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Wst p

Instytucja skazania bez rozprawy zosta a wprowadzona do procesu karnego

w 1997 r. w wyniku uchwalenia obecnego kodeksu post powania karnego. Wniosek

ied

o skazanie bez rozprawy jest jedn – obok dobrowolnego poddania si karze (art.
387 kpk) – z konsensualnych form zako czenia post powania przygotowawczego.
Przepisy dotycz ce skazania oskar onego bez przeprowadzania rozprawy –

funkcjonuj

raw

na posiedzeniu (art. 335 i 343 kpk), w wyniku uzgodnionego z nim wymiaru kary,
skróconych1 (np. art. 388 kpk) i wraz

w ramach tzw. post powa

z instytucj

z art. 387 kpk (dobrowolne poddanie si

wyrokowi skazuj cemu)

stanowi element konsensualnego rozstrzygania o przedmiocie procesu karnego (na

Sp

wzór zakorzenionego w prawie kontynentalnym hiszpa skiego conformidad czy
oskiego pattegiamento, w pewnym sensie jako wyraz anglosaskiego plea
bargaining – targowania si o przyznanie do winy).
ustawowe

w

tym

zakresie

obowi zuj

z

niewielkimi

aru

Rozwi zania

modyfikacjami od 1 wrze nia 1998 r.

W literaturze nie s zg aszane szczególne zastrze enia do zakresu instytucji,
mo e z wyj tkiem marginalnie podnoszonych w tpliwo ci natury konstytucyjnej co do

ym
i

wyrokowania poza rozpraw g ówn .2

Na podstawie dost pnych danych okazuje si ,
ustawodawcy – znajduj

eniem

szerokie zastosowanie i wyroki wydawane w tym trybie

nawet ponad po ow

ut
W

stanowi

e – zgodnie z za

wszystkich zako czonych spraw o przest pstwa

(rejestrowanych w repertorium s dowym pod sygn. „K”), stanowi c niew tpliwie
remedium na przewlek
1
2

post powania.3 Jak s usznie podkre la si w literaturze,

Zob. np. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie post powanie karne, Warszawa 2003, s. 715.

Ins
tyt

Np. A. Kie tyka, Zasada równo ci wobec prawa w procesie karnym, Ius et Administratio, URz 2004,
z. 1, s. 15; R. Kmiecik, O wyrokowaniu bez rozprawy i innych instytucjach karnoprocesowych,
Prokurator 2000, nr 3, s. 10 i n.
3

Por. np. G. Artymiak, Sprawno procesu karnego z perspektywy form i trybów post powania w
kontek cie porozumie procesowych – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w] Ocena
funkcjonowania porozumie procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwo ci, pod red. C. Kuleszy,
Warszawa 2009, s. 341 i n.; A. wiat owski, Instrumenty konsensualne w procesie karnym jako
mechanizmy selekcyjne, [w] Ocena funkcjonowania…, op. cit., s. 34 i n.; A. Wa ny, Co dalej z

1

ci

wniosek o skazanie bez rozprawy eliminuje z procesu ewentualne nielegalne
sprawców przest pstwa z organami

cigania.4 Przepis art. 335 kpk

liw
o

uk adanie si

poddany zosta niewielkim, aczkolwiek pragmatycznym zmianom wskutek nowelizacji
z dnia 10 stycznia 2003 r.5, która wesz a w ycie 1 lipca 2003 r. Wówczas to m.in.
podniesiono granic

zagro enia kar

do nieprzekraczaj cej 10 lat pozbawienia

wolno ci (z pierwotnej wynosz cej 5 lat), jako warunku skorzystania z takiej formy

ied

skazania.6

Przepisy art. 335 i 343 kpk doczeka y si dosy jednolitego orzecznictwa, za

raw

liczne badania aktowe (przeprowadzone tak e w ramach dzia alno ci IWS)7
wskazuj , e w praktyce instytucja skazania bez rozprawy nie budzi ju wi kszych
tpliwo ci.

kszta cie, na któr

sk ada si

e instytucja skazania bez rozprawy w obecnym
tre

materialnoprocesowym charakterem.8

przepisów art. 335 i 343 kpk, odznacza si

Sp

Nale y przypomnie ,

Wniosek o wydanie wyroku skazuj cego bez rozprawy musi spe nia

aru

wszystkie wymienione w art. 335 kpk warunki, w tym ten mówi cy o niebudz cych
tpliwo ci okoliczno ciach pope nienia przest pstwa. S d, dokonuj c kontroli
zasadno ci

takiego

wniosku, ma

obowi zek równie

zbada ,

w aspekcie

wymienionych wy ej okoliczno ci, czy oskar ony mo e w ogóle odpowiada karnie

ym
i

za zarzucany mu czyn, nawet wówczas gdy przyznaje si

do pope nienia tego

4

ut
W

porozumieniami procesowymi – przyczynek do dyskusji [w] Ocena funkcjonowania…, op. cit., s. 354
i n.

Wyrok SN z dnia 8 lutego 2005 r., II KK 354/04, cyt. za K.T. Boraty ska [w] K.T. Boraty ska, A.
Górski, A. Sakowicz, A. Wa ny, Kodeks post powania karnego. Komentarz, Warszawa 2009, s. 743.
5

Dz. U. Nr 17, poz. 155.

6

Por. wyrok SN z dnia 10 maja 2007 r., IV KK 105/07, LEX nr 282825.

7

Ins
tyt

M. Jankowski, Przepisy art. 335 i 387 nowego Kodeksu post powania karnego (wniosek o skazanie
bez rozprawy i dobrowolne poddanie si karze) w praktyce s dowej i prokuratorskiej, raport IWS
2000; M. Jankowski, A. Wa ny, Instytucja dobrowolnego poddania si karze (art. 387 k.p.k.)
i skazania bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) w wietle praktyki. Rezultaty bada ogólnopolskich, Prawo
w dzia aniu 3, Warszawa 2008.

8

Zob. szerzej: S. Steinborn, Porozumienia w polskim procesie karnym, Zakamycze 2005, s. 80 i n.; E.
Kruk, Wyrok skazuj cy s du pierwszej instancji w trybie art. 335 kpk, Zakamycze 2005; por. tak e
wyrok SN z dnia 8 lutego 2007 r., III KK 478/06, OS Prok. i Pr. 2007, nr 6, poz. 18.

2

ci

czynu.9 Ugruntowane jest w judykaturze przekonanie polegaj ce na przyj ciu,

e

liw
o

wprawdzie formalnie przepis art. 335 § 1 kpk nie wymaga przyznania si
podejrzanego do pope nienia zarzucanego mu czynu, a jedynie, aby okoliczno ci

jego pope nienia nie budzi y w tpliwo ci, lecz w sytuacji, gdy podejrzany w swoich
wyja nieniach nie ogranicza si

do samego nie przyznania si

do pope nienia

przest pstwa, lecz podaje tak e okre lone okoliczno ci, które mia yby go – cho by

rzeczywisty

ied

w jego ocenie – ekskulpowa , zasada prawdy wymaga, aby ustali

przebieg zdarzenia, kwalifikowany przez oskar yciela jako przest pstwo. Nie mo na
samej zgody oskar onego na skazanie bez rozprawy w okre lony sposób traktowa
przez niego do pope nienia czynu lub

raw

jako swoistego ekwiwalentu przyznania si

jako zmiany poprzednich, kwestionuj cych sprawstwo i win , wyja nie .10
Kwestia przyznania si

u yty w art. 335 § 1 kpk zwrot „okoliczno ci pope nienia

przest pstwa nie budz
tpliwo

Sp

Nale y pami ta , i

do winy jednak jest kontrowersyjna w doktrynie.11

w tpliwo ci” oznacza,

e nie zachodzi uzasadniona

m.in. co do poczytalno ci oskar onego, a wi c co do zdolno ci

ponoszenia przez niego winy i w konsekwencji odpowiedzialno ci karnej.12

aru

Orzekaj c w trybie skazania bez rozprawy, s d jest zwi zany tre ci
uzgodnionego z oskar onym wniosku prokuratora, postuluj cego wydanie okre lonej
tre ci orzeczenia, zw aszcza co do wymiaru kary lub rodka karnego, je eli za widzi

ym
i

potrzeb innego wyrokowania, powinien, w my l art. 343 § 7 kpk, rozpozna spraw
na zasadach ogólnych, na rozprawie; wzgl d na sprawno

Por. wyrok SN z dnia 3 stycznia 2008 r., WK 19/07, OSNwSK 2008, nr 1, poz. 1.

10

11

Por. wyrok SN z dnia 30 czerwca 2009 r., V KK 101/09, LEX nr 512088.

ut
W

9

post powania i zasad
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tyt

Zob. szerzej, np. K.T. Boraty ska [w] K.T. Boraty ska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Wa ny,
Kodeks…, op. cit., s. 744-745; A. Wa ny Porozumienia procesowe po nowelizacji kodeksu
post powania karnego [w] Problemy znowelizowanej procedury karnej. Materia y z konferencji
naukowej w Rzeszów-Czarna, 17 – 18 pa dziernika 2003 r., pod red. Z. Sobolewskiego, G. Artymiak
i Cz. P. K aka, Zakamycze 2004, s. 249 i n. Poruszan kwesti normuj przepisy Oddzia u 4:
Konsensualne zako czenie post powania przygotowawczego Regulaminu wewn trznego
urz dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Mianowicie § 243 stanowi, i
skrócone post powanie przygotowawcze, o którym mowa w art. 335 § 2 kpk, przeprowadza si wtedy,
gdy podejrzany nie zaprzecza pope nieniu zarzuconego mu czynu, a jego wyja nienia, jak
i okoliczno ci pope nienia przest pstwa, nie budz w tpliwo ci, za z tre ci § 242 wynika, e je eli po
dokonaniu uzgodnie , o których mowa w art. 335 § 1 kpk, nast pi zmiana lub uzupe nienie zarzutów
podejrzanemu, nale y dokona ponownych uzgodnie w tym zakresie.
12

Zob. wyrok SN z dnia 5 listopada 2010 r., III KK 326/10, LEX nr 736527.

3

ci

ekonomii procesowej pozwala te uzna za dopuszczalne wydanie na posiedzeniu,

liw
o

bez przeprowadzenia rozprawy, orzeczenia odbiegaj cego od wniosku prokuratora,
mo e to nast pi jedynie po uzgodnieniu zmiany przez prokuratora i oskar onego, co
nie b dzie mo liwe bez ich stawiennictwa na posiedzenie.13 S d orzekaj c w tym

trybie jest zwi zany wnioskiem umieszczonym przez prokuratora w akcie oskar enia
e potrzeba dokonania jakichkolwiek w nim zmian, niezale nie od

tego, czy na korzy

czy na niekorzy

wniosku z udzia em stron b

oskar onego, wymaga dokonania modyfikacji

ied

w tym sensie,

skierowania sprawy do rozpoznania na zasadach

ogólnych.14 Wniosek taki okre la tre

porozumienia w istniej cym uk adzie

przest pstwa i kar

raw

procesowym (dotyczy wszystkich elementów, tj. kar i rodków karnych za okre lone
cznych), a zatem wada chocia by jednego elementu tego

porozumienia winna skutkowa

powtórnym procedowaniem w tym przedmiocie.15

Zwi zanie s du wnioskiem prokuratora o wydanie wyroku skazuj cego i orzeczenie

Sp

uzgodnionych z oskar onym kary lub rodków karnych nie jest bezwzgl dne jedynie
o tyle, e s d dostrzegaj c potrzeb zmiany b

uzupe nienia tego wniosku mo e

wyst pi do stron ze stosown inicjatyw , uprzedzaj c je, w jakim kszta cie wniosek
ten mo e zaaprobowa . Wy cznie wi c wyra ona przez strony zgoda na dokonanie
modyfikacji,

uprawnia

s d

aru

stosownej

do

uwzgl dnienia,

na

posiedzeniu

wyznaczonym w trybie art. 343 § 5 kpk, wniosku w tak zmodyfikowanym kszta cie.16
Wszak wadliwy wniosek prokuratora o rozstrzygni cie sprawy w trybie art. 335 § 1

ym
i

kpk nie powinien by uwzgl dniony przez s d, który na podstawie art. 343 § 7 kpk
w takiej sytuacji winien skierowa spraw na rozpraw , celem rozpoznania jej na
zasadach ogólnych.17

Zwi zanie s du wnioskiem prokuratora co do wymiaru kary zasadniczej

ut
W

i rodków karnych oznacza równie i to, e orzeczenie wydane niezgodnie z tym
wnioskiem stanowi obraz

przepisów post powania, maj

Wyrok SN z dnia 3 grudnia 2007 r., V KK 276/07, LEX nr 354291.

14

Wyrok SN z dnia 8 wrze nia 2009 r., IV KK 287/09, LEX nr 519609.

Ins
tyt

13

wp yw na tre

15

Por. wyrok SN z dnia 18 maja 2009 r., IV KK 462/08, LEX nr 512116.

16

Por. wyrok SN z dnia 6 listopada 2008 r., IV KK 140/08, LEX nr 471037.

17

Wyrok SN z dnia 28 pa dziernika 2008 r., V KK 288/08, OSNwSK 2008, nr 1, poz. 2146.
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ci

orzeczenia.18 Bowiem istota post powania zmierzaj cego do wydania wyroku

zachowuje swobod

e o ile orzekaj cy s d

liw
o

skazuj cego bez przeprowadzenia rozprawy tkwi w tym,

w zakresie kontroli warunków i oceny zasadno ci z

onego

w tym przedmiocie wniosku (którego mo e nie uwzgl dni , kieruj c spraw

do

rozpoznania na rozprawie - art. 343 § 7 kpk), o tyle nie ma swobody w doborze kar
i rodków karnych, je li ju ten wniosek – okre laj cy wszak

danie co do wymiaru

ied

kary, uzgodnionej wcze niej przez prokuratora z oskar onym – zaaprobuje
i rozpozna spraw na zasadach wskazanych w art. 343 § 1-6 w zw. z art. 335 § 1
kpk.19 Przepis art. 335 § 1 kpk, nie pozwala na formu owanie wniosków co do kar,
cznej, powy ej granic wynikaj cych z prawa materialnego.20

Nie powinno przy tym budzi

raw

w tym kary

w tpliwo ci,

e uzgodnienie pomi dzy

prokuratorem a oskar onym mo e dotyczy jedynie kar i rodków karnych, nie za
kosztów i op at. W konsekwencji, nawet wówczas, gdy porozumienie obejmuje te

Sp

kwestie, s d nie narusza prawa procesowego, orzekaj c co do nich odmiennie.21
Je eli natomiast po uzgodnieniu mi dzy prokuratorem a oskar onym kary lub
rodka karnego dochodzi, przed zamkni ciem post powania przygotowawczego, do

aru

zmiany lub postawienia oskar onemu kolejnego zarzutu, to ponowne uzgodnienie
w tym przedmiocie staje si
oskar enia

wniosku

o

niezb dnym warunkiem umieszczenia w akcie

wydanie

wyroku

skazuj cego

rozprawy.22 Rzecz jasna, w stadium poprzedzaj cym z

bez

przeprowadzania

enie wniosku, przedmiotem

ym
i

negocjacji i uzgodnie z oskar onym by y nie tylko jednostkowe kary i rodki karne
za poszczególne czyny, ale równie
23

przest pstwa.

wymiar

cznej kary za zbiegaj ce si

Nale y w ko cu zaznaczy , e warunki formalne aktu oskar enia,

tak e te okre lone w art. 335 § 1 kpk, s przedmiotem kontroli dokonywanej w trybie

ut
W

art. 337 § 1 kpk, a wi c wskazanie uzgodnionych z oskar onym kar lub rodków
karnych i ich wymiaru. Je eli akta sprawy wskazuj

na braki post powania

Np. wyrok SN z dnia 6 maja 2008 r., WK 9/08, OSNwSK 2008, nr 1, poz. 1018 .

