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Mechanizmy kompensacyjno-konsensualne 
w polskim k.p.k. i słowackim Trestným 

Poriadoku – analiza prawnoporównawcza

Streszczenie:

Słowacka ustawa karnoprocesowa  – Trestný Poriadok, z uwagi na wejście w życie 
w roku 2005, hołduje nowoczesnym standardom realizacji sprawiedliwości procedural-
nej. Trestný Poriadok konstytuuje funkcjonowanie trzech odrębnych instytucji o cha-
rakterze konsensualno-kompensacyjnym, przy czym niektóre z nich zbliżone są do kla-
sycznych porozumień procesowych, inne z kolei mają na celu przeniesienie na grunt 
procesu karnego wyniku mediacji pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym. Instytucje sło-
wackiej ustawy karnoprocesowej w pewnym stopniu przypominają rozwiązania rodzime 
(w szczególności instytucje z art. 59a k.k. oraz art. 335 § 1 k.p.k.). Słowacki ustawodaw-
ca w większym stopniu niż polski oraz w sposób precyzyjniejszy dokonał implementa-
cji modelu pierwszoinstancyjnego rozstrzygania o przedmiocie procesu poza rozprawą 
główną. Przedmiotem niniejszego artykułu jest opis normatywnego kształtu instytu-
cji pochodzących z Trestnego Poriadoka i zestawienie ich z rozwiązaniami polskimi, 
z uwzględnieniem także kontekstu rozwoju instytucji o charakterze konsensualno-kom-
pensacyjnym wraz z implementacją nowych kodyfikacji karnych w dawnych państwach 
bloku wschodniego. 

Słowa kluczowe: Słowacja, proces karny, mediacja

1  Autor jest doktorantem w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekono-
mii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikantem aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownic-
twa i Prokuratury.
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1. Wstęp

Wejście w życie nowożytnych kodyfikacji prawa karnego procesowego, w szczegól-
ności tych, których uchwalenie zbiegło się z przemianami systemowi na przełomie 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, charakteryzowało 
się istotnym przełomem w podejściu do realizacji polityki karnej, także w ujęciu 
prawnoprocesowym. Tendencje zmierzające ku głębokiej liberalizacji prawa karnego, 
w tym prawa karnego procesowego, przejawiały się między innymi w nadaniu pry-
matu wartościom takim jak idea sprawiedliwości naprawczej (restaurującej2), dążeniu 
do otwarcia możliwości ugodowego zakończenia prawnokarnego sporu, zwiększeniu 
dyspozycyjności przedmiotem procesu przez jego strony i uczestników oraz wpro-
wadzeniu podstaw do budowy modelu merytorycznego orzekania o przedmiocie 
procesu poza rozprawą główną3. Wyrazem wskazanych tendencji była implementacja 
do Kodeksu postępowania karnego4 nowych rozwiązań, umożliwiających wyroko-
wanie o przedmiocie procesu na posiedzeniu lub na rozprawie, co do zasady bez 
konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego lub przy minimalnym 
jedynie jego udziale5. Tendencje te nie były jednak wyłącznie udziałem polskiego 
ustawodawcy. Między innymi słowacki kodeks postępowania karnego6 w przepisach 

2  Którą w doktrynie definiuje się jako przejaw dominacji nurtu abolicjonistycznego, to jest realizację 
nurtu sprawiedliwości, który dąży nie tylko do naprawienia szkody, ale nade wszystko do przywrócenia 
ładu społecznego, co ma znajdować podstawę w tezie o „kradzieży” i „zawłaszczeniu” prawnokarnego 
konfliktu przez państwo i wyjęcie go z jego naturalnego kontekstu społecznego; zob. S. Szołucha, „Spra-
wiedliwość restaurująca” jako możliwy, alternatywny cel procesu karnego [w:] Współczesne tendencje roz-
woju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa, red. J. Skorupka, I. Haÿduk-
-Hawrylak, Warszawa 2011, s. 183.

3  O wyżej wskazanym modelu: H. Paluszkiewicz, Pierwszoinstancyjne, merytoryczne wyrokowanie poza 
rozprawą główną, Warszawa 2008. 

4  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1904); da-
lej jako: k.p.k.

5  Pierwsze, normatywne „echa” konsensualizmu procesowego dały się słyszeć wraz z wejściem w życie 
nowej kodyfikacji karnoprocesowej. Wprowadzono wówczas do polskiego porządku prawnego dwie in-
stytucje: (1) tzw. dobrowolne poddanie się przez oskarżonego odpowiedzialności karnej w przedmiocie 
kary uzgodnionej z prokuratorem i orzekanej przez sąd na posiedzeniu – art. 335 § 1 i 2 p.k.p.k. oraz 
(2) dobrodziejstwo dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej na rozprawie, do zakończe-
nia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych (art. 387 § 1–5 p.k.p.k.). Rządowy projekt usta-
wy karnoprocesowej, jakkolwiek lakonicznie, już na wstępie wskazywał, że nowa ustawa ma za zadanie 
zdemokratyzować proces karny, starając się jednocześnie podjąć walkę z jego najistotniejszymi bolącz-
kami, tj. przewlekłością postępowań, społecznym poczuciem niesprawiedliwości oraz angażowaniem 
sił i środków wymiaru sprawiedliwości w zwalczenie przestępczości drobnej. Wśród szeregu przyjętych 
rozwiązań szczególnie zaakcentowano rolę trybów konsensualnych, wskazując, że: „Jedną z (…) me-
tod jest rozwijanie konsensualnego sposobu załatwiania spraw karnych. Chodzi o to, (…) by skłonić 
oskarżonego do akceptacji proponowanego mu rozstrzygnięcia, a w konsekwencji do uniknięcia dłu-
gotrwałego i (…) kosztownego procesu. Wobec tego (…) projekt wprowadza możliwość porozumienia 
się co do radykalnego skrócenia postępowania. (…) Można spodziewać się, że stosunkowo duża część 
spraw o występki będzie rozpatrywana w takim trybie skróconym”.

