmiaru wyrządzonej szkody 

nakazuje przeprowadzenie postępowania dowodowego, choćby zostały spełnione pozostałe prze-

słanki wyrokowania w omawianym trybie, a wśród nich brak sprzeciwu ze strony uprawnionych 

podmiotów34.

Co do drugiej kwestii, to wymóg złożenia przez oskarżonego, który chce poddać się dobro-

wolnie odpowiedzialności karnej, stosownego oświadczenia, w którym potwierdziłby, iż swo-

im zachowaniem zrealizował ustawowe znamiona czynu zabronionego, i  że czuje się za to 

odpowiedzialny, byłby rozwiązaniem racjonalnym. Rozstrzygnięty zostałby w  ten sposób 

spór doktrynalny odnośnie tego, czy jest to element konieczny stosowania instytucji kon-

sensualnych35, a  ponadto stanowiłoby to istotny dowód przełamujący zasadę domniema-

nia niewinności36. Zważyć tu bowiem należy, iż dowodów tych przy planowanym ukróceniu 

postępowania przygotowawczego i przełożeniu ciężaru postępowania dowodowego na etap 

jurysdykcyjny, z którego tryby konsensualne rezygnują, mogłoby brakować. Na marginesie 

dodać trzeba, iż poprzez planowaną nowelizację art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k. (wysławiającego cele 

postępowania karnego) zasada domniemania niewinności rozszerzona ma zostać na wszelkie 

te przypadki, gdy sprawcy (choćby winnemu w sensie materialno-prawnym) winy w procesie 

nie udowodniono37. Mankamentem jest tu jednak fakt, iż taka interpretacja intencji autorów 

projektu sprzeczną pozostawałaby z założeniem o racjonalności działań prawodawcy. Biorąc 

pod uwagę, że w aktualnym brzmieniu art. 388 k.p.k., mówiącego właśnie o „przyznaniu się 

do winy”, użyty został zwrot „oskarżony przyznający się do winy”, to wymóg tożsamości wy-

rażeń ustawowych przemawiałby przeciwko takiej jak powyższa wykładni. Całość rozważań 

34 Wyrok sądu Najwyższego – izba Karna z dnia 11 września 2008 r. iV KK 292/08. Podobnie: K.t. boratyńska, 
A. Górski, A. sakowicz, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2012, siP Legalis: „Na tle 
poprzednio obowiązującej kodyfikacji nauka i judykatura wypracowały jednolitą i spójną koncepcję w zakresie 
wykładni pojęcia braku wątpliwości co do okoliczności popełnienia przestępstwa. zgodnie z nią, nie wystarcza 
niewątpliwość popełnienia przestępstwa, ale istotne są również jego okoliczności dotyczące zarówno samego 
czynu, jak i sprawcy. zebrane dowody muszą świadczyć niezbicie o popełnieniu przez podejrzanego zarzu-
canego mu przestępstwa i o istotnych jego okolicznościach, mających znaczenie również z punktu widzenia 
pozostałych przesłanek tej instytucji, a przedstawiony sądowi materiał dowodowy daje podstawę do przyjęcia, 
że wszystkie okoliczności (podmiotowe i przedmiotowe) zostały wyjaśnione i są zgodne z prawdziwym prze-
biegiem zdarzenia.

35 Por. P. Kardas, op. cit., s. 42 i nast.; u. Wilk, Instytucja skróconej rozprawy jako przykład konsensualnego za-
kończenia procesu karnego – art. 387 k.p.k., Prokuratura i Prawo 2005, nr 1.

36 Por. uchwała połączonych izb Karnej i Wojskowej z dnia 29 stycznia 1971 r., Vi KzP 26/69, OsNKW 1971, 
nr 3, poz. 33: „Wymaganie ustawy, aby okoliczności popełnienia czynu nie budziły wątpliwości, jest spełnione 
zwłaszcza wtedy, gdy sprawca przyznał się w sposób nienasuwający zastrzeżeń do zarzucanego mu czynu. 
Wspomniane wymaganie ustawy jest spełnione również wtedy, gdy sprawca został np. ujęty na gorącym 
uczynku albo gdy istnieją inne czynności dowodowe stwierdzające popełnienie czynu”. 

37 Art. 2 § 1 pkt 1 miałby brzmieć: „sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności 
karnej, a osoba, której nie udowodniono winy, nie poniosła tej odpowiedzialności”.
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utrudnia okoliczność, iż pomysł wprowadzenia tej odrębnej, tudzież dodatkowej przesłanki, 

nie został omówiony w uzasadnieniu projektu.

Bardziej problematyczne od samego przeredagowania owej materialnej przesłanki z  art. 