19

Zob. wyrok SN z dnia 22 sierpnia 2007 r., III KK 171/07, LEX nr 310215.

20

Np. wyrok SN z dnia 19 maja 2009 r., V KK 110/09, LEX nr 503245.

Ins
tyt

18

21

Wyrok SN z dnia 7 lutego 2007 r., V KK 421/06, OSNwSK 2007, nr 1, poz. 397.

22

Wyrok SN z dnia 22 marca 2007 r., V KK 186/06, OSNKW 2007, nr 6, poz. 51.

23

Wyrok SN z dnia 22 sierpnia 2007 r., III KK 171/07, OS Prok. i Pr. 2008, nr 1, poz. 19.
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przygotowawczego zwi zane bezpo rednio z wnioskiem okre lonym w art. 335 § 1

liw
o

kpk, to s d przekazuje spraw prokuratorowi w trybie art. 345 § 1 kpk, chyba e
wykonanie niezb dnych czynno ci przez s d nie powodowa oby znacznych

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Sp

raw

ied

trudno ci.24

24

Postanowienie SN z dnia 20 kwietnia 2005 r., I KZP 10/05, OSNKW 2005, nr 4, poz. 42.
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I. Opis badania

1. Cel badania

335 § 1 kpk, bior c pod uwag

ied

Badanie mia o na celu m.in. dokonanie analizy akt i wyroków wydanych w trybie art.

niektóre kwestie formalne zwi zane z procesem

zawierania porozumienia, kierowania wniosku o skazanie bez przeprowadzenia
rozprawy i orzekania. Badanie aktowe skupia o si

na orzeczeniach zapad ych w

raw

wypadkach wymierzenia kary pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania, w zakresie stosowania tej instytucji probacyjnej w stosunku do osób o
negatywnej prognozie kryminologicznej, a zw aszcza uprzednio karanych za
przest pstwo umy lne lub przest pstwo podobne (z uwagi na wymóg tzw.

Sp

pozytywnej prognozy kryminologicznej). Celem badania by o w szczególno ci
okre lenie:

aru

- cz stotliwo ci tego zjawiska,

- ustalenie czynów, w wypadku których najcz

ciej dochodzi do warunkowego

zawieszenia wykonania kary wymierzonej w tym trybie, pomimo negatywnej

ym
i

prognozy kryminologicznej (zw aszcza wynikaj cej z uprzedniej karalno ci).

ut
W

2. Metoda i dobór próby

Przeprowadzono analiz

stosowania

przepisów art. 335 (i

art. 343) kpk

w powy szym zakresie, poprzez badanie losowo dobranych akt s dowych,
w

sprawach

prawomocno

rozpoznawanych

przed

s dami

rejonowymi,

uzyska y

w 2006 roku. Wybór roku 2006 zosta podyktowany tym, aby sprawy

by y stosunkowo nowe, a jednocze nie takie, w których up yn

Ins
tyt

które

Podczas opracowywania tych zagadnie

ju

okres próby.

niew tpliwie istotne okaza y si

dane

z Krajowego Rejestru Karnego, osobopoznawcze i wyniki wywiadów kuratorskich
(zgromadzone w aktach g ównych i po uprawomocnieniu si
7

wyroku). Przy okazji

ci

dokonano analizy kwestii sprawno ci post powania, od wp yni cia aktu oskar enia

liw
o

do s du do wydania wyroku. Spodziewano si tak e uzyska odpowied na pytanie
o kolejne poszerzenie zakresu przedmiotowego (które pierwotnie dokona o si
nowel z 10 stycznia 2003 r.) i przysz ych rozwi za legislacyjnych.

ied

Prób starano si dobra w taki sposób, aby dokona analizy stosowania instytucji

skazania bez przeprowadzenia rozprawy w odniesieniu do spraw, w których
wymierzona zosta a kara pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej
mo liwo ci, akt s dowych z dobranej

raw

wykonania, poprzez zbadanie, w miar

w sposób losowy reprezentatywnej grupy stosunkowo du ej liczby s dów
rejonowych.

W zwi zku z tym zwrócono si do prezesów wybranych w drodze losowania s dów
o przes anie do badania rozpoznanych

Sp

rejonowych (za cznik nr 1) z pro

w s dach rejonowych akt 6 spraw uprawomocnionych w 2006 roku, w których
w wyroku w trybie art. 335 § 1 kpk orzeczono kar

pozbawienia wolno ci

aru

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Liczba wylosowanych 32 s dów

Ins
tyt

ut
W

ym
i

rejonowych stanowi 10 % wszystkich s dów rejonowych w kraju.

8

ci
liw
o

II. Wyniki badania aktowego

W niniejszym badaniu zapoznano si z aktami stu dziewi

dziesi ciu dwóch spraw

dotycz cych dwustu pi tnastu oskar onych, z obszaru w

ciwo ci co dziesi tego

du rejonowego.

wszystkich m

ied

W badanych sprawach – w rozbiciu wed ug p ci – na ogó em 215 oskar onych,
czyzn, wobec których rozstrzygano w przedmiocie zastosowania

skazania bez rozprawy wyst pi o 195, a kobiet – 20. Wyra na jest zatem nieznaczna

raw

liczba kobiet – stanowi y one bowiem jedynie nieca e 10 % oskar onych (a nast pnie
skazanych) w tak okre lonej populacji.
Co do wieku osób, mo na zauwa

, e w chwili pope nienia przest pstwa wyst pi o

zdecydowanie wi cej sprawców m odych oraz w rednim wieku. I tak w przedziale

Sp

wiekowym 22-40 lat odnotowano 130 oskar onych, a w wieku 17-21 lat wyst pi o ich
28. W sumie wi c odsetek oskar onych w wieku 17-40 lat wyniós niemal 75 %,
z czego sprawcy najm odsi stanowili ok. 15 % wszystkich. Natomiast liczba
sprawców powy ej 41 roku ycia wynios a 57 (w tym 5 osób powy ej 60 lat). Taki

aru

rozk ad wskazuje, e co czwarty to sprawca starszy w tak przyj tych przedzia ach
wiekowych.

Je li chodzi natomiast o stan cywilny, to 143 oskar onych by o stanu wolnego (ok. 65
skim pozostawa o 73 (mniej wi cej co trzeci).

ym
i

%), natomiast w zwi zku ma

Wspó czynniki „dzietno ci” wychyli si w stron oskar onych nieposiadaj cych dzieci
(57 %), natomiast w grupie osób posiadaj cych dzieci (92 osoby) po po owie
roz

a si

liczba tych maj cych jedno dziecko i tych z wi cej ni tylko jednym

ut
W

potomkiem.

Przekrój poziomu wykszta cenia w ród oskar onych, wobec których zastosowano
instytucj skazania bez rozprawy, przedstawia si nast puj co: a 80 % (171 osób)
mia o wykszta cenie podstawowe albo zasadnicze zawodowe, a tylko co pi ty

Ins
tyt

legitymowa si

wykszta ceniem niepe nym rednim lub

rednim (42 osoby); dwie

osoby posiada y wykszta cenie wy sze (1 %). W ród oskar onych z najni szym
wykszta ceniem

(93

osoby),

ponad

po ow

stanowili

ci

o

wykszta ceniu

podstawowym, a ich odsetek w odniesieniu do wszystkich osób wyniós 44 %.
9

ci

Powy szy przekrój wykszta cenia niejako zdeterminowa sposób zarobkowania

stosunku do zatrudnienia wygl daj

liw
o

ród oskar onych przy zastosowaniu przepisu art. 335 kpk. Mianowicie proporcje
w sposób nast puj cy. Najwi ksza liczba

oskar onych (96) pracowa a dorywczo (ponad 45 %), w kolejno ci 43 zatrudnionych
by o jako pracownicy fizyczni (co pi ty), 26 – ani nie pracowa o ani nie uczy o si (12

%), 14 – kontynuowa o nauk (ok. 6 %), tak e 14 – pobiera o rent lub emerytur , 11
prowadzi o dzia alno

ied

– pracowa o umys owo (5 %), mniej wi cej tylu te

gospodarcz (z czego 3 % stanowili rolnicy); co do jednej osoby nie ustalono ród a

raw

utrzymania.

W zwi zku ze struktur zatrudnienia, oczywista i wyra na jawi si kwestia wysoko ci
osi ganego deklarowanego dochodu: a 70 % oskar onych (153 osoby) zarabia o
poni ej ówczesnego miesi cznego wynagrodzenia, a tylko w stosunku do co

Taki przekrój oznacza tak e,

Sp

dziesi tego (22 osoby) dochód ten by wy szy, lecz nie przekroczy kwoty 2 tys. z .
e co niemal co pi ty oskar ony nie deklarowa

adnego dochodu, co stanowi konsekwencj tego, e 40 z nich ani nie pracowa o
(ani nie uczy o si ) albo kontynuowa o nauk . Tym samym pozostawali oni na

Je li chodzi o uprzedni

odnosz c t

wi kszo
liczb

ubiegaj cych si

karalno

, sytuacja przedstawia a si

nast puj co.

stanowi y osoby niekarane, których wyst pi o 137, czyli

do wszystkich oskar onych nale y zauwa

,

e dwie trzecie

ym
i

Zdecydowan

ciej rodziców).

aru

utrzymaniu ró nych innych osób (najcz

o zastosowanie wzgl dem nich tej instytucji konsensualnej to

niekarani dotychczas sprawcy. Niejako na przeciwwadze stan li ci, którzy co
najmniej dwukrotnie spotkali si ju z Temid i zostali skazani. Takich oskar onych

ut
W

wyst pi o 31; stanowili nieca e 15 % ogó u, w tym wielokrotnie karanych odnotowano
mniej wi cej w co drugim przypadku (tak e co drugi by dotychczas dwukrotnie
karany). W tej grupie oskar onych najcz

ciej pope niane by y przest pstwa

przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji, mieniu i z ustawy o przeciwdzia aniu
narkomanii. Stosunkowo licznie zaistnia y wyst pki zn cania i niealimentacji. W co

Ins
tyt

pi tym przypadku ujawniono sprawców karanych jednokrotnie. W ród takich osób
dominowa y czyny z rozdzia u przeciwko mieniu (kradzie e, w amania i oszustwa),
przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji (wypadki drogowe, prowadzenie w stanie
nietrze wo ci) oraz posiadanie rodków odurzaj cych z ustawy o przeciwdzia aniu

10

ci

narkomanii. Dwóch oskar onych pope ni o zarzucane im przest pstwa przeciwko

przest pstwa dotyczy a wyst pków z art. 278 § 1 kk (kradzie
komórkowych i sprz tu rtv na ogóln

kwot

4 tys. z

do

liw
o

mieniu w warunkach recydywy podstawowej (1 %). Ta zwyk a powrotno

telefonów

oraz zabór w celu

przyw aszczenia drewnianej latryny o warto ci 600 z ) z tym,

e w przypadku

kradzie y latryny sprawca by ju uprzednio karany tak e w warunkach art. 64 § 1 kk

ied

za czyny z art. 208 d. kk na bezwzgl dne kary pozbawienia wolno ci.

W czasie zawierania konsensu na etapie post powania przygotowawczego,

raw

a nast pnie podczas posiedzenia s du rozstrzygaj cego wniosek o zastosowanie
instytucji skazania bez przeprowadzenia rozprawy, niemal wszyscy oskar eni
odpowiadali z wolnej stopy. Oskar eni pozbawieni wolno ci (w liczbie czterech)
i przebywaj cy w tym czasie w areszcie ledczym lub zak adzie karnym stanowili

kar

obj

wyrokiem

Sp

oko o 2 %. Odpowiadali oni za pope nienie przest pstwa: z art. 279 § 1 kk (odbywa
cznym), z art. 209 § 1 kk (osadzony w areszcie wskutek

realizacji listu go czego), z art. 207 § 1 kk (tymczasowo aresztowany do sprawy) i z
art. 190 § 1 kk (zastosowano tymczasowe aresztowanie w sprawie).

aru

Rodzaje i rozk ad czynów zarzucanych w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów,
a nast pnie przypisanych w wyroku, a tym samym

ciej (co najmniej siedmiokrotnie) przedstawiono w tabeli poni ej.

Tabela 1.

Rozk ad najcz ciej wyst puj cych przest pstw zarzucanych
osobom, wobec których z ono wniosek w oparciu o przepis art.
335 § 1 kpk.

ym
i

cz

przest pstwa wyst puj ce

Liczba
oskar onych

ut
W

Artyku Kodeksu karnego
(albo inna ustawa karna)

Procent ogó u
oskar onych
25
22

11,6
10,2

art. 278 § 1

21

9,8

art. 286 § 1

19

8,8

art. 207 § 1

16

7,5

art. 279 § 1

11

5,1

art. 297

9

4,2

art. 177 § 1 i § 2

8

3,7

art. 209 § 1

7

3,3

64

29,8

Ins
tyt

art. 178a § 2
art. 178a § 1

inne artyku y k.k.

11

ci

ustawa o przeciwdzia aniu narkomanii

13

100,0

215

liw
o

RAZEM

6,0

Przeprowadzona analiza przekroju czynów zabronionych wskazuje, e najliczniejsza

kategoria przest pstw, obj tych zakresem instytucji z art. 335 kpk, dotyczy

ied

przest pstw przeciwko mieniu25 (mniej wi cej co trzecie). W kolejno ci wyst pi y
wyst pki przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji (troch

poni ej jednej trzeciej),

zw aszcza prowadzenie pojazdu w stanie nietrze wo ci (niemal co pi ty skazany),
stanowi

prowadz cy pojazd inny, ni

raw

z czego w tej grupie prawie po ow

mechaniczny (w badanych sprawach – rowerzy ci). Kolejn , pod wzgl dem
liczebno ci, grup

przest pstw stanowi

wyst pki przeciwko rodzinie i opiece

(zn canie i niealimentacja26), których udzia mo na okre li

cznie oko o 35 % spraw

Sp

dziesi ty czyn. Pozosta e kategorie przest pstw obejmuj

na mniej wi cej co

(z czego niemal co pi ty wyst pek, to czyn z ustawy o przeciwdzia aniu narkomanii,
zw aszcza art. 62 ust. 127). W ród pozosta ych czynów zabronionych najliczniej
wyst pi y wyst pki stypizowane w przepisach: art. 190 § 1 kk, art. 157 § 1 kk i art.

aru

158 § 1 kk, art. 233 § 1 kk, art. 270 § 1 i art. 271 § 1 kk, art. 263 § 2 kk, art. 288 § 1

ym
i

kk i art. 284 § 2 kk, art. 229 § 1 i § 3, art. 155 kk.