6  Trestný Poriadok z 24. mája 2005 (130/2005 Z. z.), https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/
ZZ/2005/130/, 22.06.2018; dalej jako: T.p.
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§ 220–227, a także § 232–233 normuje tryb postępowania, mieszczący się w doktry-
nalnym pojęciu „merytorycznego orzekania o przedmiocie procesu poza rozprawą 
główną”, o charakterze zbliżonym do polskich trybów konsensualnych. Przedmiotem 
niniejszego artykułu będzie zatem opis słowackiego procesu konsensualnego oraz 
wskazanie na rdzeniowe różnice oraz istotne podobieństwa pomiędzy trybami kon-
sensualnymi regulowanymi przez słowacką ustawę karnoprocesową oraz polski k.p.k. 
Warto wskazać, że czynnikiem, który ukształtował słowackie prawo karne procesowe 
w sposób podobny do polskiego, wprowadzając do niego instytucje konsensualnego 
zakończenia sporu, była troska o przyspieszenie postępowań, wyeksponowanie mo-
delu merytorycznego orzekania poza rozprawą główną, a także silniejsze zaakcento-
wanie roli mechanizmów koncyliacyjnych, co miało w zamierzeniu projektodawców 
wzmocnić wychowawczą funkcję tak samej kary kryminalnej, jak i procesu karnego, 
nawet jeśli toczy się w uproszczonej formie7. W cytowanym projekcie wskazano, 
że „zasadnicza część spraw karnych rozstrzygana będzie poza rozprawą główną (…) 
przewiduje się znacznie szersze zastosowanie instrumentów o charakterze pojed-
nawczym”. Przed szczegółowym omówieniem instytucji funkcjonujących na grun-
cie prawa słowackiego, należy uczynić jednak jedno istotne zastrzeżenie – badaniu 
podlegały będą tylko te instytucje, które w literaturze przedmiotu nazywa się poro-
zumieniami procesowymi sensu strictio8, czyli tzw. porozumienia formalne i niefor-
malne. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule nie będą zatem porozumienia 
o charakterze paraformalnym (niesformalizowane i niemieszczące się w granicach 
jakiejkolwiek instytucji przewidzianej przepisami prawa9). Powyższe spowodowane 
jest tym, że przyjęta metoda badawcza, sprowadzająca się do analizy materiału nor-
matywnego, nie obejmuje badań empirycznych, a zatem uniemożliwia dokonanie 
badania umów procesowych o takim charakterze, które pozostają zdarzeniem czysto 
faktycznym, choć wywołują nieraz doniosłe skutki w sferze procesu.

2. „Pojednanie” w słowackiej ustawie karnoprocesowej

Analizę materiału normatywnego pochodzącego ze słowackiego ustawodawstwa należy 
rozpocząć od badania drugiej części T.p. (§ 196–236) zatytułowanej „Postępowanie 
wstępne”. W ramach tej części słowackiej ustawy karnoprocesowej umieszczono jed-
nostki redakcyjne § 220–227, tworzące podrozdział noszący nazwę „Pojednanie” oraz 

7  Rządowy projekt słowackiego kodeksu postępowania karnego wraz z uzasadnieniem: Dôvodová 
správa – Trestný Poriadok z 24. mája 2005 (130/2005 Z. z.), https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Down 
load.aspx?DocID=188458, 24.06.2018.

8  Mowa zatem o porozumieniach formalnych (wyraźnie przewidzianych w obowiązującym prawie pro-
cesowym) oraz nieformalnych (nieprzewidzianych explicite w prawie obowiązującym, ale stanowiących 
przejaw konsensualnego uzgadniania stanowisk w ramach obowiązujących instytucji władczego sto-
sowania prawa); zob. S. Waltoś, „Porozumienia” w polskim procesie karnym de lege lata i de lege ferenda 
(próba oceny dopuszczalności), Państwo i Prawo 2/1992, s. 38–45; S. Steinborn, Porozumienia w Polskim 
Procesie Karnym. Skazanie bez rozprawy i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej, Warsza-
wa 2005, s. 53.

9  S. Waltoś, „Porozumienia”…, s. 44. 
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przepisy § 232–233 T.p. Powyższe regulacje stanowią o formalnych porozumieniach 
procesowych, zawieranych na końcowym etapie postępowania przygotowawczego bądź 
na posiedzeniu poprzedzającym rozprawę główną. 

Przepisy § 220–227 T.p. regulują bieg czynności o charakterze mediacyjno-kon-
cyliacyjnym, stanowiących czynnik inicjujący zawarcie porozumienia procesowego 
jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego. Zgodnie z § 220 T.p. prokura-
tor jest uprawniony do zaprzestania ścigania w sprawie o przestępstwo zagrożone 
karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, o ile sprawca: (1) przyznaje się 
do popełnienia czynu zabronionego, a nie ma powodów do tego, aby przypuszczać, 
że jego oświadczenie zostało wydane w stanie wyłączającym świadome lub swo-
bodne wyrażenie woli, (2) naprawił szkodę lub podjął czynności zmierzające do jej 
naprawienia bądź w inny sposób usunął negatywne skutki przestępstwa, (3) wpłacił 
na rachunek sądu właściwego do rozpoznania sprawy, a w postępowaniu przygo-
towawczym na rachunek właściwej jednostki prokuratury, sumę określoną przez 
Ministerstwo Ochrony i Wsparcia Ofiar Przestępstw, a suma ta przystaje do wagi 
popełnionego czynu. Omawiany przepis wprowadza jednak istotne ograniczenie dla 
zaprzestania ścigania przez prokuratora – ograniczeniem tym jest, zgodnie z prze-
pisem § 220 lit. c T.p., konieczność zbadania, czy decyzja o zaniechaniu ścigania nie 
pozostaje sprzeczna z interesem publicznym, interesem pokrzywdzonego, a także, 
czy za podjęciem oportunistycznego rozstrzygnięcia przemawia natura i charakter 
popełnionego czynu oraz stan majątkowy sprawcy. Przepis § 220 pkt (2) wskazuje 
na bezwzględne negatywne przesłanki zawarcia porozumienia przed prokuratorem, 
a należą do nich: (1) spowodowanie czynem śmierci człowieka, (2) prowadzenie 
przeciwko sprawcy postępowania w sprawie o korupcję oraz (3) sytuację, w której 
przeciwko sprawcy, będącemu funkcjonariuszem publicznym, prowadzone jest po-
stępowanie o przestępstwo popełnione przez niego w trakcie wykonywania obowiąz-
ków służbowych. Wystąpienie co najmniej jednej z wyżej wymienionej przesłanek 
dezaktualizuje możliwość zawarcia porozumienia. Omawiany przepis stanowi wyraz 
możliwości zakończenia postępowania przygotowawczego w sposób merytorycz-
ny jeszcze przed wniesieniem do sądu skargi zasadniczej10. Zgodnie z przepisem 
§ 221 (1) T.p., jeżeli wymagają tego okoliczności sprawy, prokurator przesłuchuje 
podejrzanego oraz pokrzywdzonego, jeszcze przed wydaniem postanowienia o za-
niechaniu ścigania, badając w trakcie przesłuchania sposób i okoliczności zawarcia 
porozumienia, w szczególności, czy doszło do niego dobrowolnie, a także, czy każda 
ze stron podtrzymuje wolę jego zawarcia. W odniesieniu do podejrzanego proku-
rator zwraca szczególną uwagę na treść zarzutu oraz bada, czy podejrzany rozumie 
konsekwencje zawarcia porozumienia procesowego. W toku przesłuchania podej-
rzany musi przyznać się do zarzucanego mu czynu, w związku z którym zawierane 
jest porozumienie procesowe. Do obowiązków prokuratora, poprzedzających prze-
słuchanie stron, należy pouczenie ich o konsekwencjach związanych z zawarciem 
porozumienia procesowego. 

