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Marcin KresińsKi 1

Skazanie bez rozprawy w znowelizowanym 
KodeKsie postępowania Karnego

Skazanie bez rozprawy należy do porozumień karnoprocesowych przyję-
tych w polskim kodeksie postępowania karnego. Prekursorem rozwiązań 
konsensualnych w procedurze karnej są niewątpliwie Stany Zjednoczone. 
Nieco później praktyka uzgodnień procesowych rozpowszechniła się w pań-
stwach europejskich, a przede wszystkim w Anglii. Dziś niemal w każdym 
systemie prawnym znajduje się możliwość konsensualnego załatwiania 
niektórych kwestii rodzących się w trakcie procesu. Wśród przyczyn takie-
go stanu rzeczy wymienia się najczęściej przeciążenie sądów, gwałtowny 
wzrost przestępczości, zbyt małe nakłady na wymiar sprawiedliwości, stałe 
podnoszenie standardów ochrony praw człowieka, a co za tym idzie, więk-
sze sformalizowanie procesu 2. Nie brak jednak głosów krytycznych wobec 
tak dalekiego rozpowszechnienia instytucji konsensualnych. Najczęściej 
podnosi się, że może ono doprowadzić do wykorzystania ich wyłącznie 
ze wskazanych wyżej względów pragmatycznych bez zapewnienia przez 
uczestników konfliktu akceptacji rozwiązania ich problemu 3.

Definicję porozumień karnoprocesowych wskazuje Stanisław Waltoś, 
według którego jest to umowa między oskarżonym a oskarżycielem pub-
licznym, pokrzywdzonym, a nawet organem procesowym, przedmiotem 
której jest zachowanie oskarżonego w zamian za określoną decyzję bar-
dziej dla niego korzystną w porównaniu z tą, jakiej mógłby się spodziewać 
bez takiego zachowania. Należy jednak wprowadzić szereg konkretyzacji 
owej definicji. Jedną ze stron jest zawsze oskarżony. Skutki procesowe 
porozumienie wywołuje tylko wtedy, gdy zostało zawarte między oskar-
żonym a organem procesowym, zaś w pozostałych wypadkach jest ono 

1  Marcin Kresiński — funkcjonariusz Policji, radca prawny Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Rad-
ców Prawnych w Łodzi. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe poza służbą w Policji zdobywał 
również jako prawnik, a następnie aplikant w kancelarii prawnej. Interesuje się 
zagadnieniami z zakresu postępowania karnego.

  Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2  S. Waltoś, Porozumienia w europejskim procesie karnym; próba syntetyczne-

go spojrzenia, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 1, s. 18.
3  E. Kruk, Wyrok skazujący sądu pierwszej instancji w trybie art. 335 k.p.k, 

Kraków 2005, s. 47.
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jedynie propozycją przedłożoną sądowi. Zawiera się je stosownie do zasady 
do ut des, której istotą jest konsensus co do wzajemnych koncesji, a tak-
że niezależnie od tego, czy prawo przewiduje porozumienia. Nie ma rów-
nież jednolitego zbioru porozumień, gdyż są one zróżnicowane ze względu 
na etap zawierania, uczestników oraz przedmiot, którego dotyczą. Kwe-
stia ich niedotrzymania uzależniona jest od tego, czy prawo przewiduje 
możliwość dokonywania uzgodnień. Jeżeli tak, to niedotrzymanie umowy 
pociąga określone skutki procesowe, zaś w przeciwnym wypadku takie 
zachowanie można oceniać co najwyżej jako postępowanie nie fair 4. Niedo-
trzymaniem umowy jest cofnięcie przez stronę porozumienia zgody na do-
konane w nim ustalenia, a także zaskarżenie wydanego w trybie konsen-
sualnym orzeczenia. Warto w tym miejscu przytoczyć pogląd Sądu Najwyż-
szego, zgodnie z którym, jeżeli oskarżony wyraził zgodę na wydanie wyroku 
skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, ma on prawo, aż do wydania 
takiego wyroku, wypowiedzieć się co do wszystkich jego elementów, a na-
wet, jeżeli propozycje prokuratora uzna za niekorzystną, cofnąć wyrażoną 
wcześniej zgodę na rozpoznanie sprawy w zaproponowanym przez oskar-
życiela publicznego trybie 5. Strona, która natomiast zaskarża orzeczenie 
wydane w trybie konsensualnym, sprzeniewierza się uprzedniemu poro-
zumieniu i od niego odstępuje 6.