25

26

ut
W

Co prawda w badaniu nie ujawniono adnego podobnego przypadku, ale nale y podkre li , e przy
oskar eniu o czyny z art. 280 § 1 kk, zagro one kar pozbawienia wolno ci do lat 12,
niedopuszczalnym jest, w wietle regulacji zawartej w art. 335 § 1 kpk skierowanie wraz z aktem
oskar enia wniosku o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, albowiem wniosek taki mo e zosta
skierowany jedynie wtedy, gdy rozpatrywany jest „wyst pek zagro ony kar nieprzekraczaj
10 lat
pozbawienia wolno ci”; wyrok SN z dnia 10 maja 2007 r., IV KK 105/07. LEX nr 282825.

Ins
tyt

W tym miejscu przypomnie wypada, i nie mo na przyj , e okoliczno ci pope nienia
przest pstwa z art. 209 § 1 kk nie budz w tpliwo ci – tak jak wymaga tego dyspozycja art. 335 § 1
kpk – w sytuacji, gdy w toku post powania przygotowawczego nie ustalono, czy w wyniku
niealimentacji pokrzywdzony zosta nara ony na niemo no zaspokojenia podstawowych potrzeb
yciowych, jak te czy oskar ony dysponowa mo liwo ciami finansowymi, które pozwala yby mu na
enie alimentów; zob. wyrok SN z dnia 4 wrze nia 2008 r., II KK 221/08, LEX nr 449029.

27

Z uwagi na zdarzaj ce si w praktyce sytuacje, zasadne wydaje si wskazanie, i ustalenie, e
oskar ony jest uzale niony od amfetaminy, powoduje uzasadnion w tpliwo
co do jego
poczytalno ci, a skoro tak, to nie mo na zasadnie twierdzi , i okoliczno ci pope nienia przest pstwa
nie budz w tpliwo ci; por. cyt. we Wst pie wyrok SN, WK 19/07.

12

wyniki badania w kwestii ewentualnego „targowania si ”

prawn .28 Z tre ci przepisu art. 335 § 1 kpk wynika bowiem,

e

liw
o

o kwalifikacj

ci

Niezmienne pozostaj

zastosowanie tego rozwi zania prawnego wchodzi w rachub jedynie w sytuacji, gdy
oskar onemu zarzucono „wyst pek zagro ony kar

nieprzekraczaj

10 lat

pozbawienia wolno ci”. Analiza rodzajów czynów zarzucanych oskar onym prowadzi

do wniosku, e warunek ten w ka dym przypadku by zachowany. Nie dochodzi o do

ied

„naci gania” kwalifikacji prawnej, a postawione podejrzanym zarzuty odzwierciedla y
stan faktyczny wynikaj cy z poszczególnych spraw. Praktyka pozostaje w tej kwestii

w zgodno ci ze stanowiskiem panuj cym w polskim pi miennictwie, e przedmiotem

oskar onemu zarzutów, zgodnie z obowi zuj

raw

porozumienia nie mo e by podstawa prawnokarnej kwalifikacji ani liczba stawianych
zasad legalizmu29.

Przeprowadzone badanie pewnie wskaza o, e w czasie orzekania s d zawsze i w

Sp

ka dym przypadku dysponowa aktualnymi danymi o karalno ci oskar onego.
Oprócz informacji z Krajowego Rejestru Karnego, s d dysponowa tak e danymi
osobopoznawczymi zebranymi w trybie art. 213 § 1 kpk. Natomiast w oko o po owie
przypadków, w których podejrzany by ju uprzednio prawomocnie skazany, w aktach

aru

sprawy zabrak o odpisów wyroków lub danych dotycz cych odbycia kary. W ten
sposób nie by realizowany wymóg wynikaj cy z tre ci przepisu art. 213 § 2 kpk – nie
mia o to jednak wp ywu dla trafnego ustalenia powrotno ci do przest pstwa
okre lonej w art. 64 kk. W badanych sprawach ujawniono bowiem tylko dwa

ym
i

przypadki recydywy zwyk ej w zwi zku z przest pstwami przeciwko mieniu
(udokumentowanej odpisami wyroków i danymi o odbyciu kary).
W ka dym wypadku wniosek o skazanie sporz dzony i skierowany do s du przez

ut
W

prokuratora odpowiada warunkom okre lonym w art. 335 kpk. Kieruj c taki wniosek
prokurator – stosownie do potrzeb – wskazywa okre lon kar , proponowany okres
próby i obowi zki oraz zawiera stanowisko co do dozoru. Pomimo jednoznacznego
brzmienia tre ci art. 335 § 1 kpk in principio, mniej wi cej w po owie przypadków

28

Ins
tyt

Identyczny wniosek wysnuto w raporcie z ogólnopolskiego badania konsensualizmów w 2005 r.
w ramach dzia alno ci IWS, zob. A. Wa ny [w] M. Jankowski, A. Wa ny, Instytucja…, op. cit., s. 123124.
29

Zob. np. A. Marek, Konsensualny model rozstrzygania spraw w procesie karnym [w] Zasady
procesu karnego wobec wyzwa wspó czesno ci. Ksi ga ku czci prof. Stanis awa Waltosia,
Warszawa 2000, s. 66 i n.

13

ci

wniosek o skazanie bez rozprawy by jednak sporz dzony w formie odr bnego

liw
o

pisma, a nie „umieszczony w akcie oskar enia”.30
W zwi zku z tym, e ustawa mówi o „uzgodnieniu” z oskar onym rodzaju i wysoko ci
kary lub rodzaju i rozmiaru rodka karnego, zasadnie nale y przyj
post powania (podejrzany i prokurator/Policja) maj

prawo z

, e obie strony

enia ofert i ich

Aktualny tym samym pozostaje pogl d,

e zgod

ied

negocjacji, za takie rozwi zanie bardziej zbli a do istoty zawierania porozumienia.
(któr

mo e cofn

) powinien

podejrzany wyrazi tylko osobi cie, w sposób nie budz cy w tpliwo ci i nale ycie

raw

udokumentowany.31

Proces dochodzenia do zawarcia konsensu mi dzy podejrzanym a organem cigania
dokumentowany by w ten sposób, e stanowisko podejrzanego odnotowane zosta o
w 60 % przypadków w notatce urz dowej (albo stypizowanym o wiadczeniu), za

Sp

w pozosta ym zakresie (40 %) stanowisko podejrzanego odzwierciedla zapis
w protokole przes uchania go w takim charakterze.32

W ka dym badanym przypadku wyrok by zgodny ze z

onym wnioskiem. Jedynie

aru

w ok. 5 % sytuacji dosz o do modyfikacji porozumienia podczas posiedzenia s du.
Modyfikacje w tych 11 sprawach dotyczy y kwestii orzeczenia
w postaci naprawienia szkody, b
ugotrwa

rodka karnego

jego wysoko ci oraz orzeczenia lub zwi kszenia

ci ju uzgodnionego rodka w postaci zakazu prowadzenia pojazdów

ym
i

mechanicznych, a w jednej ze spraw – podwy szenia wymiaru grzywny. W tych
wypadkach zaobserwowano wzmo on

aktywno

pokrzywdzonego (jako strony

post powania) warunkuj cego ostateczny kszta t wyroku wskutek inicjowania

30

ut
W

modyfikacji pierwotnego wniosku.

Do dnia 1 lipca 2003 r., tj. do wej cia w ycie nowelizacji z 10 stycznia 2003 r., do czano go jako
osobne pismo procesowe do aktu oskar enia.
31

Zob. W. Grzeszczyk, G ówne kierunki zmian k.p.k.(cz
II), Prok. i Pr. 2003, nr 6 s. 13; R.A.
Stefa ski, Skazanie bez rozprawy w znowelizowanym kodeksie post powania karnego, Prok. i Pr.
2003, nr 6, s.21 i n.
32

Ins
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Nieco odmienne wnioski w tej kwestii wynikaj z przeprowadzonego w IWS w 2005 r.
ogólnopolskiego badania, por. A. Wa ny [w] M. Jankowski, A. Wa ny, Instytucja…, op. cit., s. 125.
Natomiast przepis § 241 Regulaminu wewn trznego urz dowania powszechnych jednostek
prokuratury stanowi, e zgod na warunki skazania podejrzany wyra a w protokole przes uchania
podejrzanego lub w protokole ko cowego zaznajomienia go z materia ami post powania albo
w odr bnym dokumencie.

14

ci

W jednym przypadku do badania przedstawiono akta zawieraj ce wyrok skazuj cy

liw
o

na kar bezwzgl dn 10 miesi cy pozbawienia wolno ci za czyn z art. 207 § 1 kk
(zn canie nad matk przez ponad cztery lata; w zwi zku z zarzutem zastosowano

tymczasowe aresztowanie), ale i tak w post powaniu wykonawczym wykonanie
orzeczonej kary zosta o warunkowo zawieszone na okres próby wynosz cy 3 lata.

ied

We wszystkich pozosta ych przypadkach wymierzono kary pozbawienia wolno ci

z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. S dy wymierzy y kary pozbawienia
wolno ci w rozpi to ci od 2 miesi cy do 2 lat.33 Krótkoterminowe kary pozbawienia

trzeciego badanego. W tej grupie najcz

raw

wolno ci, w wymiarze od 2 do 6 miesi cy, zosta y orzeczone w stosunku do co
ciej zapada a kara 6 miesi cy pozbawienia

wolno ci – co do 60 % oskar onych. Stosunkowo cz sto, bo w stosunku do co
czwartego oskar onego, orzekano kar 1 roku pozbawienia wolno ci. Mniej wi cej

Sp

co pi temu oskar onemu wymierzono kar z przedzia u od 7 do 10 miesi cy. W tej
grupie najch tniej stosowana by a kara 8 miesi cy pozbawienia wolno ci – niemal
po owa przypadków. Tak e co pi temu oskar onemu wymierzono kar

powy ej 1

roku pozbawienia wolno ci, za w tej grupie dominowa a kara 1 roku i 6 miesi cy

aru

orzekana w co trzeciej sprawie.

Okres warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolno ci mie ci si
w przedziale ustawowym od 2 do 5 lat. Najcz

ciej warunkowe zawieszenie ustalane

ym
i

by o na okres próby wynosz cy 3 lata – w stosunku do niemal po owy oskar onych.
Natomiast co trzeciemu oskar onemu okres próby wyznaczono na 2 lata. Pozosta e
przypadki dotyczy y najd

szego okresu próby przy warunkowym zawieszeniu

wykonania kary wyznaczonego na 4 albo 5 lat – w stosunku do co pi tego

33

ut
W

oskar onego, z nieznaczn przewag dla okresu czteroletniego.

Ins
tyt

Warto tu odes
do wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w IWS w 2005 r.
Wówczas stwierdzono, e w podobnej liczebnie grupie 234 oskar onych wysoko wymierzanej kary
pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem wykonania przedstawia a si nast puj co: do 6
miesi cy pozbawienia wolno ci - 26 osób (ponad 11%); od 6 do 12 miesi cy - 64 osoby (niemal 30%);
powy ej 1 roku - 55 osób (ponad jedna pi ta) z czego 32 osobom wymierzono kar 1 roku, 14
osobom - kar 1 roku i 6 miesi cy, a 7 osobom kar 2 lat pozbawienia wolno ci. Por. A. Wa ny [w] M.
Jankowski, A. Wa ny, Instytucja…, op. cit., s. 129.

15

ci

Stosuj c warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolno ci s d

liw
o

w stosunku do co czwartego oskar onego (52 osoby) orzek dozór kuratora, w tym:
co do 25 oskar onych na podstawie art. 73 § 1 kk, a co do 27 – na podstawie art. 73
§ 2 kk. Tu dozory fakultatywne i obligatoryjne roz

y si mniej wi cej po po owie.

Zawieszaj c warunkowo wykonanie kary s d orzek o niektórych obowi zkach

ied

wymienionych w przepisie art. 72 § 1 kk w stosunku do niemal e co pi tego
oskar onego. Przekrój zastosowanych co do 40 oskar onych w kolejno ci liczby
obowi zków przedstawia si nast puj co:

raw

- na podstawie pkt 5 – powstrzymywanie si od nadu ywania alkoholu: w stosunku
do 19 osób, tj. do niemal po owy;

- na podstawie pkt 8 – powstrzymywanie si od wywo ywania awantur: w stosunku

Sp

do 6 osób, opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzon : w stosunku
do 1 osoby, poprawne zachowanie wobec pokrzywdzonej: w stosunku do 1 osoby, tj.
w sumie do co pi tego oskar onego;

ce wywi zywanie z obowi zku alimentacyjnego:

aru

- na podstawie pkt 3 – bie

w stosunku do 7 osób, tj. niemal do co pi tego;
- na podstawie pkt 1 – informowanie kuratora o przebiegu okresu próby: w stosunku

ym
i

do 4 osób, tj. do co dziesi tego;

- na podstawie pkt 6 – kontynuowanie leczenia odwykowego: w stosunku do 2 osób,
tj. do co dwudziestego oskar onego.

ut
W

d orzek grzywn obok kary pozbawienia wolno ci co do 88 oskar onych, a zatem
w ok. 40 % wszystkich skaza . Wysoko
si nast puj co.

34

grzywny (okre lona kwotowo) przedstawia

W ponad po owie przypadków (dotycz cych 49 oskar onych) by y

to kwoty od 100 do 500 z , z czego z gór co drugiemu oskar onemu wymierzono

Ins
tyt

grzywn do 300 z ; w ponad co trzeciej takiej sprawie (33 oskar onych) – powy ej

34

Por. zbli one w tym zakresie wyniki ogólnopolskiego badania z 2005 r., A. Wa ny [w] M.
Jankowski, A. Wa ny, Instytucja…, op. cit., s. 129 (wysoko
grzywny niesamoistnej waha a si
w przedziale 400-1000 z ).
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ci

500 z do 1.000 z , a w poni ej 10 % (co do 6 oskar onych) – powy ej tej kwoty, ale

liw
o

nie wi cej ni 3 tys. z .
Orzekaj c o skazaniu s d zobowi za oskar onego do wyrównania szkody w ca
lub cz

ci w ok. 15 % przypadków, a nie uczyni tego pomimo, i

ci

szkody nie

naprawiono w ok. 5 % sytuacji. W pozosta ych sprawach nie mo na by o
si

co do naprawienia szkody z uwagi na to,

e przypadki te nie

ied

wypowiedzie

dotyczy y tej kwestii (albo przest pstwo pozosta o w formie usi owania, albo te rzecz
zosta a odzyskana).

raw

rodek karny w postaci przepadku, o jakim mowa w art. 39 pkt 4 kk, orzeczono do co
dziesi tego z oskar onych z tym, e w dwóch przypadkach odby o si to w sytuacji
uprzedniego nieuzgodnienia tego w post powaniu przygotowawczym, natomiast
w jednym wypadku s d dokona przepadku wydaj c postanowienie uzupe niaj ce po