10  Rządowy projekt słowackiego kodeksu…, s. 51. 
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Prawo słowackie przyjmuje niezwykle pragmatyczne, nieznane polskiemu prawu 
karnemu procesowemu rozwiązanie, zakładające, że w wypadku, w którym pokrzyw-
dzonym jest osoba prawna, nie przesłuchuje się w trybie § 221 T.p. przedstawiciela jej 
organu statutowego, lecz dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia, w którym 
przedstawiciel takiego podmiotu wyrazi zgodę na zawarcie porozumienia, a także 
złoży oświadczenie co do okoliczności wymienionych w wyżej powołanym przepisie 
(§ 222 T.p.). Decyzja prokuratora o zaniechaniu ścigania i zatwierdzeniu projektowa-
nego porozumienia procesowego musi zawierać opis czynu będącego przedmiotem 
negocjacji, jego kwalifikację prawną, postanowienia ugody (w tym w szczególności 
określenie rozmiaru szkody, sposobu jej naprawienia lub innego sposobu usunięcia 
skutków przestępstwa), a także sumę ryczałtu, do zapłaty którego podejrzany jest 
zobowiązany, stosownie do § 220 (1) lit. c T.p., a nadto osnowę postanowienia o za-
niechaniu ścigania w zakresie czynu, którego dotyczy zawarte porozumienie. Decyzja 
prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia porozumienia i zaniechania ścigania pozo-
staje decyzją o charakterze uznaniowym, a nadto nie podlega zaskarżeniu11. Godne 
uwagi unormowanie o charakterze gwarancyjnym, na którego brak wskazywano 
na gruncie polskiego prawa karnego procesowego12, inkorporuje przepis § 226 T.p., 
w myśl którego, w wypadku braku aprobaty ze strony prokuratora dla projektowa-
nego porozumienia, a po złożeniu przez oskarżonego oświadczenia o popełnieniu 
czynu zabronionego, stosownie do § 220 pkt 1 lit. a T.p., oświadczenie to w dalszym 
toku postępowania nie może stanowić dowodu. Co szczególnie istotne, sami projek-
todawcy T.p. wskazywali, że przyjęcie innego zapatrywania na poruszony problem 
czyniłoby instytucje o charakterze konsensualnym „bezużytecznymi”13. Powyższe 
uregulowanie niewątpliwie stanowi refleks, podniesionych w prawie słowackim 
do rangi zasad konstytucyjnych, prawa do odmowy złożenia zeznań – art. 47 pkt (1), 
a także zasady równości stron w postępowaniach sądowych – art. 47 pkt (3). Brak 
opisanej gwarancji mógłby powodować sytuację, w której, z uwagi na brak akceptacji 
dla porozumienia przez stronę oskarżającą, oskarżony nie otrzymywałby zamierzo-
nego skazania i pozostawałby na polu walki ze swym uprzednim przyznaniem się 
do winy14. Dalszą, nie mniej istotną regulacją o charakterze wykonawczym, z całą 
pewnością również noszącą pierwiastek gwarancyjny, jest § 227 T.p. Zgodnie z tym 
przepisem, bezpośrednio po zawarciu porozumienia, na prokuratorze ciąży obowią-
zek, aby niezwłocznie przekazać sumę odszkodowania pokrzywdzonemu, a sumę 

11  Ibidem.
12  M. Basa, K. Jarząbek, O dopuszczalności wykorzystania protokołów wyjaśnień oskarżonego po zerwa-
niu porozumienia procesowego z art. 335 k.p.k., Wrocławskie Studia Sądowe 2/2017, s. 74.

13  Rządowy projekt słowackiego kodeksu…, s. 52. 
14  S. Ładoś, Dobrowolne poddanie się karze a zasada pacta sunt servanda. Refleksje z punktu widzenia 
praktyki sądowej [w:] Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwo-
ści, red. C. Kulesza, Lex./el 2009. Ten sam autor wskazuje, że brak ustawowych konsekwencji złamania 
zasady pacta sunt servanda przez stronę oskarżającą rodzi niebezpieczeństwo, że przyznanie się oskar-
żonego i jego wyjaśnienia – które pozwalają wydatnie skrócić postępowanie przygotowawcze – zosta-
ną zdobyte niezgodnie z zasadami procesu karnego, co stanowi najbardziej trafną ocenę braku odpo-
wiednika § 226 T.p. w k.p.k. 
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„ryczałtu ministerialnego”, o którym mowa w § 220 pkt 1 lit. c T.p. na konto organu. 
W wypadku odmowy zatwierdzenia projektowanego porozumienia, prokurator nie-
zwłocznie zwraca zatrzymane sumy podejrzanemu. 