Przesłanki złożenia wniosku o skazanie bez rozprawy

Problematyką porozumień w polskim procesie zajmował się Zespół Pra-
wa Karnego Procesowego działający w ramach Komisji do spraw Reformy 
Prawa Karnego. Przygotowane przez niego projekty z pewnymi zmianami 
zostały uwzględnione w toku prac parlamentarnych i stały się nowym ko-
deksem postępowania karnego z 1997 r. 7 Znalazły się w nim wspomniane 
uregulowania konsensualne, czyli określone w art. 335 k.p.k. skazanie 
bez rozprawy oraz przyjęte na etapie prac komisji sejmowych dobrowol-
ne poddanie się karze zamieszczone w art. 387 k.p.k. Przepisy te trak-
tuje się jako wyraz kontynentalnych tendencji do rozbudowy mieszane-
go modelu procesu przez wprowadzenie do systemów prawnych państw 
europejskich możliwości oparcia rozstrzygnięć sądu na uzgodnieniach 
między stronami 8. Pierwotny kształt instytucji skazania bez rozprawy 

4  S. Waltoś, Porozumienia w polskim procesie karnym de lege lata i de lege 
ferenda, „Państwo i Prawo” 1992, nr 7, s. 38.

5  Wyrok Sądu Najwyższego z 5 lutego 2013 r., sygn. III KK 252/12, LEX 
nr 1277741.

6  Uchwała Sądu Najwyższego z 25 września 2013 r., sygn. I KZP 5/13, LEX 
nr 1371922.

7  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego, DzU nr 89, 
poz. 555 (dalej: k.p.k.).

8  P. Kardas, Konsensualne sposoby rozstrzygania w świetle nowelizacji ko-
deksu postępowania karnego z dnia 10 stycznia 2003 r., „Prokuratura i Prawo” 
2004, nr 1, s. 31–32.
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był inny niż obecnie na skutek nowelizacji k.p.k. wprowadzonych w latach 
2003, 2013, 2015 oraz 2016. Ostatnim etapem rozwoju polskiego ska-
zania bez rozprawy była nowelizacja k.p.k. na mocy ustawy z 11 marca 
2016 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektó-
rych innych ustaw 9, która nadała tej instytucji aktualną postać. Skazanie 
bez rozprawy uznawane jest za klasyczne przyznanie się do winy w usta-
wodawstwie polskim, a przez praktyków nazywane jest również postępo-
waniem skróconym 10.

Artykuł 335 k.p.k. określa dwa rodzaje wniosku o skazanie bez roz-
prawy, tj. wniosek samoistny, kierowany do sądu przez prokuratora za-
miast aktu oskarżenia (art. 335 § 1 k.p.k.) oraz wniosek niesamoistny, 
dołączany przez niego do wnoszonego do sądu aktu oskarżenia (art. 335 
§ 2 k.p.k.). Do przesłanek złożenia samoistnego wniosku o skazanie bez 
rozprawy należą: 
1) zarzucenie oskarżonemu występku;
2) przyznanie się oskarżonego do winy;
3) brak wątpliwości, w świetle wyjaśnień oskarżonego, co do okoliczności 

popełnienia przestępstwa oraz winy oskarżonego;
4) postawa oskarżonego wskazująca, że cele postępowania zostaną osiąg-