Sp

wydaniu wyroku.35 Inne rodki orzekano w sposób nast puj cy: 36

35

36

ut
W

ym
i

aru

Przepadek jest jednym ze rodków karnych i orzekanie w tej kwestii stanowi jedno z rozstrzygni
wyroku. Przepadek, tak e ten obligatoryjny, co do zasady, powinien zosta uzgodniony w ramach
porozumienia mi dzy podejrzanym a organem cigania, w przeciwnym wypadku wniosek o skazanie
bez rozprawy nie powinien by uwzgl dniony przez s d chyba, e dokonano stosownej modyfikacji
konsensu na posiedzeniu. W judykaturze wyra ono pogl d, e orzekaj c w wyroku obligatoryjny
rodek karny przepadku uzyskanej z przest pstwa korzy ci maj tkowej, w uwzgl dnieniu wniosku,
o którym mowa w art. 335 kpk, s d mo e orzec taki rodek karny tylko wówczas, gdy zosta on
uzgodniony przez strony i zawarty we wniosku o wydanie wyroku skazuj cego. Skoro wniosek
o skazanie bez rozprawy nie zawiera
dania orzeczenia przepadku pochodz cej z przest pstwa
korzy ci, brak by o podstaw do orzeczenia tego rodzaju rodka karnego pomimo jego obligatoryjnego
charakteru. Zgodnie z art. 343 § 7 kpk uznaj c, e w tej sytuacji nie zachodz podstawy do
uwzgl dnienia wniosku, s d powinien spraw skierowa do rozpoznania na zasadach ogólnych. (Por.
wyrok SN z dnia 19 pa dziernika 2006 r., WK 25/06, OSNwSK 2006, nr 1, poz. 2009). Wyrok
zawieraj cy rozstrzygni cie dot. obligatoryjnego przepadku, pomimo wcze niejszego nieuzgodnienia
tego elementu, mo e by zaskar ony apelacj zarzucaj
obraz przepisów post powania (z amanie
warunków ugody zawartej w my l art. 335 § 1 kpk) maj
istotny wp yw na tre orzeczenia (art. 438
pkt 2 kpk). Natomiast za prawid owe, jak si wydaje, nale y uzna praktyczne rozwi zanie polegaj ce
na uzupe nieniu wyroku co do kwestii orzeczenia obligatoryjnego przepadku w wyniku wydania
postanowienia na podstawie art. 420 § 1 kpk, zob. A. Wa ny, Ad vocem – kwestia przepadku [w]
Problemy znowelizowanej procedury karnej, pod red. Z. Sobolewskiego, G. Artymiak i Cz.P. K aka,
Zakamycze 2004, s. 435; odmiennie S. Steinborn, Porozumienia w polskim procesie karnym,
Zakamycze 2005, s. 350-352. Zob. tak e wyroki SN: z dnia 4 marca 2005 r., WK 3/05, OSNwSK
2005, nr 1, poz. 496 oraz z dnia 26 sierpnia 2003 r., V KK 78/03, LEX nr 80703.

Ins
tyt

Równie w badaniu IWS z 2005 r. najliczniej wyst pi rodek karny w postaci zakazu prowadzenia
pojazdów, natomiast generalnie rodek karny obok kary zasadniczej zosta wymierzony w stosunku do
124 osób (w ponad po owie badanych przypadków). I tak zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono
wzgl dem 95 oskar onych (ponad 40%), obowi zek naprawienia szkody wobec 16 (niemal 7%),
przepadek wobec 7 osób (3%), wiadczenie pieni ne - czterech (nieca e 2%), nawi zk - dwóch
(poni ej 1%). Por. A. Wa ny [w] M. Jankowski, A. Wa ny, Instytucja…, op. cit., s. 129.
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ci

- zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich mechanicznych, niemechanicznych albo

- wiadczenie pieni

liw
o

okre lonego rodzaju) – wobec 51 oskar onych (niemal co czwarty),
ne (art. 39 pkt 7 kk) – wobec 39 oskar onych (prawie co pi ty),

- wobec 4 oskar onych – 2% (nietrze wi kieruj cy) orzeczono podanie wyroku do

Nale y zauwa

ied

publicznej wiadomo ci na podstawie art. 50 kk.37

, e w tej grupie spraw zakaz prowadzenia pojazdów orzekany by

przede wszystkim na okres 1 roku albo 2 lat (tu proporcje roz

y si mniej wi cej

raw

po po owie) w stosunku do niemal dwóch trzecich oskar onych. Natomiast zakaz na
czas od 3 do 5 lat zosta orzeczony w stosunku do co trzeciego oskar onego,
w zdecydowanej wi kszo ci na okres 3 lat. W jednej ze spraw, dotycz cej
pope nienia miertelnego wypadku w stanie nietrze wo ci orzeczono rodek karny w

Sp

postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 8 lat,
wymierzaj c kar przy zastosowaniu art. 343 § 2 pkt 2 kpk.38

37

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Nota bene poprzez wywieszenie na tablicy og osze w miejscowym urz dzie gminy (co czyni
zado formalnym wymaganiom przepisu) i w dodatku z okre leniem czasu pozostawania na tablicy
og osze , od 1 do 3 miesi cy (co wydaje si zgodne z tre ci art. 50 kk). rodek karny w postaci
podania wyroku do publicznej wiadomo ci mo e by orzeczony jedynie w wypadkach przewidzianych
w ustawie (wyrok SN z dnia 9 listopada 2000 r., V KKN 391/00, LEX nr 46409). Podanie wyroku do
publicznej wiadomo ci powinno mie miejsce przede wszystkim w takich przypadkach, które
wzbudzi y szczególne zainteresowanie spo eczne, wywo y powszechne oburzenie czy te niepokój;
celowe jest równie si ganie do tego rodka w przypadku przest pstw nagminnie pope nianych na
danym terenie lub w okre lonym rodowisku (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 28 czerwca 2007 r.,
II AKa 190/07, LEX nr 370433). Orzekaj c o sposobie podania wyroku do publicznej wiadomo ci, s d
nie jest skr powany adnym „katalogiem” form publikacji; oprócz og oszenia w prasie, radiu lub
telewizji wyrok mo e by podany do publicznej wiadomo ci, na przyk ad: w zak adzie pracy, instytucji,
zrzeszeniu, stowarzyszeniu lub w innej organizacji, do której nale y skazany, albo na której szkod
pope ni przest pstwo, a tak e w lokalu urz du gminy albo w inny sposób zwyczajowo przyj ty. S d
okre la – oprócz sposobu – tak e form publikacji wyroku (przez wywieszenie na tablicy og osze ,
odczytanie na zebraniu za ogi itp.). W wypadku, gdy okre lonym przez s d sposobem podania wyroku
do publicznej wiadomo ci jest wywieszenie jego odpisu lub wyci gu w okre lonych miejscach,
w postanowieniu w tym przedmiocie powinien by podany czas, przez który ma trwa publikacja w tej
formie; czas ten jest jednym z elementów sk adaj cych si na poj cie „sposobu” podania wyroku do
publicznej wiadomo ci. Nale y przy tym przestrzega regu okre lonych w Regulaminie urz dowania
dów powszechnych (§ 377). Zob. szerzej Z. Ho da, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy.
Komentarz, LEX/Arche, 2008. W doktrynie wyra ono te jednostkowy, nietrafny pogl d, e rodek
karny okre lony w art. 50 kk powinien by tak orzekany, aby wiadomo o skazaniu zosta a szeroko
rozpowszechniona, za tego celu nie gwarantuje umieszczenie wyroku na tablicy w siedzibie s du
(Cz.P. K ak, Publiczne og oszenie wyroku wydanego na posiedzeniu (art. 418a k.p.k.), Prok. 2008, nr
1, s. 73 i n.).
38

Wprawdzie w badaniu ujawniono tylko jeden podobny przypadek, ale nale y przypomnie , e
wniosek o skazanie bez rozprawy zamieszczony w akcie oskar enia musi zawiera precyzyjn
propozycj co do rodka karnego z art. 39 pkt 3 kk. Mianowicie prokurator powinien poda , czy
zakazem ma by obj te prowadzenie „wszelkich pojazdów mechanicznych”, czy te „pojazdów
mechanicznych okre lonego rodzaju”. Ewentualnie do u ci lenia tej kwestii mo e jeszcze doj
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rodek karny w postaci

wiadczenia pieni

ci

Natomiast

nego orzekano w trzech

liw
o

czwartych wypadków w wysoko ci od 50 z do 300 z , za w wysoko ci 400 z albo
500 z – w co czwartym przypadku. Odnotowano tak e jednorazowe wymierzenie
wiadczenia w kwocie 900 z . Ogó em zauwa
trzeciego

oskar onego,

wobec

którego

mo na,

orzeczono

e w stosunku do co
wiadczenie

W

ne,

ied

wymierzono je w wysoko ci 200 z .

pieni

adnej ze spraw nie odnotowano, aby poprzestano na orzeczeniu wy cznie

rodka karnego (art. 343 § 1 kpk in fine).

raw

Zastosowanie przepisu art. 343 kpk mia o miejsce w jednym przypadku. Mianowicie
(na podstawie art. 343 § 2 pkt 2 kpk) s d wymierzy kar 5 lat pozbawienia wolno ci
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 10 lat niekaranemu
dotychczas oskar onemu o pope nienie przest pstwa z art. 177 § 2 i 178 § 1 kk w

wskazuj cej na zawarto

Sp

zw. z art. 11 § 2 kk, który kieruj c ci gnikiem rolniczym w stanie nietrze wo ci
1,19 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu doprowadzi

do przewrócenia traktora do rowu, w wyniku czego

mier

poniós nietrze wy

pasa er ci gnika, we krwi którego stwierdzono 2,4 promila alkoholu.39 Przy

aru

wydawaniu wyroku stwierdzono jednak uchybienie polegaj ce na niepowo aniu przez
d w podstawie wymiaru kary art. 343 § 2 pkt 2 kpk. W pi miennictwie przyjmuje
si ,

e tre

samodzieln

podstaw

do

nadzwyczajnego

ym
i

stanowi cy

art. 343 § 1 i 2 kpk ma wyra nie charakter materialnoprawny,
z agodzenia

zawieszenia jej wykonania oraz do poprzestania na orzeczeniu jedynie

kary,
rodka

karnego na warunkach okre lonych w art. 343 § 2 kpk, na co wskazuje te

ut
W

uzasadnienie projektu nowelizacji styczniowej z 2003 r.40

w trakcie posiedzenia s du. Brak dok adnego uzgodnienia mi dzy prokuratorem a oskar onym co do
kszta tu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych rodzi konieczno – w my l art. 343 § 7 kpk –
skierowania sprawy na rozpraw . Por. wyrok SN z dnia 22 listopada 2006 r., III KK 366/06, OSNwSK
2006, nr 1, poz. 2211. Zob. tak e wyroki SN: z dnia 29 czerwca 2006 r., WK 7/06, OSNwSK 2006, nr
1, poz. 1294 oraz z dnia 9 grudnia 2005 r., WK 24/05, OSNKW 2006, nr 2, poz. 20. Zob. szerzej R.A.
Stefa ski, Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów, Prok. i Pr. 2011, nr 5, s. 5 i n.
W tym przypadku okres próby jeszcze nie up yn , co nast pi w 2016 r.

Ins
tyt

39
40

Por. np. A. Wa ny [w] M. Jankowski, A. Wa ny, Instytucja…, op. cit., s. 124 i powo an tam
literatur . Natomiast odst pienie przez s d od wymierzenia kary, na wniosek prokuratora z ony
w trybie art. 335 § 1 kpk, uzale nione jest od tego, czy na takie rozstrzygni cie pozwalaj przepisy
materialnego prawa karnego (uchwa a SN z dnia 8 lutego 2000 r., I KZP 52/99, OSNKW 2000, nr 3-4,
poz. 27).

19

ci

Jedynie 1 % orzecze

zapad ych w wyniku zawartego porozumienia zosta

w dwóch sprawach prokurator z

liw
o

zakwestionowany w dalszym toku post powania odwo awczego. Mianowicie
apelacje. Jedna z nich dotyczy a czynu z art.

286 § 1 kk i inne, a druga wyst pku z art. 178a § 1 kk. W wyniku rozpoznania ich
przed s dem okr gowym wyroki s du I instancji zosta y zmienione, ale tylko
w elementach formalnych. W pierwszej ze spraw zmieniono podstaw
w drugiej podstaw

zaliczenia okresu rzeczywistego

ied

wymiaru grzywny, a

prawn

zatrzymania prawa jazdy na poczet rodka karnego w postaci zakazu prowadzenia
pojazdów. Faktycznie wi c, co do istoty, decyzje pierwszoinstancyjne utrzymane

e by

mo e skuteczn

barier

raw

zosta y w mocy. Tak niewielka liczba zaskar onych wyroków mo e wiadczy o tym,
stanowi o rozwi zanie przyj te w art. 443 k.p.k.,

wy czaj ce zakaz reformationis in peius w stosunku do orzecze

Sp

w nast pstwie porozumie .41

zapad ych

Badanie wykaza o, e w niemal co dziesi tej ze spraw oskar ony korzysta z pomocy
obro cy a

do wydania wyroku.42 Wyst pi o kilka przypadków, w których

ustanowiony pierwotnie obro ca zosta nast pnie zwolniony, po weryfikacji stanu

aru

zdrowia psychicznego podejrzanego.

41

Ins
tyt

ut
W

ym
i

Chodzi o tre art. 443 kpk (i art. 434 § 3 kpk) w brzmieniu sprzed nowelizacji z 9 kwietnia 2010 r.
(Dz. U. Nr 106, poz. 669), zmieniaj cej regulacje w tym zakresie z dniem 1 lipca 2010 r. Jak
wskazywa o si w literaturze przed przedmiotow nowelizacj , w takiej sytuacji z enie apelacji przez
oskar onego (i to nawet przy istnieniu bezwzgl dnych przyczyn odwo awczych) pogarsza o jego
pozycj procesow , a to z kolei narusza o istot konstytucyjnego prawa do obrony (art. 42 ust. 2
Konstytucji). Por. T. Grzegorczyk, Wybrane zagadnienia najnowszej nowelizacji procedury karnej, P
i P 2003, z.8, s.12; tego , Kodeks post powania karnego. Komentarz, Zakamycze 2003, s. 11171118. Wprawdzie wyrok Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie P 22/07 (Dz.
U. z 2009 r. Nr 68, poz. 585), odnosz cy si do konstytucyjno ci przepisu art. 434 § 3 kpk, dotyczy
przypadku wydania wyroku z zastosowaniem przepisu art. 387 kpk, niemniej winien on mie
prze enie równie na sytuacj wydania wyroków w oparciu o wniosek z ony w trybie art. 335 kpk,
bo w obu przypadkach wyrokowanie oparte jest na uzgodnieniach stron. Uwzgl dniaj c tre
rozstrzygni cia Trybuna u Konstytucyjnego, a tak e pogl dy wyra ane przez doktryn (zob. S.
Zab ocki, Ograniczenia zakazu reformationis in peius, Pal. 2003, nr 7-8, s. 125; W. Kociubi ski,
Wy czenie stosowania zakazu reformationis in peius w wypadkach okre lonych w art. 60 § 3 i 4 kk
oraz art. 343 kpk lub art. 387 kpk, Prok. i Pr. 2004, nr 10, s. 147), S d Apelacyjny w Katowicach
wyrazi pogl d, e przepis art. 434 § 3 kpk dotyczy przypadków apelacji na korzy oskar onego od
wyroku wydanego w trybie art. 343 kpk opartych na zarzutach pozwalaj cych ustali , e oskar ony
zrywa umow o skazanie go z zastosowaniem tego przepisu. W sytuacji, gdy oskar ony wnosi
apelacj , gdy by skazany z zastosowaniem art. 343 kpk, ale nie zrywa zawartej umowy o szybkie
skazanie, to ograniczenie zakazu reformationis in peius wyra one w art. 434 § 3 kpk narusza oby
konstytucyjne gwarancje oskar onego. Zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 10 wrze nia 2009 r., II
AKa 227/09, OS Prok. i Pr. 2010, nr 11, poz. 32.
42

Por. zbli one wyniki badania przeprowadzonego w IWS w 2005 r., A. Wa ny [w] M. Jankowski, A.
Wa ny, Instytucja…, op. cit., s.131.
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warunkowo

wykonanie

orzeczonej kary

pozbawienia

ci

Zawieszaj c

wolno ci,

Odbywa o

si

to

przy

wykorzystaniu

pochodz cych od organów Policji oraz

wywiadów

liw
o

w okresie próby zwykle regularnie kontrolowano sposób post powania skazanego.
kuratorskich

i

informacji

czy o z uzyskiwaniem informacji

o karalno ci z rejestru skazanych. Dane gromadzone by y w aktach dozoru kuratora

(aktach dozoru uproszczonego). Akta kontroli próby skazanego nie zosta y

ied

do czone w co dziesi tej sprawie, w zwi zku z czym w takiej liczbie 21 przypadków
nale y odnotowa rzeczywisty brak danych co do przebiegu okresu próby. Mo na

w

za

przeciwnym

enie, e w tych sprawach okres próby przebieg pomy lnie –
wypadku

akta

wykonawcze

zawiera yby

(automatycznie

raw

jednak przyj

wygenerowan w KRK) informacj o ponownym skazaniu albo, nawet enigmatyczn ,
informacj o powa nym naruszeniu porz dku prawnego.