Tryb normowany przepisami § 220–227 T.p. jest w swojej procesowej naturze 
podobny do wniosku o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, o którym mowa 
w przepisie art. 335 § 1 k.p.k. (podobieństwa dostrzega się przede wszystkim w zakre-
sie czynności procesowych, których należy dokonać pomimo rezygnacji z prowadze-
nia postępowania dowodowego na etapie jurysdykcyjnym – w ustawie polskiej, czy też 
rezygnacji ze ścigania – na gruncie ustawy słowackiej). Zupełnie inny jest natomiast 
charakter karnomaterialny porównywanych instytucji, o ile bowiem w nauce polskiej 
przyjmuje się, że wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy nie stanowi 
wyrazu oportunizmu15, o tyle przyznanie kompetencji prokuratorowi do zaniechania 
ścigania, o ile dojdzie w najszerszym tego słowa znaczeniu do pojednania się pokrzyw-
dzonego i sprawcy, stanowi jaskrawy przykład odstępstwa od dominującej w systemie 
kontynentalnym zasady legalizmu. Jednakże, jak wskazuje M. Rogacka-Rzewnicka, 
istnienie takich instrumentów w danym systemie prawa można wartościować także 
pozytywnie, bowiem instrumenty podobne do instytucji normowanej w przepisach 
§ 220–227 T.p. mogą pomóc w ograniczeniu presji na system sądownictwa, pozwa-
lają uniknąć postępowań karnych w sprawach, gdy nie są one konieczne z punktu 
widzenia interesu społecznego, zapewniają szybszą i bardziej odpowiednią reakcję 
na przestępstwo, co leży również w interesie ofiary oraz stanowią wyraz jak najlep-
szego użytku z dostępnych środków procesowych16. Istnieją jednak głosy krytycz-
ne – upoważnienie organu prokuratorskiego do umorzenia postępowania na wniosek 
pokrzywdzonego w rezultacie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia krzywdzie 
przez sprawcę J. Zagrodnik określa jako sytuację „nie do pogodzenia z konstytucyjną 
zasadą sądowego wymiaru sprawiedliwości”17. Warto dodać, że omawiana instytucja 
prawa słowackiego nie stanowi odpowiednika probacji w modelu zwanym duńsko-
norwesko-holenderskim, w którym dochodzi do warunkowego zawieszenia ścigania 
karnego przez prokuratora w celu poddania sprawcy próbie18, lecz samoistną kom-
petencję prokuratora do zaniechania ścigania w ogóle. Podstawą takiej decyzji są nie 
tylko okoliczności samego czynu, ale przede wszystkim postawa sprawcy po czynie, 

15  Tak m.in. J. Skorupka [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Legalis 2018, 
który wskazuje, że nie stanowią odstępstwa od zasady legalizmu konsensualne sposoby zakończenia 
postępowania karnego oparte na porozumieniu zawartym przez organ postępowania (prokurator lub 
sąd) z oskarżonym (skazanie bez rozprawy z art. 335 § 1 i 2 k.p.k. i dobrowolne poddane się karze 
z art. 338a k.p.k. oraz art. 387 § 1 k.p.k.). W każdym z tych wypadków postępowanie karne jest wszczy-
nane i kończy się orzeczeniem o pociągnięciu sprawcy przestępstwa do odpowiedzialności.

16  M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobra-
żeń procesu karnego, Lex./el 2007, cyt. za: Council of Europe, The Simplification of Criminal Justice, Re-
commendation nr R(87)18, Strasbourg 1987, s. 21.

17  J. Zagrodnik, O pojęciu „wymiar sprawiedliwości” w kontekście umorzenia postępowania przygotowaw-
czego na wniosek pokrzywdzonego (art. 59a KK), IUSTITIA 2/2015, s. 85–86. 

18  B. Kunicka-Michalska, S. Lelental, A. Marek, J. Skupiński [w:] System Prawa Karnego. Tom 6. Kary 
i inne środki reakcji prawnokarnej, red. M. Melezini, Warszawa 2016, s. 993. 



Mechanizmy kompensacyjno-konsensualne w polskim k.p.k. i słowackim Trestným Poriadoku…

11 

a w szczególności pojednanie się z pokrzywdzonym. „Pojednanie” trudno zatem za-
liczyć do grupy klasycznych trybów konsensualnych (one bowiem charakteryzują się 
wydaniem wyroku skazującego i sądową kompetencją do zakończenia postępowania), 
wobec czego należy przypisać je do grupy porozumień procesowych sensu largo. 

3. Procedura porozumienia co do winy i kary 

Procedura skodyfikowana w przepisach § 220–227 T.p. nie jest jednak jedynym z me-
chanizmów konsensualnych przewidzianych przez słowacką ustawę karnoprocesową. 
Trestný Poriadok, podobnie jak Kodeks postępowania karnego, normuje również tryby 
pojednawcze, które mogą być inicjowane w toku tzw. czynności przygotowawczych 
do rozprawy głównej. Bieg postępowania, będącego przedmiotem rozważań prowadzo-
nych w niniejszym podrozdziale, również w pewnym stopniu odpowiada polskiemu 
wnioskowi o wymierzenie kary ustalonej uprzednio z oskarżonym w toku postępowa-
nia przygotowawczego, tj. wnioskowi regulowanemu przepisami art. 335 § 1 i 2 oraz 
343 k.p.k. 