nięte;
5) uzgodnienie z oskarżonym kary lub innych środków przewidzianych 

za zarzucany mu występek, które uwzględniają również prawnie chro-
nione interesy pokrzywdzonego.
Przesłankami zastosowania drugiej z form omawianej instytucji, tj. nie-

samoistnego wniosku o skazanie bez rozprawy są natomiast:
1) zarzucenie oskarżonemu występku;
2) brak wątpliwości co do okoliczności popełnienia przestępstwa oraz 

winy oskarżonego;
3) brak sprzeczności złożonych przez oskarżonego oświadczeń dowodo-

wych z dokonanymi w sprawie ustaleniami;
4) postawa oskarżonego wskazująca, że cele postępowania zostaną osiąg-

nięte;
5) uzgodnienie z oskarżonym kary lub innych środków przewidzianych 

za zarzucany mu występek, które uwzględniają również prawnie chro-
nione interesy pokrzywdzonego.
Zastosowanie skazania bez rozprawy wymaga popełnienia przez oskar-

żonego występku, a więc, zgodnie z art. 7 § 2 i 3 kodeksu karnego 11, czy-
nu zabronionego zagrożonego grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo 
powyżej 5 tys. zł, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo 
karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc, lecz krótszą niż 3 lata 
pozbawienia wolności. Możliwości zastosowania postępowania skróconego 
są więc duże. Warto w tym miejscu wspomnieć, że przed wejściem w życie 

 9  DzU z 2016 r., poz. 437.
10  J.M. Stopińska, Instytucja plea bargaining jako współczesna forma konsen-

sualizmu między przestępcą a ofiarą, „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 15, s. 90.
11  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, tekst jedn. DzU z 2016 r., 

poz. 1137.
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ustawy z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw 12, tj. przed 9 listopada 2013 r., in-
stytucja ta mogła być stosowana, gdy oskarżony popełnił czyn zagrożony 
karą do 10 lat pozbawienia wolności. Wskazać należy, że samo zakwali-
fikowanie czynu jako występku nie powinno powodować automatyczne-
go kierowania wniosków w tym trybie. Może bowiem zaistnieć sytuacja 
zbytniego łagodzenia polityki karnej przez czynienie zbyt daleko idących 
ustępstw wobec podejrzanego w celu skłonienia go do wyrażenia zgody 
na postępowanie skrócone. Jest to niedopuszczalne, gdyż zastosowanie 
art. 335 k.p.k. determinowane jest ściśle określonymi przesłankami, któ-
rych nie należy interpretować rozszerzająco. Orzecznictwo wskazuje jed-
nak, że wnioski takie były kierowane, a w niektórych przypadkach nawet 
uwzględniane przez sąd mimo niespełnienia wszystkich przesłanek wska-
zanych w art. 335 k.p.k. Uwidacznia to chociażby orzeczenie Sądu Najwyż-
szego wydane na skutek wniesienia kasacji w jednej z takich spraw, gdzie 
czytamy: „Przepis art. 335 § 1 k.p.k. przewiduje możliwość rozstrzygnięcia 
przez Sąd — na wniosek prokuratora — o odpowiedzialności karnej oskar-
żonego za zarzucany mu czyn, bez przeprowadzania rozprawy, ale uza-
leżnione jest to od spełnienia wszystkich, wymienionych w tym przepisie 
warunków, w tym, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą 
wątpliwości. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków wyłącza do-
puszczalność rozpoznania sprawy w trybie art. 335 k.p.k.” 13.