387 § 1 k.p.k. w sposób, który nic nowego zdaje się nie wnosić, jest pozostawienie w dotych-

czasowej wersji § 1 art. 335 k.p.k. Nie sposób doszukać się tu racjonalnych podstaw mającego 

nagle nastąpić rozróżnienia tożsamych do tej pory przesłanek stosowania obu tych instytu-

cji. Uzupełnienie tymczasem obecnej regulacji instytucji dobrowolnego poddania się karze na 

rozprawie o warunek „niebudzącej wątpliwości winy oskarżonego”, bez stosownych modyfi-

kacji przy wniosku kierowanym przez prokuratora, doprowadzałoby do konkluzji, iż w tym 

drugim przypadku wina oskarżonego (co zostało jednak zaznaczone – nie bardzo wiadomo 

„jaka”) wątpliwości budzić by mogła. To z kolei – skazanie bez wykazania winy w sposób nie-

wątpliwy – sprzecznym by było z założeniami systemowymi. 

Zaznaczyć trzeba, iż przesłanka w zmienionym kształcie występować by miała także w no-

wej redakcji art. 388 k.p.k., a w nowym art. 343a nie. Projekt nowelizacyjny jest zatem tak 

ukształtowany, że orzekając na posiedzeniu, sąd ma zważyć jedynie, czy okoliczności popeł-

nienia przestępstwa nie budzą wątpliwości (art. 343 i 343a k.p.k.). Po rozpoczęciu przewodu 

sądowego ma tymczasem wziąć pod uwagę ponadto, czy wątpliwości nie budzi wina (art. 387 

i 388 k.p.k.). Z uwagi na to, iż nie do końca wiadomo, co projektodawca chciał tą nowelizacją 

osiągnąć, a charakter wyroku skazującego w obu przypadkach – instytucji konsensualnej z art. 

335 i 387 k.p.k. – jest taki sam i pociąga tożsame skutki prawne, to niezasadnym wydaje się 

poszukiwanie jakiejś zasady w powyższym. Jedynym rozsądnym wyjaśnieniem wydaje się za-

tem stwierdzenie, iż taka niespójność wewnętrzna omawianego projektu – gdyż to należałoby 

przyjąć – jest jedynie wynikiem pewnego przeoczenia. Teza ta kłóciłaby się jednakże z założe-

niem o racjonalności prawodawcy i zmian przezeń przeprowadzanych.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż albo winno się zrezygnować z wprowadze-

nia takiej zmiany w ogóle, gdyż wprowadza ona niepotrzebny ferment, albo nadać jej kształt, 

który przyniósłby realne korzyści dla procesu, tj. wprowadził – w obu instytucjach konsensual-

nych – wymóg przyznania się oskarżonego do winy. O ile podnosić by tu można, iż oświadczenie 

to byłoby wówczas wymuszone38, to zgodnie z zasadą wzajemności – do ut des – należałoby chyba 

tego wymagać w nowo kreowanym przez Komisję Kodyfikacyjną procesie kontradyktoryjnym, 

w którym to zgromadzenie materiału dowodowego winno leżeć w interesie stron. 

38 Por. A. Marek, op. cit., s. 66: „W doktrynie podkreśla się, że brak warunku przyznania się do winy jest gwarancją 
niewywierania nacisku na oskarżonego, po to aby przyznał się do winy w zamian za łagodniejszy wyrok”. za-
znaczyć trzeba, iż dzisiejsza praktyka wyjaśniania okoliczności w taki sposób, aby nie budziły one wątpliwości, 
także zostawia wiele do życzenia. Faktem jest, iż pokusa odchodzenia od ścisłego trzymania się wskazanych 
przez ustawodawcę przesłanek, jest duża (por. P. Kardas, op. cit., s. 51 i nast.), a zgoda oskarżonych na takie 
zakończenie postępowania często wynika z chęci uniknięcia przewlekłych postępowań sądowych oraz prze-
świadczenia, iż po rozprawie czeka ich tylko wyższa kara.
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Na końcu nadmienić jeszcze trzeba o rozszerzeniu możliwości nadzwyczajnego wymiaru 

kary także na przypadki dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 387 k.p.k. Już a propos 

nowelizacji ustawy procesowej z 2003 r. podnoszone były uwagi krytyczne, co do ustanowie-

nia odrębnych niejako podstaw stosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary okre-

ślonych w Kodeksie karnym. Jak podaje P. Kardas39: 

(…) nowelizacja art. 335 i art. 343 k.p.k. dalece zwiększa ryzyko naruszenia zasady prawdy mate-

rialnej oraz zasady legalizmu. umożliwiając stosowanie nadzwyczajnego wymiaru kary poza sytu-

acjami przewidzianymi w k.k., zwiększa się tym samym ryzyko wydawania przez sąd rozstrzygnięć 

naruszających zasadę stosowania reakcji prawnokarnej w sposób adekwatny do stopnia winy oraz 

nieprzekraczający progu społecznej akceptacji. Oderwanie instytucji wymienionych w art. 343 k.p.k. 

od dyrektyw sądowego wymiaru kary stanowić może podstawę do krytyki opartej na naruszeniu 

zasady prawdy materialnej.

Odnosząc tę wypowiedź do propozycji zawartych w omawianym projekcie nowelizacji, wska-

zać należy, iż owo oderwanie materialnoprawnych zasad wymiaru kary od praktyki orzeczni-

czej jest o tyle szersze i niepokojące, o ile dotyczyć ma primo także tej drugiej instytucji kon-

sensualnej, i secundo – poprzez planowane rozszerzenie zastosowania art. 387 – w pewnym 

przynajmniej wymiarze – wszystkich przestępstw. Zabieg ten (co prawda lege artis – wolą pra-

wodawcy) zdaje się być zbyt „frywolnym”. Projektodawca nie powinien w ten sposób uatrak-

cyjniać konsensualnych instytucji procesowych, które już w tym momencie cieszą się sporym 

zainteresowaniem. 