Tak zwaną procedurę porozumienia co do winy i kary regulują przepisy §  232–233 T.p. 
Podstawą do zawarcia porozumienia procesowego przed rozpoczęciem rozprawy głów-
nej, ale już po zakończeniu postępowania przygotowawczego, jest sytuacja, w której 
wynik prowadzonego śledztwa lub dochodzenia w stopniu dostatecznym uzasadnia, 
że popełniony czyn stanowi przestępstwo oraz, że podejrzany przyznaje się do winy, 
a także nie istnieją żadne wątpliwości co do prawdziwości przyznania. Dopiero wów-
czas prokurator jest uprawniony do rozpoczęcia procedury zawarcia porozumienia 
przed sądem. Inicjatywa prokuratora może zostać podjęta na wniosek podejrzanego, 
a także z urzędu. W wypadku wszczęcia postępowania, o którym mowa w przepisie 
§ 232 T.p., prokurator wzywa podejrzanego oraz pokrzywdzonego (pod warunkiem, 
że pokrzywdzony w przepisanym przez prawo terminie złożył wniosek o naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem). Czynnikiem wskazującym na wysoki stopień 
realizacji zasady dyspozycyjności w T.p. jest fakt, że posiedzenie odbywa się w terminie 
ustalonym przez obrońcę podejrzanego oraz pokrzywdzonego. Jednakże w wypadku, 
w którym pokrzywdzonym jest małoletni, w posiedzeniu musi wziąć udział organizacja 
zajmująca się ochroną praw dzieci, a także przedstawiciel ustawowy małoletniego po-
krzywdzonego (§ 232 pkt 2 w zw. z § 340 T.p.). Porozumienie nie może zostać zawarte, 
nawet jeśli wyraża na nie zgodę małoletni, w sytuacji, w której jego przedstawiciel usta-
wowy lub wyznaczony pełnomocnik również takiej zgody nie wyrazi, chyba, że przed 
zapadnięciem rozstrzygnięcia małoletni ukończy 19 lat. 

Słowacka ustawa karnoprocesowa, w przeciwieństwie do polskiej regulacji, w toku 
postępowania w przedmiocie uzgodnienia winy i kary, nie traktuje prokuratora wyłącz-
nie jako strony postępowania jurysdykcyjnego, bowiem nakłada na niego obowiązek 
takiego projektowania ugody, aby interesy pokrzywdzonego (w tym w szczególno-
ści interesy majątkowe) nie doznały uszczerbku – § 232 pkt 3 zd. 1 T.p. Rozwiązanie 
to w sposób istotny różni się od rozwiązania przyjętego przez polskiego ustawodawcę, 
który – przyznając pokrzywdzonemu prawo do sprzeciwu wobec skazania w trybie 
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konsensualnym (art. 343 § 2 i art. 343a § 2 zd. 3 k.p.k.) – zdaje się nie nakładać na pro-
kuratora obowiązku dbania o jego interesy, pomimo formalnej deklaracji w tym 
przedmiocie wynikającej z treści zasady obiektywizmu i dyrektywy konieczności 
uwzględnienia w procesie trafnie chronionych interesów pokrzywdzonego (art. 4 w zw. 
z art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k.). Zatem, w procesie słowackim prokurator staje się rzecznikiem 
interesu pokrzywdzonego; z kolei w procesie polskim obowiązek ten, choć w ograni-
czonym zakresie, obciąża sąd19. Ukształtowanie powyższej powinności prokuratora, 
będącej jednocześnie procesową gwarancją pokrzywdzonego, prowadzi do sytuacji, 
w której ustawodawca słowacki w sposób dalece bardziej doskonały niż polski do-
prowadził do realizacji w procesie konsensualnym zasady obiektywizmu i dyrektywy 
uwzględnienia interesów pokrzywdzonego (§ 2 pkt 12 i 21 T.p.).

Regulacja słowacka uwzględnia również pragmatyczne aspekty rozstrzygania 
o przedmiocie procesu poza rozprawą, stanowiąc, podobnie jak procedura polska, 
że nieobecność pokrzywdzonego na posiedzeniu konsensualnym nie stanowi prze-
szkody do zawarcia porozumienia procesowego, choć w takim wypadku to prokurator, 
działając bez wiedzy i zgody pokrzywdzonego, może ustalić z podejrzanym sposób i za-
kres naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem (§ 232 pkt 4 T.p.). Porozumienie 
zawarte na posiedzeniu prowadzonym w trybie § 232 T.p. podlega zatwierdzeniu przez 
sąd właściwy do rozpoznania sprawy, który rozstrzygając w przedmiocie wniosku – 
wobec zawarcia porozumienia – jest uprawniony także do odstąpienia od wymierzenia 
kary, a w sprawie młodocianego do wydania orzeczenia o warunkowym zawieszeniu 
wykonania kary, w tym także do orzeczenia środków wychowawczych, o ile istnieje 
ku temu podstawa prawna. Należy wskazać, że brak porozumienia co do naprawienia 
szkody nie stoi na przeszkodzie zawarciu porozumienia procesowego, jednakże w ta-
kim wypadku prokurator jest zobowiązany notyfikować o tej okoliczności sąd, który 
skazując na podstawie zawartego porozumienia, musi udzielić pokrzywdzonemu wszel-
kich niezbędnych pouczeń co do sposobu dochodzenia naprawienia szkody na drodze 
procesu cywilnego. 

Należy wskazać na niezwykle pragmatyczne rozwiązanie przyjęte przez słowackiego 
ustawodawcę w § 232 pkt 5 T.p. Powyższy przepis stanowi, że gdy oskarżony przyzna-
je się do zarzucanego mu czynu, lecz nie wyraża zgody na orzeczenie proponowanej 
przez prokuratora kary, dorobek budowanego porozumienia nie jest zaprzepaszcza-
ny poprzez jego natychmiastowe zerwanie, lecz prokuratora obliguje się do złożenia 
do sądu skargi zawierającej opis czynu, jego kwalifikację prawną, a także oświadczenie 
oskarżonego o przyznaniu się do winy, wnosząc o przeprowadzenie przez sąd posie-
dzenia oraz podjęcia decyzji w przedmiocie kary oraz innych środków reakcji penalnej. 