Przyznanie się oskarżonego do winy jako przesłanka zastosowania ska-
zania bez rozprawy budziła największe kontrowersje od początku wprowa-
dzenia tej instytucji do polskiego kodeksu postępowania karnego. W pier-
wotnym brzmieniu art. 335 k.p.k. nie została ona wyraźnie sformułowana 
i z tego względu pojawiały się rozbieżne poglądy w przedmiocie zasad-
ności determinowania wystąpienia z wnioskiem o skazanie bez rozprawy 
oświadczeniem oskarżonego o przyznaniu się do winy. W obecnym stanie 
prawnym nie budzi jednak wątpliwości, że przyznanie się do winy jest 
niezbędne dla zastosowania postępowania skróconego. Artykuł 335 k.p.k. 
w § 1 wyraźnie bowiem ten wymóg określa, zaś § 2 wskazuje na brak 
wątpliwości dotyczących winy oskarżonego, co w mojej ocenie jest równo-
znaczne z koniecznością dysponowania przez prokuratora oświadczeniem 
o przyznaniu się oskarżonego do winy.

Kolejną przesłanką postępowania skróconego są niebudzące wątpliwo-
ści okoliczności popełnienia przestępstwa oraz wina oskarżonego. W lite-
raturze oraz orzecznictwie wskazuje się, że przesłanka braku wątpliwości 
musi obejmować, oprócz kwestii sprawstwa, wszystkie inne okoliczności, 
od których w ogóle uzależnione jest poniesienie odpowiedzialności karnej, 
a więc i kwestie poczytalności 14. Ustalenia dotyczące stanu faktycznego 

12  DzU z 2013 r., poz. 1247.
13  Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2003 r., sygn. II KK 125/02, LEX 

nr 75361.
14  M. Kurowski, Art. 335 [w:] D. Świecki i in., Kodeks postępowania karne-

go. Komentarz, t. 1, Warszawa 2015, LEX nr 486560; wyrok Sądu Najwyższego 
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sprawy powinny prowadzić do właściwej kwalifikacji prawnej czynu, która 
również nie może budzić wątpliwości 15. Warto podkreślić, że w przypadku 
samoistnego wniosku o skazanie bez rozprawy ustawodawca sformuło-
wał wprost, iż ten brak wątpliwości oceniany musi być w świetle wyjaś-
nień oskarżonego. Oprócz przyznania się do winy niezbędne jest zatem 
ustalenie, że wskazany brak wątpliwości wynika z wyjaśnień oskarżonego. 
Wniosek dołączany do aktu oskarżenia nie jest obarczony koniecznością 
dokonywania takich ustaleń. W tym bowiem wypadku ustalenia wyma-
ga jedynie to, że oświadczenia dowodowe podejrzanego są niesprzeczne 
z dokonanymi ustaleniami 16. W przypadku więc wniosku o skazanie bez 
rozprawy dołączanego do aktu oskarżenia możliwe jest jego skierowanie 
do sądu również wtedy, gdy oskarżony przyznaje się do winy i jednocześ-
nie odmawia składania dalszych wyjaśnień.

Przesłanka braku sprzeczności złożonych przez oskarżonego oświad-
czeń dowodowych z dokonanymi w sprawie ustaleniami sformułowana 
została wyłącznie w art. 335 § 2 k.p.k., a więc tylko w zakresie wnio-
sku dołączanego przez prokuratora do aktu oskarżenia. Wyjaśnienia nie 
stanowią jedynego kryterium oceny jej spełnienia. Przyjmuje się, że wy-
jaśnienia oskarżonego powinny korespondować z ustaleniami wynika-
jącymi z innych dowodów zgromadzonych w sprawie. Ocena ta powinna 
uwzględniać również ustalenia płynące z pozostałego materiału dowodo-
wego zgromadzonego w postępowaniu przygotowawczym. Zebrane dowody 
muszą wskazywać, że z całą pewnością oskarżony popełnił przestępstwo 
i że ustalony przebieg zdarzenia jest niesprzeczny z wyjaśnieniami oskar-
żonego. W sytuacji bowiem, gdy inne niż wyjaśnienia oskarżonego, wiary-
godne dowody podważają jego twierdzenia, nie zostaje spełniona również 
przesłanka braku wątpliwości co do okoliczności popełnienia przestępstwa 
i winy oskarżonego 17. Uznać także należy, że brak sprzeczności wyjaśnień 
oskarżonego z ustaleniami w sprawie zachodzi również wtedy, gdy oskar-
żony, przyznając się do winy, odmawia składania dalszych wyjaśnień 18.