4. Refleksja końcowa

Kontrowersje związane z  włączeniem konsensualnych form zakończenia postępowania 

do systemu polskiego od samego początku były liczne. Omówiony pokrótce najnowszy pro-

jekt nowelizacji polskiej ustawy procesowej naświetla nam dążenie do zaktywizowania stron 

postępowania karnego poprzez zapewnienie większej kontradyktoryjność procesu oraz moż-

liwości dysponowania przez strony jego przedmiotem. Konsensualizm procesowy jest tym-

czasem tym, co niewątpliwie sprzyja przemianie stron postępowania z „biernych adresatów 

władczych rozstrzygnięć sądu”40 w aktywnych jego uczestników. Analizując pod tym kątem 

omawiany projekt ustawy zmieniającej, zwrócić należy uwagę na znaczne rozszerzenie zakre-

su zastosowania konsensualnych form zakończenia postępowania. Rzec by można, tak znacz-

ne, iż zastanowić się należy, czy dalej konsensualne instytucje procesowe mają wyłącznie na 

39 P. Kardas, op. cit., s. 61.
40 W. jasiński, op. cit., s. 33.



67

A. Rychlewska Konsensualizm procesowy – kilka uwag dotyczących projektu ustawy…

celu doraźne „skuteczne rozwiązywanie konfliktów w sytuacji wzrostu przestępczości”41, czy 

mamy już może do czynienia z dalszą ewolucją – właśnie w kierunku kontradyktoryjnego mo-

delu orzekania, opartego na zasadzie autonomii i dyspozycyjności stron w ogóle. 

Poprzez rozciągnięcie zastosowania instytucji dobrowolnego poddania się karze na każde 

przestępstwo konsensualizm procesowy w zakresie porozumienia co do mającej być wymie-

rzoną kary dotyczyć będzie także czynów najcięższych. Jest to z kolei istotnym novum biorąc 

pod uwagę, iż jedyny dotychczasowy przepis mogący być postrzeganym w kategoriach pew-

nego porozumienia procesowego pomiędzy sądem a  oskarżonym – art. 388 k.p.k. – dawał 

jedynie możliwość skrócenia postępowania dowodowego (w brzmieniu dosłownym: przepro-

wadzenia go tylko częściowo). Zmiany dziś proponowane byłyby o tyle dalej idące od poprzed-

nich nowelizacji, iż łączyłyby się z pewnego rodzaju zmianą sposobu wymierzania sprawiedli-

wości – z modelu orzekania imperatywnego (z konsensualizmem w drodze wyjątku) w model 

mieszany, w którym to każda de facto sprawa mogłaby zakończyć się na dwa alternatywne 

sposoby – bądź po wszechstronnym jej rozpoznaniu na rozprawie i wydaniu następnie w pełni 

uzasadnionego wyroku o kształcie zależnym wyłącznie od sędziego, bądź w drodze konsensu, 

gdzie liczyć by się miały już cztery głosy – sądu, prokuratora, pokrzywdzonego i oskarżonego. 

Byłoby to co prawda tylko założenie modelowe, gdyż in concreto o możliwości skorzystania 

z owej konsensualnej formy zakończenia postępowania decydowałyby owe cztery podmioty 

wyżej wskazane, jednakże zwrócić należy uwagę na to, iż wybór pomiędzy tymi alternatyw-

nymi drogami należałby zasadniczo do nich samych, a nie do ustawodawcy, gdyż waga czynu 

nie odgrywałaby już roli pierwszoplanowej. Co więcej, realizacja samej przesłanki materialnej, 

dopuszczającej stosowanie tych instytucji, zależna byłaby w głównej mierze od woli oskarżo-

nego i jego współpracy z organami ścigania.

Konsensualizm procesowy na tle proponowanej nowelizacji traci nieco charakter wyjąt-

ku od generalnej zasady imperatywnego orzekania. Jako że w praktyce nastąpiło to już daw-

no – jest to bowiem dominujący model wymierzania sprawiedliwości przez sądy, to należało-

by tak uregulować te „postępowania konsensualne”, aby nie trzeba było zastanawiać się nad 

ich zgodnością z naczelnymi zasadami postępowania karnego. Wydaje się bowiem, iż zasada 

szybkiej reakcji na popełnione przestępstwo nie powinna przysłaniać innych jeszcze wartości. 

Czy wprowadzić ograniczone postępowanie dowodowe na posiedzeniu w sprawie wniosków 

z art. 335 i art. 387 k.p.k., czy może idea przywrócenia sędziego śledczego jako rzeczywistego 

gwaranta praw w postępowaniu przygotowawczym winna mieć pierwszeństwo – jest to kwe-

stia do rozważenia przez Komisję Kodyfikacyjną.

41 tak: A. Ważny, op. cit.