19  Zapatrywanie to wynika z treści przepisu art. 343 § 3 k.p.k., stanowiącego o tym, że sąd może uzależ-
nić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, za-
akceptowanej przez oskarżonego. Zatem, nawet jeśli pokrzywdzony nie wykorzysta swoich uprawnień 
sprzeciwowych, ochrony jego interesów może podjąć się sąd orzekający. Sąd powinien z tego upraw-
nienia korzystać jednak szczególnie ostrożnie, bowiem paternalistyczne działania sądu mogą sprzeci-
wiać się zasadzie autonomii woli stron i regule violetni non fit iniuria, będących filarami porozumie-
nia procesowego. 
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Analogiczne rozwiązanie przewidziano w sytuacji, w której podejrzany przyznaje się 
do winy jedynie w części; różnica polega wyłącznie na tym, że wówczas sąd proceduje 
również w przedmiocie odpowiedzialności podejrzanego w części, w której do winy się 
nie przyznał, korzystając z materiałów zgromadzonych przez prokuratora w toku nego-
cjacji treści porozumienia, którego nie zawarto. Odnosząc powyższą regulację do tre-
ści rodzimych rozwiązań należy wskazać na jej trafność, godny uznania pragmatyzm 
i dojrzałość omawianych rozwiązań prawnych. W trybie inicjowanym skargą z art. 335 
§ 1 lub 2 k.p.k. brak porozumienia co do kary uniemożliwia zainicjowanie procesu 
konsensualnego, bowiem jednym z konstytutywnych elementów postępowania przed 
prokuratorem, poprzedzających złożenie skargi, jest poczynienie ustaleń („orzeczenie 
uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu 
występek”). Rozwiązanie słowackie dowodzi, że choć nie w każdym wypadku prowa-
dzenie negocjacji procesowych musi zakończyć się zawarciem pełnego porozumienia, 
możliwym jest wprowadzenie instrumentów prawnych, które pozwolą na niezaprze-
paszczanie relewantnych procesowo osiągnięć prowadzonych „targów o winę”, to jest 
zgromadzonego w ich trakcie materiału dowodowego. Jednocześnie regulacja ta może 
budzić wątpliwości z punktu widzenia gwarancji procesowych oskarżonego. W takim 
wypadku bowiem procedura w trybie § 232 T.p. może być prowadzona wyłącznie w celu 
uzyskania stosownych oświadczeń dowodowych, co może godzić w prawo oskarżonego 
do obrony. 

W wypadku, w którym nie dochodzi do zawarcia porozumienia na zasadach ogól-
nych w przedmiocie środków probacyjnych, w tym poddania się leczeniu, oddaniu pod 
dozór bądź uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, wydaje się postanowienie w przed-
miocie zastosowania środka zabezpieczającego (§ 232 pkt 7 T.p.). Przepisy słowackiej 
kodyfikacji karnoprocesowej przewidują elementy, które powinno zawierać porozumie-
nie w przedmiocie winy i kary. Do powyższych elementów zalicza się: (1) oznaczenie 
stron porozumienia, datę, miejsce oraz czas prowadzenia negocjacji, (2) opis czynu, 
wskazanie miejsca i czasu popełnienia oraz innych okoliczności, a także jego kwali-
fikację prawną, (3) sposób, miejsce i termin wykonania orzeczenia, (4) zakres i spo-
sób naprawienia szkody, jeżeli przestępstwem, będącym przedmiotem porozumienia, 
wyrządzono szkodę, (5) środek zabezpieczający, jeżeli jego orzeczenie jest niezbędne. 
Finalnie należy wskazać, że zgodnie z § 232 pkt 10 T.p., dla zawarcia porozumienia 
niezbędne jest uzyskanie zgody prokuratora, podejrzanego, jego obrońcy, pokrzyw-
dzonego (ale jedynie wówczas, gdy zgłosił wniosek o orzeczenie naprawienia szkody 
bądź wówczas, gdy pomimo niezgłoszenia takiego wniosku brał udział w projektowaniu 
zawartego porozumienia). W razie niezawarcia porozumienia, w aktach postępowa-
nia pozostawia się wzmiankę, że w sprawie toczyło się postępowanie w przedmiocie 
uzgodnienia winy i kary. 

Warto wskazać, że słowacka ustawa karnoprocesowa przewiduje także tryb za-
wierania przez pokrzywdzonego i podejrzanego porozumień o charakterze niefor-
malnym. Zgodnie z § 233 pkt 1 T.p., jeśli wyżej wymienione strony ustaliły nie-
formalne porozumienie co do winy i kary, wówczas prokurator zobowiązany jest 
do wystąpienia do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie w ten sposób sformułowanej 
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ugody. Jakkolwiek sama treść ugody proponowanej przez strony nie jest obwarowana 
szczególnymi wymogami formalnymi, wniosek prokuratora, w którym zwraca się 
on o jej zatwierdzenie, musi zawierać oznaczenie osób, które zawarły ugodę, ozna-
czenia daty i miejsca jej zawarcia, a także, co jawi się jako rozwiązanie nietypowe, 
projekt wyroku skazującego, sporządzony zgodnie z przepisami ustanawiającymi 
wymagania formalne dla treści orzeczeń (§ 233 pkt 2 b w zw. z § 163 i 164 T.p.). Za-
łącznikami do omawianego wniosku są ugoda zawarta przez strony, akta sprawy wraz 
z załącznikami oraz lista zgromadzonego materiału dowodowego. Tryb ten najbar-
dziej w swojej istocie odpowiada uchylonej nowelą marcową20 instytucji umorzenia 
kompensacyjnego – mechanizmu kompensacyjno-konsensualnego, który w sposób 
najbardziej radykalny przesuwał przedmiot procesu karnego do dyspozycji stron, 
bowiem sąd orzekający, przy spełnieniu warunków określonych w art. 59a § 1 i 2 k.k., 
zobligowany był do umorzenia postępowania karnego na wniosek, a jedynie w sy-
tuacjach wyjątkowych (art. 59a § 3 k.k.) mógł się temu wnioskowi sprzeciwić – taki 
kształt regulacji budził zatem wątpliwości o charakterze konstytucyjnym21. Regula-
cja słowacka (§ 233 T.p.) ustrzega się jednak tego typu wątpliwości, bowiem sąd nie 
pozostaje związany zgodnym wnioskiem stron postępowania składanym w oparciu 
o § 233 ustawy słowackiej. 