Kolejna przesłanka wskazana w art. 335 § 1 i 2 k.p.k. nawiązuje do ce-
lów postępowania z art. 2 § 1 k.p.k. Są one następujące:
1) wykrycie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy przestęp-

stwa i brak odpowiedzialności osoby niewinnej;
2) zwalczanie przestępstw, zapobieganie im oraz umacnianie poszanowa-

nia prawa i zasad współżycia społecznego przez trafne zastosowanie 
środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczno-
ści sprzyjających popełnieniu przestępstwa;

z 19 kwietnia 2011 r., sygn. IV KK 91/11, LEX nr 794518; wyrok Sądu Najwyż-
szego z 5 listopada 2010 r., sygn. III KK 326/10, LEX nr 73652.

15  T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego wraz z komentarzem 
do ustawy o świadku koronnym, Kraków 2005, s. 847.

16  M. Kurowski, Art. 335…, wyd. cyt.
17  S. Steinborn, Art. 335 [w:] S. Steinborn, J. Grajewski, P. Rogoziński, Ko-

deks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el. 2016, 
LEX nr 493904.

18  M. Kurowski, Art. 335…, wyd. cyt.
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3) uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego przy 
jednoczesnym poszanowaniu jego godności;

4) rozstrzygnięcie sprawy w rozsądnym terminie.
Ocena pozytywnej postawy oskarżonego należy do sądu i jest dość 

trudna ze względu na szczupłość materiału dowodowego zgromadzone-
go w sprawie 19. Ocenie tej podlegają wszystkie elementy składające się 
na osobowość oskarżonego. Nie chodzi tu więc tylko o jego zachowanie 
po popełnieniu przestępstwa. Ma ono jednak bardzo duże znaczenie i przy 
stwierdzeniu pozytywnej jego prognozy bierzemy pod uwagę następujące 
czynniki:
1) stosunek oskarżonego do czynu;
2) stosunek oskarżonego do pokrzywdzonego, a zwłaszcza wyrażenie 

skruchy lub naprawienie szkody;
3) inne okoliczności dostarczone w toku przeprowadzonej już mediacji, 

np. uzgodnienie przez strony sposobu naprawienia szkody lub zadość-
uczynienia;

4) pomoc oskarżonego w wykryciu wszystkich współsprawców danego 
czynu 20.
Wymóg postawy oskarżonego wskazującej na osiągnięcie celów postę-

powania mimo nieprzeprowadzenia rozprawy oznacza więc konieczność 
rozważenia w świetle materiału dowodowego stosunku oskarżonego za-
równo do czynu, jak i do pokrzywdzonego 21. Pomocne dla ustalenia oma-
wianej przesłanki z całą pewnością są badania osobopoznawcze określone 
w art. 213 § 1 k.p.k. Konieczne jest również zebranie danych o karalności 
w trybie art. 213 § 2 k.p.k. Można odwołać się również do wywiadu środo-
wiskowego, którego przeprowadzenie w wypadkach wskazanych w art. 214 
§ 2 k.p.k. jest konieczne 22.

Kolejnym problemem jest ewentualna możliwość skorzystania przez re-
cydywistę z omawianego postępowania. W literaturze przeważa pogląd, 
że nawet w przypadku recydywistów możliwe jest zaistnienie postawy 
oskarżonego wskazującej, że cele postępowania zostaną osiągnięte 23. Na-
leży jednak pamiętać, że niejednokrotnie oskarżonemu nigdy niekarane-
mu trudno jest spełnić warunek pozytywnej prognozy, a więc tym trudniej 
przyjdzie to recydywiście 24.