Sp

W okresie próby ponowne wej cie przez skazanego w konflikt z prawem zako czony
ponownym skazaniem odnotowano w 32 przypadkach, stanowi cych ok. 15 %
odsetka ogó u skazanych przy zastosowaniu art. 335 kpk. Rozk ad przest pstw
przedstawiony zosta w tabeli poni ej.

Rozk ad przest pstw pope nionych w okresie próby.

aru

Tabela 2.

Kwalifikacja prawna czynu

Liczba oskar onych
8
5
3
2
2
2

art. 190 § 1
art. 207 § 1
art. 209 § 1
art. 222 § 1
art. 226 § 1

1
1
3
1
1

Ins
tyt

ut
W

ym
i

art. 178a § 2
art. 278 § 1
art. 279 § 1
art. 244
art. 280 § 1
art. 286 § 1
art. 59 ust. 1 i 62 ust. 1 ustawy
o przeciwdzia aniu narkomanii

RAZEM

3

32
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ci

Wi kszo

ponownie pope nionych przest pstw stanowi y wyst pki z rozdzia u XXXV

liw
o

kk przeciwko mieniu oraz polegaj ce na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrze wo ci
(art. 178a § 2 kk). W jednej sprawie skazany w okresie próby pope ni dwa
przest pstwa tego samego rodzaju, a stanowi ce czyny z art. 286 § 1 kk.
Nale y zauwa

, e w ród takiej liczby sytuacji zwi zanych z ponownym skazaniem

w trybie art. 335 albo art. 387 kpk.43 Przewa

ied

w okresie próby, mniej wi cej po owa przypadków dotyczy a wymierzenia kary
y skazania w oparciu o przepis art.

335 kpk i dotyczy y czynów zw aszcza z art. 178a § 1 i 2 kk, art. 278 § 1 kk i art. 62

Interesuj co przedstawiaj

si

raw

ust. 1 ustawy o przeciwdzia aniu narkomanii.

tak e dane w zakresie pope niania czynów

zabronionych, co do których proces orzekania odbywa si w trybie art. 335 albo art.
387 kpk, ale przed dokonaniem przest pstwa obj tego skazaniem bez rozprawy,

Sp

stanowi cego g ówny przedmiot niniejszego badania. Mianowicie w takiej sytuacji
w jednym z trybów konsensualnych wyroki wydano w stosunku do 13 osób,
stanowi cych oko o 6 % ogó u skazanych wyst puj cych w tym badaniu. Tym
samym prognoza kryminologiczna sta a pod znakiem zapytania w czasie orzekania (i

aru

w momencie wyrokowania) za jedno z przest pstw obj tych badaniem instytucji
skazania bez rozprawy mniej wi cej w stosunku do nieco wi cej, ni
dwudziestego sprawcy. Zdecydowana wi kszo

co

z tych sprawców – trzy czwarte –

ym
i

zosta a obj ta skazaniem w trybie przepisu art. 335 kpk, dopuszczaj c si
w kolejno ci (pod wzgl dem liczebno ci) przest pstw z art.: 178a § 1 i 2, art. 278 § 1,
art. 286 § 1 i art. 177 § 1 kk (w jednym przypadku w zw. z art. 178 § 1 kk).
W zwi zku z dokonywanymi w okresie próby przest pstwami, wobec ra

na

ut
W

naruszenia porz dku prawnego oraz z uwagi na uchylanie si

cego

od wype nienia

onych obowi zków, wnioski o zarz dzenie wykonania warunkowo zawieszonej

kary pozbawienia wolno ci przedstawiono s dowi w 38 przypadkach, w tym
dwukrotnie w dwóch sprawach (w których zarz dzenie wykonania kary nast pi o przy
rozpoznawaniu kolejnego wniosku). Dzia o si

tak na wniosek kuratora albo

Ins
tyt

z urz du. Mniej wi cej w stosunku do po owy skazanych s d zarz dzi wykonanie
kary (w 20 sytuacjach). Powodem takiej decyzji by o: pope nienie podobnego

43

Szczegó owe opisy wybranych, reprezentatywnych spraw przedstawiono w cz

22

ci IV opracowania.

ci

przest pstwa umy lnego, za które orzeczona zosta a kara pozbawienia wolno ci

przypadków, uchylanie si

od wykonania jednego z na

orzeczonych rodków karnych (uiszczenia wiadczenia pieni

liw
o

(ponownie z warunkowym zawieszeniem jej wykonania) – w niemal trzech czwartych
onych obowi zków lub
nego) albo uiszczenia

grzywny – w co czwartym przypadku. W jednej sprawie zarz dzenie wykonania kary
pozbawienia wolno ci wymierzonej za czyn z art. 207 § 1 kk (w której nie orzeczono

przez skazanego porz dku prawnego (wszczynanie ci

cym naruszeniem

ied

adnych obowi zków probacyjnych) nast pi o w zwi zku z ra

ych awantur pod wp ywem

alkoholu, kierowanie pojazdem w stanie nietrze wo ci, gro by do najbli szych).

raw

Natomiast odmowa wprowadzenia kary do wykonania argumentowana by a brakiem
obligu po stronie wydania takiego zarz dzenia. Nie odnotowano przypadku

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Sp

wynikaj cego z tre ci art. 75 § 3 kk.

23

ci

liw
o

III. Dane liczbowe z s dów bior cych udzia w badaniu

Oprócz analizy konkretnych spraw dotycz cych skazania bez rozprawy

z udzia em 215 oskar onych (i skazanych w tym trybie) dodatkowo zwrócono si do
prezesów

wylosowanych

s dów

rejonowych

(za cznik

nr

1. liczb

z

ied

o przedstawienie informacji zawieraj cej:

1)

pro

wszystkich spraw, w których w ostatnim pi cioleciu dosz o do

wyrokowania w trybie art. 335 kpk, z rozbiciem na poszczególne lata;
spraw,

w

których

w

trybie

art.

335

kpk

orzeczono

raw

2. liczb

w poszczególnych latach kary bezwzgl dne pozbawienia wolno ci,
ograniczenia wolno ci lub grzywny oraz kary pozbawienia wolno ci,
ograniczenia wolno ci i grzywny z warunkowym zawieszeniem ich

Sp

wykonania;

3. liczb spraw, w których orzeczono kar przy zastosowaniu art. 343 kpk
i nadzwyczajnie z agodzono kar

(art. 343 § 2 pkt 1), warunkowo

zawieszono wykonanie kary (art. 343 § 2 pkt 2), b

ograniczono

§ 2 pkt 3).

aru

skazanie do orzeczenia okre lonego (jakiego?) rodka karnego (art. 343

Dane takiego rodzaju nie by y bowiem gromadzone przez Ministerstwo
Sprawiedliwo ci,

a

okaza y

si

one

niezwykle

interesuj ce

w

kontek cie

ym
i

przeprowadzonego badania.

44

ut
W

Powy sze informacje liczbowe zosta y zamieszczone poni ej w tabelach.44

Ins
tyt

Informacje z kilku s dów nie by y jednak pe ne w zakresie danych z pkt 2 i 3. Jak bowiem
wyja niano, w zwi zku z faktem, i w tamtym czasie nie by o konieczno ci gromadzenia takich
danych, obecnie nale oby zarchiwizowa wiele tysi cy spraw, a to wi za oby si z praco - i
czasoch onno ci , przy brakach kadrowych. I tak z dwóch s dów (SR Warszawa-Mokotów i SR
Koszalin) przedstawiono jedynie dane co do pkt 1, natomiast SR Ostrzeszów i SR Racibórz nie
przes y danych z pkt 2, za SR Lublin-Wschód nie dysponowa pe nymi danymi z uwagi na to, e po
przekszta ceniu, w obszarze nowej w ciwo ci rozpocz funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2011 r.,
a urz dzenia ewidencyjne zlikwidowanych wydzia ów zosta y zarchiwizowane. Luki w tym zakresie nie
stanowi jednak e istotnych braków uniemo liwiaj cych obiektywne przeprowadzenie analizy.

24

ci
liczba spraw, w których wydano wyrok w trybie art. 335 kpk

15892

2007

14610

2008

15551

2009

16271

raw

2006

ied

rok

liw
o

Ad. 1.

2010

19435

Dane prezentuj ce liczb

spraw, w których w losowo dobranych s dach

rozprawy (art. 335 kpk), nie odbiegaj
tabela 3). Liczba skaza

Sp

rejonowych w latach 2006 – 2010 wydano wyrok w warunkach skazania bez
od takich ogólnokrajowych informacji (por.

w oparciu o art. 335 kpk wykazuje na sta , wysok

aru

tendencj , w dodatku wzrostow w minionych dwóch latach.

ym
i

Ad. 2.

kary bezwzgl dne – art. 335 kpk

rok

pozbawienia
wolno ci

ograniczenia
wolno ci

330

1168

2444

ut
W

2006

kary warunkowo zawieszone - art.335kpk

grzywny pozbawienia
wolno ci

ograniczenia
wolno ci

grzywny

9180

4

137

346

745

1754

7340

3

251

2008

417

743

2283

9166

11

263

2009

545

1199

3271

9362

13

247

2010

559

1364

3071

10298

3

192

Ins
tyt

2007

Analiza przekroju orzeczonych w trybie skazania bez rozprawy w minionym

pi cioleciu kar nie pozostawia w tpliwo ci: absolutna hegemonia dla wzgl dnego
25

ci

pozbawienia wolno ci.45 Potem odnotowano bezwzgl dne grzywny, w kolejno ci

liw
o

bezwzgl dne ograniczenia wolno ci i pozbawienia wolno ci, nast pnie grzywny
z warunkowym zawieszeniem wykonania i w ko cu (dos ownie pojedyncze)
przypadki ograniczenia wolno ci z warunkowym zawieszeniem wykonania kary.

Zauwa alna jest olbrzymia ró nica pomi dzy liczb wymierzanych kar pozbawienia
wolno ci z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, a pozosta ymi rodzajami

wskaza , e na przestrzeni ostatnich pi ciu lat grzywny bezwzgl dne

stanowi przeci tnie zdecydowanie mniej ni co pi

ied

skazania. Do

orzeczon kar , za nawet nie

co dziesi ta to kara ograniczenia wolno ci (zauwa alna jest jednak jej tendencja

raw

wzrostowa w minionym roku). Na poziomie poni ej 3% kszta tuje si
bezwzgl dnej kary pozbawienia wolno ci (by mo e w ten w

udzia

nie sposób przejawia

Sp

si ultima ratio kary, wynikaj ce z art. 58 § 1 kk).

Ad. 3.

2006

1

2007

2009

2

1 (naprawienie szkody)

14

1

8

2

24

ut
W

2010

9
9

ym
i

2008

aru

rok

nadzwyczajne
warunkowe
ograniczenie skazania do
agodzenie kary (art. zawieszenie
orzeczenia okre lonego
343 § 2 pkt 1 kpk)
wykonania kary (art.
rodka karnego (art. 343 § 2
343 § 2 pkt 2 kpk)
pkt 3 kpk) – jakiego?

1 ( wiadczenie pieni

ne)

Jak si okazuje, niezwykle rzadko, wr cz sporadycznie, wykorzystywano mo liwo ci,
jakie daje regulacja w art. 343 kpk. W oparciu o ten przepis nadzwyczajne
agodzenie kary, szczególne warunkowe zawieszenie wykonania kary, a tak e

Ins
tyt

ograniczenie skazania jedynie do orzeczenia rodka karnego, jawi si
45

jako liczba

Wyj tkowo szerokie stosowanie przez s dy warunkowego zawieszenia wykonania kary
pozbawienia wolno ci orzekanej w kilku zaledwie wysoko ciach (w 90 % ) zosta o zauwa one
i omówione w jednym z raportów IWS; por. szerzej J. Czaba ski, S dziowski wymiar kary
pozbawienia wolno ci, Prawo w Dzia aniu 2008, nr 3, s. 7 i n.
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ci

statystycznie wr cz nieistotna. Ogó em przepis ten na przestrzeni ostatnich pi ciu lat
zastosowany w stosunku do zaledwie 70

oskar onych w trybie art. 335 kpk. Bior c pod uwag ,

liw
o

w wylosowanych s dach zosta

e wszystkich skazanych

w tym trybie i w tym okresie przed wylosowanymi s dami wyst pi o niemal 80 tys.,

odsetek skazanych stanowi poni ej 0,1%. Niemal wszystkie skazania z tego przepisu
dotyczy y zastosowania art. 343 § 2 pkt 2 kpk.

wiadczy to o tym, e w praktyce

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Sp

raw

ied

przepis ten jest martwy.46

46

Niewystarczaj ce mog okaza si za enia Komisji Kodyfikacyjnej zwi zane z – jak to uj to
w uzasadnieniu projektu zmian – „zwi kszeniem roli instytucji skazania bez rozprawy”, poprzez
jedynie „doprecyzowanie” przepisu art. 343 kpk; zob. cyt. uzasadnienie KKPK, s. 9.
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1. Niekarany m

ci
liw
o

IV. Wybrane przyk ady spraw47

czyzna, w wieku 59 lat, stanu wolnego, o wykszta ceniu

podstawowym, pracuj cy dorywczo, osi gaj cy dochód poni ej minimalnego

ied

miesi cznego wynagrodzenia, bezdzietny, zosta oskar ony o pope nienie czynu
z art. 178a § 2 kk (0,60 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) i we wniosku
o skazanie go bez rozprawy wskazano uzgodnion (w notatce) kar w wymiarze

raw

6 miesi cy pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
na okres próby wynosz cy 3 lata oraz orzeczenie zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 lat. Taki te zapad
wyrok (prawomocny w I instancji). W okresie próby skazany pope ni takie samo
przest pstwo (0,44 mg/l) i wymierzono mu kar

6 miesi cy pozbawienia

Sp

wolno ci, tym razem z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 2
lat, orzekaj c ponadto rodki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych na 1 rok i wiadczenie pieni

czyzna, w wieku 29 lat, stanu wolnego, o wykszta ceniu podstawowym,

aru

2. M

ne w kwocie 200 z .

pracuj cy dorywczo, osi gaj cy dochód poni ej najni szego miesi cznego
wynagrodzenia, bezdzietny, zosta oskar ony o pope nienie czynu z art. 178a
§ 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk (1,10 mg/l alkoholu w wydychanym

ym
i

powietrzu), a wraz z aktem oskar enia skierowano wniosek o skazanie go bez
rozprawy na uzgodnion

(w notatce) kar

w wymiarze 1 roku pozbawienia

wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynosz cy
3 lata oraz orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych

ut
W

i rowerów na okres 2 lat i wiadczenia pieni

nego w kwocie 300 z . Taki te

zapad wyrok (prawomocny w I instancji), a okres próby min

pomy lnie.