Należy zważyć również na treść przepisu § 290 pkt 3 i 5 T.p. Powołana jednostka 
sankcjonuje w słowackiej ustawie karnoprocesowej model merytorycznego orzeka-
nia o przedmiocie procesu poza rozprawą główną, o czym świadczy między innymi 
sam tytuł siódmego rozdziału T.p. w brzmieniu „Decyzja sądu podejmowana poza 
rozprawą główną”. Zgodnie z powołanym przepisem, będącym proceduralnym uzu-
pełnieniem wcześniej omówionych przepisów, stanowiących o sposobie zawierania 
formalnych porozumień procesowych, ugoda stron może podlegać zatwierdzeniu 
na posiedzeniu. Nadto, zgodnie z § 220 pkt 5 T.p., jeżeli w postępowaniu głównym 
ujawniono okoliczności uzasadniające zatwierdzenie ugody i zaprzestanie ścigania, 
warunkowe umorzenie postępowania, sąd może podjąć stosowną decyzję na po-
siedzeniu. Całokształt powołanej regulacji odpowiada wskazywanym w polskim 
piśmiennictwie determinantom instytucji pierwszoinstancyjnego merytorycznego 
wyrokowania poza rozprawą główną. Za wyznaczniki te uważa się zespół czynności 
podejmowanych przez sąd pierwszej instancji w toku posiedzenia wyrokowego, zmie-
rzający do merytorycznego rozstrzygnięcia wyrokiem o przedmiocie procesu, bez 
odbywania rozprawy, obejmujący czynności służące zarówno rozpoznaniu sprawy, 
jak i jej merytorycznemu rozstrzygnięciu22. 

20  Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2016, poz. 437).

21  Zob. m.in. J. Zagrodnik, O pojęciu…
22  H. Paluszkiewicz, W poszukiwaniu uzasadnienia aksjologicznego dla karnoprocesowej instytucji pierw-
szoinstancyjnego merytorycznego wyrokowania poza rozprawą główną [w:] Współczesne tendencje roz-
woju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa, red. J. Skorupka, I. Haÿduk-
-Hawrylak, Warszawa 2011, s. 213.
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4. Brak ograniczeń w zaskarżaniu orzeczenia zapadłego  
w trybie konsensualnym

Należy zauważyć, że ustawa słowacka, w przeciwieństwie do polskiej ustawy karno-
procesowej, nie przewiduje ograniczeń w zaskarżeniu orzeczenia zapadłego w wyniku 
zawarcia porozumienia procesowego, a następnie zatwierdzenia jej przez sąd orzekają-
cy. Zgodnie z § 368 pkt 1 T.p., apelacja może zostać wywiedziona od każdej ostatecznej 
decyzji sądu, która narusza prawo materialne bądź przepisy postępowania, jeżeli na-
ruszenie wyczerpuje jedną ze wskazanych w § 371 T.p. przyczyn odwoławczych. Przez 
„ostateczną decyzję sądu” należy, zgodnie z § 368 pkt 2 lit. f, rozumieć także postano-
wienie w przedmiocie zatwierdzenia ugody i umorzenia postępowania karnego. W tym 
kontekście należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 447 § 5 k.p.k. podstawą apelacji 
nie mogą być zarzuty określone w art. 438 pkt 3 i 4, związane z treścią zawartego poro-
zumienia, o którym mowa w art. 343, art. 343a i art. 387. Należy także zwrócić uwagę 
na nieobowiązujący już przepis art. 434 § 3 k.p.k., który upoważniał sąd odwoławczy 
do orzeczenia na niekorzyść oskarżonego także w wypadku skazania z zastosowaniem 
art. 343 lub art. 387 k.p.k., jeżeli środek odwoławczy wniesiono na korzyść oskarżone-
go, zaskarżając rozstrzygnięcie co do winy lub co do kary lub środka karnego, objęte 
uprzednim porozumieniem. 

Wskazana regulacja art. 447 § 5 k.p.k. znajduje swoje uzasadnienie w pełni logicz-
nym twierdzeniu, iż nieekonomicznym i ze wszech miar niezasadnym jest przyznanie 
oskarżonemu możliwości odwołania się od ustaleń, które wespół z nim poczyniono, 
czy też od wymiaru kary, na który sam wyraził zgodę. Powyższe stanowi również 
refleks, obowiązującej także na gruncie procesu konsensualnego, zasady pacta sunt 
servanda23. Tym bardziej zatem, bacząc na wysoki poziom legislacyjny i trafność re-
gulacji słowackiej, istotne wątpliwości budzi brak ograniczeń w możliwości składania 
środka odwoławczego od rozstrzygnięcia wydanego wskutek zawarcia porozumienia, 
względnie brak możliwości prawnej przełamania zakazu reformatio in peius. Powyższe 
braki legislacyjne mogą czynić trwałość porozumień wartością iluzoryczną i przyczy-
niać się do zinstrumentalizowania mechanizmów konsensualnych, co może skutkować 
spadkiem ich efektywności. 

5. Podsumowanie

Przechodząc do podsumowania należy wskazać, że T.p. przewiduje funkcjonowanie 
trzech odrębnych instytucji procesowych o charakterze konsensualno-kompensacyj-
nym, inicjowanych przez różne podmioty, na innych etapach procesu (tj. na etapie po-
stępowania przygotowawczego bądź na etapie postępowania jurysdykcyjnego), a także 
charakteryzujących się różnym stopniem sformalizowania. Instytucje przewidziane 
w prawie słowackim charakteryzują się znacznym stopniem zróżnicowania, w szcze-
gólności w zakresie kompetencji podmiotów uprawnionych do formalnego zakończenia 