Sprawca ten jednak e by ju uprzednio karany za czyn z art. 178a § 2 kk na
kar

4 miesi cy pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej

wykonania na okres próby 2 lat, z orzeczeniem

rodka karnego w postaci

Ins
tyt

zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na 1 rok –
równie w trybie skazania bez rozprawy.

47

Opisy wybranych spraw, najbardziej charakterystycznych dla przedmiotu badania, dobrano w liczbie
stanowi cej ok. 10 % wszystkich uczestnicz cych w próbie.
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ci

3. M

czyzna, w wieku 45 lat, stanu wolnego, o wykszta ceniu podstawowym,

liw
o

pracuj cy dorywczo, o nieustalonym dochodzie, bezdzietny, zosta oskar ony
o pope nienie czynu z art. 178a § 2 kk (1,25 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu), a wraz z aktem oskar enia skierowano wniosek o skazanie go bez
rozprawy na uzgodnion

(w notatce) kar

w wymiarze 1 roku pozbawienia

wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynosz cy

i rowerów na okres 2 lat i wiadczenia pieni

ied

3 lata oraz orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
nego w kwocie 200 z . Taki te

zapad wyrok (prawomocny w I instancji). Sprawca ten jednak e by ju

raw

uprzednio trzykrotnie karany, w tym dwukrotnie za czyn z art. 178a § 2 kk (maj c
po 0,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, wymierzono grzywny w sumie
w wysoko ci 300 z i 800 z , ka dorazowo z orzeczeniem zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres po 1 rok i wiadczenie
ne po 200 z ) oraz z art. 207 § 1 kk (na kar 6 miesi cy ograniczenia

Sp

pieni

wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynosz cy
1 rok). W okresie próby sprawca ten pope ni kolejne przest pstwo prowadzenia
roweru w stanie nietrze wo ci (0,90mg/l) wbrew orzeczonemu zakazowi,

aru

kwalifikowane w zwi zku z art. 244 kk. Zosta za nie skazany na kar

10

miesi cy pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na
okres próby 3 lata, grzywn

500 z , z orzeczeniem zakazu prowadzenia

ym
i

wszelkich pojazdów mechanicznych oraz rowerów na okres 4 lat i podanie
wyroku do publicznej wiadomo ci. W zwi zku z tym s d na podstawie art. 75 § 2
kk zarz dzi wykonanie kary (1 roku pozbawienia wolno ci), z uwagi na ra

ce

naruszenie porz dku prawnego; skazanego zwolniono warunkowo po odbyciu

ut
W

po owy kary.
4. M

czyzna niekarany, w wieku 33 lat, stanu wolnego, o wykszta ceniu rednim,

pracuj cy jako pracownik fizyczny, osi gaj cy dochód poni ej najni szego
miesi cznego wynagrodzenia, bezdzietny, zosta oskar ony o pope nienie czynu
z art. 178a § 1 kk (2,11 promila alkoholu we krwi), a wraz z aktem oskar enia
skierowano wniosek o skazanie go bez rozprawy na uzgodnion

Ins
tyt

przes uchania w charakterze podejrzanego) maksymaln
kar

(w protokole

za to przest pstwo

w wymiarze 2 lat pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej

wykonania na najwy szy okres próby wynosz cy 5 lat, grzywn w kwocie 1000 z
oraz orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na
29

ci

okres 3 lat,

wiadczenia pieni

nego w kwocie 500 z i podanie wyroku do
zapad wyrok (prawomocny w I instancji),

liw
o

publicznej wiadomo ci. Taki te

a kontrolowany (w trybie dozoru uproszczonego) okres próby min
5. Niekarany m

pomy lnie.

czyzna, w wieku 31 lat, stanu wolnego, o wykszta ceniu

zawodowym, pracuj cy dorywczo, osi gaj cy dochód poni ej najni szego
miesi cznego wynagrodzenia, posiadaj cy na utrzymaniu dwoje ma oletnich

ied

dzieci, zosta oskar ony o pope nienie czynu z art. 178a § 1 kk (2,70 promila

alkoholu we krwi), a wraz z aktem oskar enia skierowano wniosek o skazanie go
bez rozprawy na uzgodnion

za to przest pstwo kar

raw

podejrzanego) maksymaln

(w protokole przes uchania w charakterze
w wymiarze 2 lat

pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres
próby wynosz cy 4 lata, grzywn

w kwocie 200 z oraz orzeczenie zakazu

prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat,

nego w kwocie 500 z i podanie wyroku do publicznej wiadomo ci poprzez

wywieszenie na tablicy og osze

Sp

pieni

wiadczenia

w lokalnym urz dzie gminy na czas

2 miesi cy. Taki te zapad wyrok (prawomocny w I instancji), a kontrolowany
przez kuratora okres próby up yn

czyzna (dwukrotnie za czyn z art. 178a § 2 kk

aru

6. Karany uprzednio trzykrotnie m

pomy lnie.

na kary 12 miesi cy ograniczenia wolno ci z warunkowym zawieszeniem
wykonania

na

2 lata, a

nast pnie 9

miesi cy pozbawienia wolno ci

ym
i

z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat i zakaz
prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych oraz rowerów na 2 lata;
jednokrotnie za czyn z art. 207 § 1 kk na kar

1 roku pozbawienia wolno ci

z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynosz cy

ut
W

3 lata), w wieku 44 lat,

onaty, o wykszta ceniu podstawowym, rolnik

z dochodem poni ej minimalnego, maj cy na utrzymaniu troje ma oletnich dzieci,
zosta oskar ony o pope nienie czynu z art. 178a § 2 kk i art. 244 kk
w zw. z art. 11 § 2 kk, a wraz z aktem oskar enia skierowano wniosek
o skazanie go bez rozprawy na uzgodnion
w charakterze podejrzanego) kar

(w protokole przes uchania

w wymiarze 2 lat pozbawienia wolno ci

Ins
tyt

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynosz cy 5 lat,
grzywn

w kwocie 1000 z oraz orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich

pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 5 lat,

wiadczenia pieni

nego

w kwocie 500 z . Taki te zapad wyrok (prawomocny w I instancji), za skazany
30

ci

okresie próby rozpocz

orzeczone kary, b

odbywanie zarz dzonych kar za poprzednio

ce wynikiem skazania go za czyny z art. 178a § 2 kk i art.

liw
o

w

207 § 1 kk.
7. Karany uprzednio dwukrotnie m

czyzna (wyrokami nakazowymi za czyny z art.

178a § 2 kk na kary 5 oraz 11 miesi cy ograniczenia wolno ci i zakazy
prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych oraz rowerów na okresy po

ied

2 lata), w wieku 24 lat, stanu wolnego, o wykszta ceniu zawodowym, pracuj cy
dorywczo z dochodem poni ej minimalnej p acy, maj cy na utrzymaniu dwoje

ma oletnich dzieci, zosta oskar ony o pope nienie czynów z art. 278 § 3 kk i art.
roweru o warto ci 450 z i prowadzenie go w stanie

raw

178a § 2 kk (kradzie

nietrze wo ci, a zosta uj ty), a wraz z aktem oskar enia skierowano wniosek
o skazanie go bez rozprawy na uzgodnion
w charakterze podejrzanego)

czn

kar

(w protokole przes uchania

w wymiarze 7 miesi cy pozbawienia

Sp

wolno ci (3 miesi ce za kradzie i 6 miesi cy za prowadzenie) z warunkowym
zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynosz cy 3 lata, orzeczenie
dozoru kuratora, zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
i rowerów na okres 1 roku, wiadczenia pieni

nego w kwocie 150 z oraz ze

aru

zobowi zaniem do podj cia leczenia odwykowego (w zwi zku z nadu ywaniem
alkoholu). Taki te zapad wyrok (prawomocny w I instancji). W zwi zku z tym, e
skazany nadu ywa

alkoholu i nie ui ci

wiadczenia, kurator wyst pi

kuratora,

a

ym
i

z wnioskiem o zarz dzenie wykonania kary. S d pozytywnie rozpozna wniosek
nast pnie

w mi dzyczasie podj
próby min

uchyli

swoje

leczenie i ui ci

postanowienie,

wiadczenie pieni

gdy

skazany

ne. Dalszy okres

pomy lnie.

ut
W

8. Niekarany dotychczas m

czyzna, w wieku 43 lat,

onaty, o wykszta ceniu

rednim, osi gaj cy dochód z prac dorywczych poni ej minimalnej p acy, maj cy

na utrzymaniu czworo ma oletnich dzieci, zosta oskar ony o pope nienie czynu
z art. 207 § 1 kk (zn ca si

nad zon

i dzie mi przez ok. 1,5 roku), a wraz

z aktem oskar enia skierowano wniosek o skazanie go bez rozprawy na
uzgodnion

(w protokole przes uchania w charakterze podejrzanego) kar

Ins
tyt

w wymiarze 1 roku i 6 miesi cy pozbawienia wolno ci z warunkowym
zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynosz cy 4 lata, dozór kuratora
i stosowne zobowi zanie do podj cia leczenia odwykowego na podstawie art. 72
§ 1 pkt 5 kk. Taki te zapad wyrok (prawomocny w I instancji). W okresie próby
31

ci

sprawca ten pope ni dwa kolejne przest pstwa z art. 209 § 1 kk (obydwa wyroki

liw
o

wydano w trybie art. 335 kpk). Za niealimentowanie dwukrotnie skazano go na
kary 1 roku pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem wykonania na

okres 3 lat oraz 1 roku i 6 miesi cy z warunkowym zawieszeniem wykonania kary
na okres próby wynosz cy 4 lata. S d nie zd

jednak zarz dzi wykonania

kary, umarzaj c post powanie wykonawcze, ze wzgl du na zgon skazanego.

czyzna, w wieku 29 lat, stanu wolnego, o wykszta ceniu zawodowym,

ied

9. M

pracuj cy jako pracownik fizyczny, o dochodzie nieprzekraczaj cym 2000 z ,
posiadaj cy jedno dziecko, zosta oskar ony o pope nienie przest pstwa z art.

raw

286 § 1 kk i wraz z aktem oskar enia prokurator skierowa wniosek o skazanie go
bez przeprowadzenia rozprawy na uzgodnion (w protokole przes uchania) kar
w wymiarze 1 roku i 6 miesi cy pozbawienia wolno ci z warunkowym
zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynosz cy 5 lat oraz grzywn

Sp

w wysoko ci 1500 z . Taki te zapad wyrok (prawomocny w I instancji). Sprawca
ten jednak e by ju uprzednio karany (korzystaj c z trybu okre lonego w art.
335 kpk) tak e za czyn z art. 286 § 1 kk na kar 1 roku pozbawienia wolno ci
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynosz cy 4 lata

10. M

aru

i grzywn w wysoko ci 750 z . W okresie próby nie narusza porz dku prawnego.
czyzna, w wieku 47 lat,

dorywczo, o

onaty, o wykszta ceniu zawodowym, pracuj cy

nieustalonym dochodzie,

karany uprzednio

dwukrotnie za

ym
i

przest pstwa p-ko mieniu z d. kk (po raz ostatni w 1998 r.), posiadaj cy jedno
ma oletnie dziecko, zosta oskar ony o pope nienie czynu z art. 209 § 1 kk
(niealimentacja na to dziecko przez 5 lat), a we wniosku o skazanie go bez
rozprawy wskazano uzgodnion

(w notatce) kar

w wymiarze 1 roku

ut
W

pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres
próby wynosz cy 4 lata oraz naprawienie szkody i bie
obowi zku

ce wykonywanie

enia na utrzymanie ma oletniego – art. 72 § 1 pkt 3 kk. Taki te

zapad wyrok (prawomocny w I instancji). Sprawca ten jednak e w okresie próby
pope ni dwa przest pstwa z art. 286 § 1 kk i inne. Za pierwsze zosta skazany
w trybie art. 387 kpk na kar

1 roku pozbawienia wolno ci z warunkowym

Ins
tyt

zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynosz cy 3 lata, grzywn 500 z
z obowi zkiem naprawienia szkody, natomiast za drugie przest pstwo, w krótkim
czasie po tym poprzednim (w trybie art. 335 kpk) na kar 1 roku i 6 miesi cy
pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres
32

ci

próby wynosz cy 4 lata, grzywn 500 z z obowi zkiem naprawienia szkody. S d

zad

enia alimentacyjnego”. Skazany w tym czasie zacz

odbywa

jeden z czynów polegaj cych na oszustwie.
11. Karany uprzednio czterokrotnie m

na sp at

liw
o

odmówi zarz dzenia wykonania kary, daj c skazanemu „szans

kar

za

czyzna (wyrokami wydanymi za ka dym

razem w trybie skazania bez przeprowadzenia rozprawy za czyny z art. 178a § 2

ied

kk na kary pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem ich wykonania

i stosowne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz
rowerów), w wieku 27 lat, stanu wolnego, o wykszta ceniu podstawowym,

raw

pracuj cy jako pracownik fizyczny z dochodem poni ej p acy minimalnej, maj cy
na utrzymaniu troje ma oletnich dzieci, zosta oskar ony o pope nienie czynu
z art. 207 § 1 kk (zn canie przez 3 miesi ce nad by

on ), a we wniosku

o skazanie go bez rozprawy wskazano uzgodnion (w notatce) kar w wymiarze

Sp

1 roku pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na
okres próby wynosz cy 2 lata i grzywn

w wysoko ci 200 z . Taki te zapad

wyrok (prawomocny w I instancji). W okresie próby s d zarz dzi wykonanie kary
zast pczej (za grzywn ), po czym skazany ui ci grzywn , a s d uchyli swoje

12. Niekarany uprzednio m

aru

postanowienie. Dalszy okres próby przebieg pozytywnie.
czyzna, stanu wolnego, o wykszta ceniu podstawowym,

pracuj cy dorywczo, którego dochodu nie ustalono, bezdzietny, zosta oskar ony

ym
i

o pope nienie czynów z art. 278 § 1 kk i art. 178a § 1 kk (kradzie samochodu
i prowadzenie go w stanie nietrze wo ci – 1 mg/l, a zosta uj ty), a we wniosku
o skazanie go bez rozprawy wskazano uzgodnion (w protokole przes uchania w
charakterze podejrzanego)

czn

kar

w wymiarze 1 roku i 6 miesi cy

ut
W

pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres
próby wynosz cy 3 lata i grzywn w wysoko ci 200 z ). Taki te zapad wyrok
(prawomocny w I instancji). W zwi zku z pope nieniem w okresie próby czynu
z art. 278 § 1 kk (kradzie cielaka o warto ci 1000 z ) zosta skazany (w trybie
dobrowolnego poddania si

karze) na kar

2 lat pozbawienia wolno ci

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynosz cy 5 lat. S d

Ins
tyt

zarz dzi wykonanie kary, lecz w mi dzyczasie skazany zmar .

13. Niekarany uprzednio m

czyzna, stanu wolnego, o wykszta ceniu podstawowym,

ucze , w wieku 21 lat, bezdzietny, zosta oskar ony o pope nienie czynu z art. 62
ust. 1 ustawy o przeciwdzia aniu narkomanii (posiadanie 1,41 grama grzybków),
33

ci

a we wniosku o skazanie go bez rozprawy wskazano uzgodnion (w protokole

w wymiarze 6 miesi cy

liw
o

przes uchania w charakterze podejrzanego) kar

pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres
próby wynosz cy 3 lata, z orzeczeniem w okresie próby dozoru kuratora). Taki
te

zapad wyrok (prawomocny w I instancji). W zwi zku z pope nieniem

w okresie próby czynów z art. 222 § 1 i art. 226 § 1 kk zosta skazany (w trybie
czn 1 roku pozbawienia wolno ci

ied

dobrowolnego poddania si karze) na kar

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynosz cy 3 lat. S d
nie zarz dzi wykonanie kary, bowiem nie by o to obligiem.

czyzna, w wieku 40 lat, stanu wolnego, o wykszta ceniu zawodowym,

raw

14. M

pracuj cy dorywczo, o dochodzie poni ej minimalnego, posiadaj cy dwoje
ma oletnich dzieci, karany uprzednio dwukrotnie (w trybie zwyczajnym) za
przest pstwa z art. 209 § 1 i art. 207 § 1 kk na kary pozbawienia wolno ci

Sp

z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, zosta oskar ony o pope nienie
czynu z art. 13 § 1 w zw. z art. 286 § 1 kk i inne, a we wniosku o skazanie go bez
rozprawy

wskazano

uzgodnion

(w

protokole

przes uchania)

kar

w wymiarze 1 roku pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej

aru

wykonania na okres próby wynosz cy 4 lata oraz grzywn 300 z . Taki te zapad
wyrok (po apelacji prokuratora zmieniono jedynie podstaw

wymiaru grzywny

z art. 71 § 1 kk na art. 33 2 i 3 kk). Sprawca ten jednak e w okresie próby

ym
i

pope ni dwa przest pstwa z art. 207 § 1 kk i z art. 178a § 2 kk. Za pierwsze
zosta skazany w trybie zwyczajnym m.in. na kar

6 miesi cy pozbawienia

wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynosz cy
4 lata, z dozorem kuratora, natomiast za drugie przest pstwo (w trybie art. 335

ut
W

kpk) na kar 3 miesi cy pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania na okres próby wynosz cy 2 lata, zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerów na 3 lata, 100 z

wiadczenia i podanie

wyroku do publicznej wiadomo ci. S d dwukrotnie odmówi

zarz dzenia

wykonania kary (nieobligatoryjne).
Niekarany

uprzednio

m

czyzna,

w

wieku

20

lat,

stanu

wolnego,

o wykszta ceniu podstawowym, pracuj cy dorywczo, o dochodzie poni ej

Ins
tyt

15.

minimalnego, bezdzietny, zosta oskar ony o pope nienie czynu z art. 58 ust. 2
ustawy o przeciwdzia aniu narkomanii (wielokrotne udzielanie ma oletniemu
haszyszu po 30 z za 2 g), a we wniosku o skazanie go bez rozprawy wskazano
34

(w notatce) kar

ci

uzgodnion

w wymiarze 8 miesi cy pozbawienia wolno ci

oraz grzywn

liw
o

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynosz cy 3 lata
600 z i dozór kuratora podczas próby. Taki te

zapad wyrok

(prawomocny w I instancji). Sprawca ten jednak e w okresie próby pope ni

przest pstwo z art. 278 § 1 kk i inne (kradzie torebki z pieni dzmi w kwocie 300

, telefonem oraz dokumentami w postaci dowodu osobistego i paszportu). Za to

ied

przest pstwo zosta skazany (w trybie art. 335 kpk) na kar grzywny w wysoko ci
500 z . S d odmówi zarz dzenia wykonania kary (nieobligatoryjne).
16. M

czyzna, w wieku 45 lat, onaty, o wykszta ceniu podstawowym, pracuj cy

raw

dorywczo, o dochodzie poni ej minimalnego, posiadaj cy troje ma oletnich
dzieci, karany uprzednio wielokrotnie (bez zastosowania form konsensualnych)
za przest pstwa z art. 278 § 1 kk na kary pozbawienia wolno ci z warunkowym
zawieszeniem ich wykonania oraz za czyn z art. 178a § 1 kk (w trybie art. 335

Sp

kpk) na kar m. in. 2 lat pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania na okres próby 5 lat, z orzeczeniem

rodka karnego zakazu

prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 4 lat, zosta

oskar ony

o pope nienie czynu z art. 13 § 1 w zw. z art. 278 § 1 kk (potencjalna szkoda

uzgodnion

aru

wynios aby 265 z ), a we wniosku o skazanie go bez rozprawy wskazano
(w protokole przes uchania) kar

w wymiarze 1 roku i 3 miesi cy

pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres

ym
i

próby wynosz cy 3 lata oraz grzywn 200 z . Taki te zapad wyrok (prawomocny
w I instancji). Sprawca ten jednak e w okresie próby pope ni dwa przest pstwa
z art. 278 § 1 kk i z art. 178a § 2 w zw. z art. 244 kk. Za obydwa zosta skazany
w trybie skazania bez przeprowadzenia rozprawy. Za pierwsze (kradzie w gla

ut
W

o warto ci ok. 1300 z ) wymierzono mu równie

kar

1 roku i 3 miesi cy

pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres
próby wynosz cy 3 lata i grzywn
wymierzono mu tak e kar

200 z , natomiast za drugie przest pstwo

wolno ciow . S d za drugim razem zarz dzi

wykonanie kary 1 roku i 3 miesi cy pozbawienia wolno ci (w zwi zku
z ponownym pope nieniem kradzie y), któr skazany odby w ca
czyzna, w wieku 30 lat, onaty, o wykszta ceniu

Ins
tyt

17. M

ci.

rednim, pracuj cy jako

pracownik fizyczny, o dochodzie do 2 tys. z , posiadaj cy jedno ma oletnie
dziecko, uprzednio karany (w trybie dobrowolnego poddania si
przest pstwa z art. 286 § 1 kk i inne na kar
35

karze) za

2 lat pozbawienia wolno ci

ci

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynosz cy 4 lata,

1000 z i obowi zek naprawienia szkody, zosta ponownie oskar ony

liw
o

grzywn

o pope nienie czynu z art. 286 § 1 kk i inne, a we wniosku o skazanie go bez
rozprawy wskazano uzgodnion

(w notatce)

czn

kar

w wymiarze 2 lat

pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres
próby wynosz cy 4 lata oraz przepadek. Taki te zapad wyrok (prawomocny w I

c kontrolowany w trybie dozoru

ied

instancji). Sprawca ten w okresie próby, b

uproszczonego, przestrzega porz dku prawnego i nie pope ni przest pstwa.
18 M

czyzna, w wieku 31 lat, stanu wolnego, o wykszta ceniu podstawowym,

raw

pracuj cy dorywczo, o dochodzie poni ej minimalnego, posiadaj cy dwoje
ma oletnich dzieci, karany uprzednio wyrokiem nakazowym za przest pstwo
z art. 178a § 2 kk na grzywn

z orzeczeniem

rodka karnego zakazu

prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat, zosta

oskar ony

Sp

o pope nienie czynu z art. 178a § 1 kk (1,55 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu), a we wniosku o skazanie go bez rozprawy wskazano uzgodnion (w
protokole przes uchania) kar

w wymiarze 7 miesi cy pozbawienia wolno ci

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynosz cy 2 lata

okres 3 lat. Taki te

aru

oraz orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na
zapad wyrok (prawomocny w I instancji). Sprawca ten

jednak e w okresie próby pope ni ponownie przest pstwo z art. 178a § 2 kk (w

ym
i

zw. z art. 244 kk). Zosta za nie skazany, w trybie dobrowolnego poddania si
karze, na grzywn w wysoko ci 800 z wraz z orzeczeniem zakazu prowadzenia
pojazdów na okres 4 lat. S d zarz dzi wykonanie kary.
19. Kobieta, w wieku 21 lat, stanu wolnego, o wykszta ceniu podstawowym,

ut
W

pracuj ca dorywczo, osi gaj ca wynagrodzenie poni ej p acy minimalnej,
bezdzietna, niekarana, zosta a oskar ona o pope nienie czynu z art. 278 § 1 kk
(kradzie z drogerii artyku ów kosmetycznych o warto ci 340 z ), a we wniosku
o skazanie jej bez rozprawy wskazano uzgodnion (w protokole przes uchania)
kar w wymiarze 7 miesi cy pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem
jej wykonania na okres próby wynosz cy 3 lata, grzywn 200 z i dozór kuratora

Ins
tyt

w okresie próby. Taki te zapad wyrok (prawomocny w I instancji). Sprawczyni ta
jednak e w okresie próby pope ni a ponownie dwa przest pstwa z art. 278 § 1 kk
(drobne kradzie e sklepowe). Zosta a za nie skazana, w trybie dobrowolnego
poddania si karze, na

czna kar 1 roku pozbawienia wolno ci z warunkowym
36

ci

zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynosz cy 5 lat i grzywn

ci odbyta).

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Sp

raw

ied

miesi cy pozbawienia wolno ci (która zosta a w ca

liw
o

w wysoko ci 1.800 z . W rezultacie s d zarz dzi wykonanie pierwotnej kary 7

37

ci
liw
o

Podsumowanie

Badaniu poddana zosta a kwestia stosowania w praktyce organów wymiaru
sprawiedliwo ci tego aspektu porozumie
skazania

(bez

rozprawy)

i

procesowych, który dotyczy zakresu

wyrokowania

na

kar

pozbawienia

wolno ci

ied

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Badanie przeprowadzono na losowo
dobranej grupie 215 oskar onych (i prawomocnie skazanych) w 2006 r., w co

raw

dziesi tym s dzie rejonowym w kraju.

Przeprowadzona analiza przekroju czynów zabronionych wskazuje, e najliczniejsza
kategoria przest pstw, obj tych zakresem instytucji skazanie bez rozprawy,
dotyczy a przest pstw przeciwko mieniu (mniej wi cej co trzecie). W kolejno ci

trzeciej). Spor

grup

Sp

wyst pi y wyst pki przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji (troch poni ej jednej
przest pstw stanowi y wyst pki przeciwko rodzinie i opiece

(zn canie i niealimentacja), których udzia mo na okre li
dziesi ty czyn.
wi kszo , bo a

dwie trzecie ubiegaj cych si

aru

Zdecydowan

na mniej wi cej co

o zastosowanie

wzgl dem nich tej instytucji konsensualnej, stanowili niekarani dotychczas sprawcy.
Co najmniej dwukrotnie karanych wyst pi o tylko nieca e 15 % ogó u, za

w co

ym
i

pi tym przypadku ujawniono sprawców karanych jednokrotnie. W warunkach
recydywy podstawowej znalaz si 1 % sprawców.
Analiza rodzajów czynów zarzucanych oskar onym prowadzi do wniosku,

e nie

dochodzi o do „naci gania” kwalifikacji prawnej, a postawione podejrzanym zarzuty

ut
W

odzwierciedla y stan faktyczny wynikaj cy z poszczególnych spraw. Tym samym
praktyka pozostaje w tej kwestii w zgodno ci ze stanowiskiem panuj cym w polskim
pi miennictwie,

e

przedmiotem

porozumienia

nie

mo e

by

kwalifikacja

prawnokarna czynu ani liczba stawianych oskar onemu zarzutów.

Ins
tyt

dy wymierza y kary pozbawienia wolno ci w rozpi to ci od 2 miesi cy do 2 lat,
z przewag kar krótkoterminowych, w wymiarze od 2 do 6 miesi cy, w stosunku do
co trzeciego badanego. Stosunkowo cz sto, bo w stosunku do co czwartego
oskar onego, orzekano tak e kar

1 roku pozbawienia wolno ci. Natomiast
38

ci

stosowane jednocze nie warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia

ciej ustalane by o na okres próby wynosz cy 3 lata – w stosunku do

niemal po owy oskar onych.48

liw
o

wolno ci najcz

Stosuj c warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolno ci s d

ied

w stosunku do co czwartego oskar onego orzek dozór kuratora.

Zawieszaj c warunkowo wykonanie kary s d orzek o niektórych obowi zkach
wymienionych w przepisie art. 72 § 1 kk w stosunku do niemal e co pi tego

W

raw

oskar onego.

adnej ze spraw nie odnotowano, aby poprzestano wy cznie na orzeczeniu

rodka karnego (art. 343 § 1 in fine i § 2 pkt 3 kpk).
chodzi o przekrój najcz

karnych, to nale y zauwa

ciej orzekanych poszczególnych

, e wiadczenie pieni

rodków

ne orzekano w trzech czwartych

Sp

Je eli za

wypadków w wysoko ci od 50 z do 300 z , natomiast zakaz prowadzenia pojazdów –
w stosunku do niemal co czwartego oskar onego.

rodków karnych jest wynikiem rodzajowej dyslokacji wyst pków,

aru

Taki rozk ad

ównie polegaj cych na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrze wo ci, które to czyny
determinuj

wszelkie wska niki rodzimej przest pczo ci, stanowi c znaczn liczb

ym
i

w ogólnych statystykach dotycz cych przekroju skaza .
Odnotowano tylko jeden przypadek warunkowego zawieszenia wykonania kary
pozbawienia wolno ci na podstawie art. 343 § 2 pkt 2 kpk, a poza tym nie orzekano

ut
W

ani nadzwyczajnego z agodzenia kary, ani nie odst piono od kary.
Ponadto badanie wykaza o, e w niemal co dziesi tej ze spraw oskar ony korzysta
z pomocy obro cy, a do wydania wyroku.
Przeprowadzone badanie ujawni o, e w czasie orzekania s d zawsze i w ka dym

Ins
tyt

przypadku dysponowa aktualnymi danymi o karalno ci oskar onego, a tak e danymi
48

Orzeczenie bezwzgl dnej kary pozbawienia wolno ci jest zawsze, z istoty rzeczy, surowsze od
orzeczenia tej kary, w takim samym wymiarze, ale z warunkowym zawieszeniem jej wykonania,
niezale nie od tego, czy i jakie wobec sprawcy orzeczono rodki probacyjne; postanowienie SN z dnia
28 maja 2002 r., III KKN 382/99, LEX nr 53903.

39

ci

osobopoznawczymi zebranymi w trybie art. 213 § 1 kpk. Natomiast w oko o po owie

liw
o

przypadków, w których podejrzany by ju uprzednio prawomocnie skazany, w aktach
sprawy zabrak o odpisów wyroków lub danych dotycz cych odbycia kary. W ten
sposób nie by realizowany wymóg wynikaj cy z tre ci przepisu art. 213 § 2 kpk – nie
mia o to jednak wp ywu dla trafnego ustalenia powrotno ci do przest pstwa

ied

okre lonej w art. 64 kk.