23  K. Girdywoń, Porozumienia procesowe a zasada pacta sunt servanda [w:] Europejski kodeks postępo-
wania karnego, red. P. Kruszyński, S. Pawelec, M. Warchoł, Warszawa 2010, s. 63–64.
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prowadzonego postępowania, w związku z zawartym porozumieniem procesowym. 
Znamiennym jest fakt, że choć w odniesieniu do instytucji z § 232 i 233 T.p. organem 
tym jest sąd, zasadnicza część umorzeń związanych z pojednaniem sprawcy z pokrzyw-
dzonym może następować jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego, w trybie, 
o którym mowa w § 220–227 T.p. Słowackie rozwiązania zasługują na aprobatę z tej 
przyczyny, że wprowadzają do systemu prawnego instytucje gwarantujące możliwość 
zaniechania ścigania ze względu na postawę sprawcy po popełnieniu czynu zabronio-
nego i ze względu na jego starania o usunięcie negatywnych skutków spowodowanych 
popełnieniem przestępstwa. Godzi się wskazać, że rozwiązania takie nie są znane pra-
wu polskiemu24. Ocena możliwości zaniechania ścigania karnego w sprawie o czyny 
zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą lat pięciu w głównej mierze 
w oparciu o działania sprawcy podjęte już po popełnieniu przestępstwa, może rzecz 
jasna budzić wątpliwości tak z punktu widzenia konstytucyjnej zasady sądowego wy-
miaru sprawiedliwości25, jak i aktualizacji ryzyka „wykupienia się od odpowiedzialno-
ści” karnej. Jednakże dla pełnego rozwoju idei sprawiedliwości naprawczej nie ma innej 
drogi. Oddanie przedmiotu procesu (z wyłączeniem spraw najpoważniejszych, w któ-
rych zaniechanie ścigania jawiłoby się niedopuszczalny stopień oportunizmu) w ręce 
samych stron, a także umożliwienie prokuratorowi podejmowania decyzji o zaprze-
staniu ścigania ze względu na pojednanie stron postępowania przygotowawczego, jest 
zdecydowanie dobrym zabiegiem ze strony ustawodawcy słowackiego. Rozwiązanie 
to odzwierciedla bowiem dwie strony medalu, jakim jest funkcjonowanie w procesie 
instytucji prawnych o charakterze konsensualno-kompensacyjnym: element przyspie-
szenia postępowań karnych26, doskonalszej realizacji idei sprawiedliwości procedural-
nej27 oraz element budowy procesu opartego na porozumieniu i naprawieniu szkody 
wyrządzonej przestępstwem28 (niekiedy traktowanej jako funkcji drugorzędnej29). 
Mechanizmy prawne zawarte w T.p. nie powinny pozostawać bez wpływu na prawo 
polskie. Po pierwsze bowiem, nieznane polskiemu prawu instytucje mogą stanowić 

24  Wszystkie z funkcjonujących instytucji o charakterze konsensualnym mówią bowiem o konieczno-
ści skazania sprawcy i implikują poniesienie przez niego odpowiedzialności za popełnione przestęp-
stwo – tak art. 335 § 1 i 2, art. 338a i 387 k.p.k. Polski ustawodawca, co należy ocenić w sposób jedno-
znacznie negatywny, nie ceni wysoko wartości, jaką jest krytyczna postawa sprawcy po popełnieniu 
czynu zabronionego, bowiem stanowi ona wyłącznie jedną z okoliczności istotnych z punktu widze-
nia wymiaru kary (art. 53 § 2 k.k.), podobnie jak pozytywny wynik mediacji prowadzonej z pokrzyw-
dzonym (art. 53 § 3 k.k.).

25  Wyrażonej w Konstytucji RP w art. 45 ust. 1, jak i w słowackiej ustawie zasadniczej w art. 46 pkt (1). 
26  S. Steinborn, Porozumienia w Polskim Procesie Karnym. Skazanie bez rozprawy i dobrowolne poddanie się 
odpowiedzialności karnej, Lex./el 2005, przy czym autor ten wskazuje na dwa aspekty przyspieszenia postę-
powania wskutek zawarcia porozumienia procesowego: (1) przyspieszenie rozpoznania sprawy, (2) możli-
wość uzyskania szybszej kompensaty wyrządzonych przestępstwem szkód przez pokrzywdzonego. 

27  J. Skorupka, Znaczenie porozumień procesowych dla modelu postępowania przygotowawczego [w:] 
Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, red. C. Kulesza, 
Lex./el 2009.

28  E. Kruk, Porozumienia procesowe i konsensualizm w świetle art. 335 i 387 k.p.k. [w:] Ocena funkcjo-
nowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, red. C. Kulesza, Lex./el 2009.

29  S. Steinborn, Porozumienia…, s. 60–61.
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samoistną inspirację do tworzenia przez ustawodawcę polskiego nowych mechani-
zmów realizujących ideę sprawiedliwości naprawczej i prowadzących do przyspieszenia 
postępowań. Po drugie, co jeszcze istotniejsze, mechanizmy pokrewne (art. 59a k.k. 
i § 233 T.p.), a w szczególności praktyczna ocena ich funkcjonowania, mogłyby pro-
wadzić do zrewidowania decyzji o usunięciu z polskiego prawa instytucji umorzenia 
kompensacyjnego – de lege derogata – jako jedynej de facto urzeczywistniającej ideę 
sprawiedliwości naprawczej. 

*  *  *

Consensual-Compensatory Legal Mechanisms in the Polish Code of Criminal 
Procedure and Slovakian Trestný Poriadok – a Comparative Analysis 

The Slovak Code of Criminal Procedure – Trestný Poriadok, due to its entry into force in 2005, 
pays tribute to the modern standards for the implementation of procedural justice. Trestný Po-
riadok constitutes functioning of three separate consensual-compensatory legal institutions, 
some of which are similar to the classical procedural settlements, while others are intended 
to transfer to the ground of the criminal process the result of mediation between the offender 
and the victim. Aforementioned institutions of the Slovak law to some extent resemble those 
of Polish provenience (in particular institutions of art. 59a of the Criminal Code and art. 335 
§ 1 of the Code of Criminal Procedure). Slovak legislator, to a greater extent than Polish 
and in a more precise way, implemented model for the settlement of subject of criminal pro-
cess outside the trial diet. The subject matter of this article is to describe the normative shape 
of Trestny Poriadok institutions and to compile them with the Polish solutions, taking into 
account also the context of development of consensual-compensatory institutions, alongside 
with the implementation of new criminal codifications in the former Eastern Bloc countries. 

Key words: Slovakia, criminal procedure, mediation