Badanie pozwoli o zatem na udzielenie twierdz cej odpowiedzi na pytanie o fakt
posiadania przez s d w czasie orzekania aktualnych informacji o osobie

raw

oskar onego, pozwalaj cych na postawienie prognozy kryminologicznej. Badanie
osoby oskar onego, w kontek cie zebrania o nim stosownych danych, mia o miejsce
niemal w ka dym przypadku (w ponad 90 %), a w nielicznych sytuacjach, w których
zaniechano zebrania danych z art. 213 § 1 kpk, niezb dne informacje zosta y
psychiatrycznych (opinie takie

Sp

pozyskane w wyniku przeprowadzonych bada
uzyskano w stosunku do ok. 8 % podejrzanych).
Zawieszaj c

warunkowo

wykonanie

orzeczonej kary

pozbawienia

wolno ci,

w okresie próby zwykle regularnie kontrolowano sposób post powania skazanego.
si

to

przy

wykorzystaniu

aru

Odbywa o

pochodz cych od organów Policji oraz

wywiadów

kuratorskich

i

informacji

czy o z uzyskiwaniem informacji

o karalno ci z rejestru skazanych.

ym
i

W okresie próby ponowne wej cie przez skazanego w konflikt z prawem zako czony
ponownym skazaniem odnotowano w 15 % przypadków w stosunku do ogó u
skazanych przy zastosowaniu art. 335 kpk.

ut
W

Co jednak e napawa optymizmem, to fakt, e tylko stosunkowo nieznaczny odsetek
dotyczy sytuacji, w których wzgl d na pozytywn

prognoz

kryminologiczn

pozostawia w tpliwo ci co do realizacji, w ramach procesowego oddzia ywania na
sprawc , przes anki osi gni cia celów post powania karnego (zw aszcza tej
okre lonej w art. 2 § 1 pkt 2 kpk).

Ins
tyt

W ka dym wypadku wniosek o skazanie sporz dzony i skierowany do s du przez
prokuratora odpowiada warunkom okre lonym w art. 335 kpk. Jednak e, pomimo
jednoznacznego brzmienia tre ci art. 335 § 1 kpk in principio, mniej wi cej w po owie
przypadków wniosek o skazanie bez rozprawy zosta sporz dzony w formie
40

ci

odr bnego pisma (jak by o do 1 lipca 2003 r.), a nie „umieszczony w akcie

liw
o

oskar enia”.
Natomiast proces dochodzenia do zawarcia konsensu mi dzy podejrzanym
a organem cigania dokumentowany by w ten sposób, e stanowisko podejrzanego

odnotowane zosta o w 60 % przypadków w notatce urz dowej (albo stypizowanym
w pozosta ym zakresie (40 %) stanowisko podejrzanego

odzwierciedla

zapis

Pokrzywdzony

nie

w
bra

protokole
udzia u

przes uchania
w

ied

wiadczeniu), za

go

zawieranym

w

na

takim

etapie

charakterze.

post powania

raw

przygotowawczego porozumieniu (formalnie jest to zgodne z regulacj procesow ).
W ka dym badanym przypadku wyrok by zgodny ze z

onym wnioskiem. Tylko

w ok. 5 % sytuacji dosz o do modyfikacji porozumienia podczas posiedzenia s du.

zakwestionowany

w

zapad ych w wyniku zawartego porozumienia zosta
dalszym

Sp

Jedynie 1 % orzecze

toku

post powania

w rezultacie adna z apelacji prokuratora nie wywo

odwo awczego

a skutku w postaci uchylenia

kontek cie

aru

wyroku, a jedynie dosz o do formalnej jego zmiany, zgodnej z
W

przeprowadzonego

zdecydowana wi kszo

badania

(chocia

ponownie

daniem skar

nale y

zauwa

cego).
,

e

oskar onych nie by a uprzednio karana i odpowiada a

z wolnej stopy, a tylko nieznaczny odsetek stanowili recydywi ci i osoby pozbawione
nale y,

e wprawdzie przepisy nie wy czaj

ym
i

wolno ci. Wskaza

stosowania

przedmiotowej instytucji wobec recydywisty, lecz z regu y pope nienie czynu
w warunkach powrotu do przest pstwa ma negatywny wp yw na ocen

postawy

sprawcy, jako przes anki skazania bez rozprawy. Mo na zatem wysnu wniosek, e
cz

ciej liczy

na dobrodziejstwo zastosowania

ut
W

to jednak osoby niekarane mog

wobec nich instytucji skazania bez rozprawy.49
Ponadto zaprezentowany wy ej przegl d uzgodnionych, a nast pnie wymierzonych
kar i rodków karnych prowadzi do wniosku, e osoba co do której zastosowanie ma
instytucja skazania bez rozprawy – z niewielkimi wyj tkami – korzysta z liberalizacji

Ins
tyt

karania.

Nie jest ju jednak takie pewne, czy owa liberalizacja ma charakter znaczny.
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ci

kwestia, czy kary pozbawienia wolno ci orzekane z warunkowym

zawieszeniem ich wykonania nie s

w rezultacie bardziej surowe ni te orzekane

liw
o

Zarysowuje si

bezwzgl dnie, a w konsekwencji czy konsensualizm procesowy z art. 335 kpk nie

prowadzi do zwi kszenia liczby skazanych odbywaj cych d ugoterminowe kary
pozbawienia wolno ci.

e jedynie w niewielkiej liczbie przypadków

ied

Przeprowadzone badanie pokazuje,

faktycznie uzgadniany w post powaniu przygotowawczym kszta t przysz ego wyroku

raw

mo e by surowszy, ni orzeczenie zapad e po przeprowadzeniu rozprawy g ównej.50

Przeci tny czas rozpoznania sprawy, od momentu skierowania jej do s du z aktem
oskar enia do momentu wydania wyroku na (z regu y pierwszym) posiedzeniu
przypadkach by to czasookres

Sp

wyniós 37 dni. W skrajnych, pojedynczych

wynosz cy minimum 10 dni, a maksimum niemal 9 miesi cy. Taki rozk ad wiadczy
o istotnym wp ywie instytucji skazania bez przeprowadzenia rozprawy na
rozstrzygni cie sprawy i sprawnym wydaniu orzeczenia, tym samym realizuj c

aru

postulaty wyp ywaj ce z zasady szybko ci post powania.51
O szybko ci procesowania w badanym trybie wiadcz równie ogólnokrajowe dane

49

50

ut
W

ym
i

liczbowe.

Tak te A. Wa ny [w] M. Jankowski, A. Wa ny, Instytucja…, op. cit., s. 122.

Ins
tyt

Por. te badanie M. Jankowskiego, Wp yw stosowania instytucji z art. 335 i 387 k.p.k. na wymiar
kary, [w] Stosowanie prawa. Ksi ga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru
Sprawiedliwo ci, pod red. A. Siemaszki, Warszawa 2011, s. 547 i n. Autor badania przeprowadzonego
w oparciu o wylosowane akta 244 spraw z art. 157 § 1, 207 § 1 i 278 § 1 kk zauwa a, e ogólnie,
rozpoznawanie spraw karnych w trybie art. 335, art. 387 kpk albo bez zastosowania tych artyku ów nie
wp ywa na stopie surowo ci karania, a pewn , wzgl dnie wi ksz surowo w wypadku trybów z art.
335 i 387 kpk rozpatrywanych cznie, mo na pomin z uwagi na znikomo tej ró nicy.

51

Wniosek ten jest zbie ny i potwierdza wyniki badania aktowego przeprowadzonego w IWS w 2005
r., por. A. Wa ny [w] M. Jankowski, A. Wa ny, Instytucja…, op. cit., s. 131.

42

Rok

ci

Liczba spraw za atwionych w trybie art. 335 kpk
i zarejestrowanych w
rep. K do wszystkich spraw
os dzonych w danym roku w s dach rejonowych.52

Ogó em za atwionych spraw z
rep. K*

liw
o

3.

Orzeczenia s du na posiedzeniu
lub rozprawie na podstawie art.
335 kpk**

524 765

2007

531 482

2008

489 537

2009

547 481

2010

475 347

185 945

raw

2006

ied

Tabela

* Sprawozdanie MS-S5r, dzia 1.1.2, wiersz 01 (struktura za atwie

162 593
176 391
182 415

spraw z rep. K

Sp

- ogó em).

153 847

** Sprawozdanie MS-S5r, dzia 1.1.b, wiersz 02 i 03 (na rozprawie – dane wyst puj jedynie

aru

dla roku 2006 – 54 sprawy), kolumna 02.

Jak wynika z przedstawionych danych liczbowych, w okresie ostatniego pi ciolecia,
stosunek spraw karnych zako czonych z wykorzystaniem instytucji skazania bez
rozprawy do ogó em za atwionych kszta tuje si na poziomie co trzeciego skazania,

ym
i

a w minionym roku nawet przewy szy tak warto

.

W oparciu zatem o powy sze wnioski mo na wysnu tez , e – uogólniaj c –
instytucja

skazania

bez

przeprowadzenia

ut
W

zainteresowaniem uczestników procesu, b

rozprawy

cieszy

przeprowadzenia rozprawy g ównej.
Jak wskazuje

si

nowelizacji

procesowych, w tym instytucji skazania bez
53

w uzasadnieniu

Kodyfikacyjnej w tym zakresie stanowi

Ins
tyt

du ym

c w miar prawid owo stosowana.

Pomimo tego, w ostatnim czasie ponownie podj to prób

przepisów dotycz cych porozumie

si

do za

realizacj

,

„propozycje

Komisji

powszechnie formu owanego

52

Opracowanie w asne na podstawie danych z Wydzia u Statystyki Departamentu Organizacyjnego
Ministerstwa Sprawiedliwo ci.

53

Zob. za enia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego z 2011 r. do projektu zmian w ustawie karnej
procesowej, opublikowane na stronie www.ms.gov.pl (s. 8 i n.).
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ci

postulatu o rozszerzenie zakresu wykorzystania instytucji procesowych, które

liw
o

wprowadzone do systemu wraz z nowym kodeksem w 1998 r., a nast pnie istotnie
zmodyfikowane nowel
przyczyni y si

z dnia 10 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 155),

w istotny sposób do zwi kszenia efektywno ci post powania, bez

szkody dla realizacji gwarancji procesowych oskar onego i pokrzywdzonego.
Uznaj c zasadno

wspomnianych postulatów Komisja Kodyfikacyjna uzna a za

ied

mo liwe nie tylko rozszerzenie zakresu zastosowania instytucji wniosku o skazanie
bez rozprawy i tzw. wniosku o dobrowolne poddanie si

karze, ale tak e

odformalizowanie post powania w przedmiocie obydwu wniosków. Proponuje si

raw

rozszerzenie instytucji wniosku o skazanie bez rozprawy na wszystkie wyst pki (art.
335 kpk).”
Nale y zauwa

,

e

w niedalekiej przesz

ci podobna propozycja

poszerzenia zakresu przedmiotowego instytucji konsensualnych spotka a si z do

porozumie

Sp

krytycznym przyj ciem.54 Ewentualne dalsze rozszerzanie zakresu obu instytucji
procesowych równie budzi w tpliwo ci podobnej natury.55 Zauwa

bowiem ponownie nale y,

e na przestrzeni kilku lat obowi zywania zakres tych

aru

regulacji uleg istotnemu poszerzeniu. Z pewno ci

wp yn a na to skuteczno

stosowania porozumie karnoprocesowych w praktyce.
Niemniej uzasadnianie poszerzenia zakresu art. 335 i art. 387 kpk nie mo e
jedynie

z

nadrz dnej

potrzeby

dalszej

akcentacji

pragmatyzmu

ym
i

wynika

procesowego w projektowanych zmianach, nie maj cych charakteru modelowego.
Nie mo na bowiem straci z pola widzenia celów post powania, okre lonych w art. 2
kpk, przy istniej cej nadrz dnej zasadzie prawdy materialnej. „Osi gni cie celów
z przes anek, której zaistnienie prowadzi do mo liwo ci

ut
W

post powania” jest jedn

skorzystania z instytucji okre lonych w art. 335 i 387 kpk. Osi gni cie tych celów –
54

Ins
tyt

Por. projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks post powania karnego, ustawy – Przepisy
wprowadzaj ce Kodeks post powania karnego, ustawy – Kodeks post powania w sprawach
o wykroczenia oraz ustawy o kuratorach s dowych, Sejm V kadencji, druk sejmowy nr 2177.
W projekcie tym m.in. zaproponowano rozszerzenie zakresu stosowania skazania bez rozprawy do
(wszystkich) wyst pków zagro onych kar nieprzekraczaj
12 lat pozbawienia wolno ci,
a dobrowolnego poddania si karze do przest pstw, których górna granica ustawowego zagro enia
nie jest wy sza ni 15 lat. Podczas prac w resorcie sprawiedliwo ci w 2007 r. nad rz dowym
projektem nowelizacji kodeksu post powania karnego rozwa ano nawet poszerzenie zakresu art. 335
kpk – na wszystkie wyst pki, a art. 387 kpk – tak e na zbrodnie, co spotka o si z krytyk m. in. ze
strony ówczesnej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego i Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady
Ministrów.
55

Por. A. Wa ny, Co dalej z porozumieniami… [w] Ocena funkcjonowania…, op. cit., s. 354 i n.
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ci

w wypadku skróconego procedowania – mo liwe jest w sprawach o umiarkowanym

liw
o

stopniu spo ecznej szkodliwo ci. Poza tym w ramach procesu karnego funkcjonuje
kilka instytucji, których celem jest szybkie ukaranie sprawcy (ograniczenie

post powania dowodowego – art. 388 kpk, tryb przyspieszony – rozdzia 54a kpk,56
post powanie nakazowe – rozdzia 53 kpk, instytucja mediacji – art. 23a kpk).
ostro no ci

nale y podej

do ka dej propozycji kolejnego

ied

Dlatego z du

poszerzenia zakresu instytucji konsensualnych, stanowi cych wyj tek od zasady

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Sp

raw

bezpo rednio ci.

56

Rozdzia 54a dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1648), z dniem 12 marca 2007 r.
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ci

Za cznik nr 1.

z uwzgl dnieniem art. 335 kpk (wg stanu na 1 marca 2011 r.).
1. Operat losowania stanowi wykaz 320 s dów rejonowych.
2. Liczebno

próby 10% s dów rejonowych, czyli 32.

liw
o

Próba losowa s dów rejonowych do badania akt dotycz cych przest pstw

ied

3. Zastosowano schemat losowania systematycznego. Interwa losowania 10

raw

(320/10). Jednostka pocz tkowa = 4.

ut
W

ym
i

aru

Grajewo
Mr gowo
Inowroc aw
Szczytno
Sopot
Brodnica
oc awek
Racibórz
browa Górnicza
Busko Zdrój
Starachowice
Olkusz
Zakopane
Lublin –Wschód
Przysucha
Hrubieszów
Ostrzeszów
Zgierz
Zdu ska Wola
Pozna Nowe Miasto i Wilda
Z otów
aga
Przeworsk
Stalowa Wola
Koszalin
My libórz
Ciechanów
Warszawa Mokotów
Wo omin
Lubin
Strzelce Opolskie
roda
ska

Ins
tyt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Sp

Lista wylosowanych s dów:
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