Ostatnią z omawianych przesłanek postępowania skróconego jest po-
rozumienie prokuratora z oskarżonym o jego zastosowaniu. Dla zawarcia 

19  K. Lewczuk, Rola sądu w konsensualnym zakończeniu procesu karnego, 
„Prokuratura i Prawo” 2004, nr 4, s. 143.

20  R. Koper, Warunki skazania oskarżonego wyrokiem bez rozprawy, „Prze-
gląd Sądowy” 1999, nr 5, s. 83.

21  J.M. Stopińska, Instytucja..., wyd. cyt., s. 92.
22  E. Kruk, Wyrok…, wyd. cyt., s. 89–90.
23  T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005, 

s. 671; J. Tylman, Postępowanie przygotowawcze w procesie karnym, Warszawa 
1998, s. 99.

24  S. Waltoś, Nowe instytucje w kodeksie postępowania karnego z 1997 roku, 
„Państwo i Prawo” 1997, nr 8, s. 29.
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takiego porozumienia konieczne jest wyrażenie woli przez prokuratora 
i zgody podejrzanego. Może do niego dojść na skutek:
1) bezpośrednich negocjacji prokuratora z oskarżonym;
2) pośrednich negocjacji prokuratora z oskarżonym, gdzie zgoda może 

nastąpić np. w toku rozmowy telefonicznej.
Możliwe jest również zaproponowanie przez policjanta treści wniosku 

podejrzanemu w sytuacji, gdy ów funkcjonariusz uzgodnił ją wcześniej 
z prokuratorem. Podkreślenia wymaga fakt, że ustawa mówi, że to pro-
kurator występuje do sądu z wnioskiem o wydanie wyroku skazujące-
go (art. 335 § 1 k.p.k.) bądź dołącza go do aktu oskarżenia (art. 335 
§ 2 k.p.k.). Brzmienie art. 335 k.p.k. może sugerować, że konieczny jest 
każdorazowy kontakt bezpośredni, ewentualnie kontakt w drodze roz-
mowy telefonicznej obu stron porozumienia. Przyjąć jednak należy, 
że do uzgodnienia może dojść bez bezpośredniej, a nawet telefonicznej 
rozmowy obu stron. Propozycja prokuratora może być jednak przekazana 
przez funkcjonariusza Policji pod warunkiem, że w aktach sprawy znaj-
dzie się potwierdzenie, że prokurator wie o oferowanych w jego imieniu 
restrykcjach karnych. W przeciwnym bowiem wypadku wątpliwe byłoby, 
że stroną tego układu jest właśnie prokurator. Należy jednak zaznaczyć, 
że dla należytej znajomości sprawy przez prokuratora, bezpośredni jego 
kontakt z oskarżonym jest jak najbardziej wskazany. Często bowiem jego 
decyzja w przedmiocie ewentualnego zastosowania art. 335 k.p.k. mogła-
by być zupełnie inna po rozmowie przeprowadzonej z oskarżonym. Nie 
można również wykluczyć, że rozmowa ta wpłynęłaby na zaproponowaną 
przez niego reakcję prawnokarną na popełnione przestępstwo. Niejedno-
krotnie byłaby ona różna od tej uzgodnionej z funkcjonariuszem Policji 
w drodze telefonicznej.

W obu formach wniosku o skazanie bez rozprawy może dojść do uma-
wiania się co do wysokości kary oraz zastosowania innych środków prze-
widzianych za zarzucany występek. Uzgodnienie może obejmować także 
wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów 
procesu. Uzgodnienia dotyczące kwalifikacji prawnej są natomiast niedo-
puszczalne, chociażby ze względu na zasadę prawdy materialnej. Negocja-
cje co do liczby stawianych zarzutów pozostawałyby natomiast w sprzecz-
ności z zasadą legalizmu.

Oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na skazanie bez rozprawy może 
złożyć każdy podejrzany, chociażby nie posiadał pełnej zdolności do czyn-
ności prawnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego 25. W literatu-
rze podkreśla się, że zgoda oskarżonego na złożenie wniosku musi mieć 
dobrowolny, wolny od jakiegokolwiek nacisku lub presji charakter 26. Nie 
można zatem skłaniać podejrzanych do zaaprobowania przedłożonych 
przez prokuratora propozycji, przedstawiając im perspektywę surowszego 
skazania w trybie zwykłym. Oświadczenie woli wyrażone we wskazanych 

25  R. Stefański, Skazanie bez rozprawy w znowelizowanym kodeksie postępo-
wania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 6, s. 24.

26  P. Kardas, Konsensualne sposoby…, wyd. cyt., s. 41.
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wyżej okolicznościach byłoby wadliwe i nie wywoływałoby żadnych skut-
ków procesowych.

Niebezpieczeństwo nacisków organów ścigania na oskarżonego, których 
następstwem może być jego zgoda na omawiany tryb, zostało zauważo-
ne przez Sąd Najwyższy, który w jednym ze swoich orzeczeń stwierdził, 
że „rzetelność oceny sądu orzekającego odnośnie co do zgody oskarżonego, 
o której mowa w art. 335 § 1 k.p.k. ma olbrzymie znaczenie, bowiem nie 
można wykluczyć, że na skutek sugestii organów prowadzących postę-
powanie przygotowawcze oskarżony zgodzi się na skazanie bez rozprawy 
w sytuacji, gdy zebrane w sprawie dowody przemawiałyby za innym roz-
strzygnięciem, np. za odstąpieniem od wymierzenia kary, czy też za nad-
zwyczajnym złagodzeniem kary” 27.

Ponadto zaakceptowanie proponowanej kary lub środka karnego po-
winno nastąpić osobiście przez oskarżonego na piśmie lub ustnie do pro-
tokołu. Nie może więc uczynić tego obrońca 28. Wyobraźmy sobie sytuację, 
gdzie oskarżony wyraża zgodę na tryb określony w art. 335 k.p.k., zaś 
obrońca sprzeciwia się, widząc szansę na korzystniejsze rozstrzygnięcie 
w trybie zwykłym. Według Ewy Kruk prokurator powinien wówczas odstą-
pić od sporządzenia wniosku 29.

Sądzę, że jest to podejście właściwe. Przypomnieć należy, że obrońca 
ma uprawnienia identyczne jak oskarżony występujący jako strona. Jeżeli 
występuje sprzeczne oświadczenie woli oskarżonego i obrońcy, a ustawa 
milczy w tej kwestii, sąd wybiera rozwiązanie jego zdaniem korzystniejsze 
dla oskarżonego. Jako przykład potwierdzający słuszność tego podejścia 
należy wskazać sytuację, gdy obrońca składa wniosek o przeprowadze-
nie badań psychiatrycznych, zaś jego bez wątpienia niepoczytalny, często 
zachowujący się w sposób nielicujący z powagą rozprawy klient temu się 
sprzeciwia. Nie ma zatem wątpliwości, że w obydwu przypadkach większe 
znaczenie ma wola podmiotu fachowego, jakim jest obrońca należycie dba-
jący o interesy oskarżonego.

Zgodnie z art. 335 § 2a k.p.k. prokurator, uzgadniając z oskarżonym 
treść zarówno samoistnego wniosku o skazanie bez rozprawy, jak i wnio-
sku dołączanego do aktu oskarżenia, poucza go o treści art. 447 § 5 k.p.k., 
zamieszczając adnotację o pouczeniu w aktach sprawy. Istnieje więc obo-
wiązek pouczenia, że podstawą apelacji nie mogą być względne przyczyny 
odwoławcze w postaci błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za pod-
stawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia, oraz 
rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusz-
nego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, prze-
padku lub innego środka.

27  Wyrok Sądu Najwyższego z 24 kwietnia 2003 r., sygn. WK 7/03, LEX 
nr 151911.

28  J. Tylman, Postępowanie…, wyd. cyt., s. 99.
29  E. Kruk, Wyrok…, wyd. cyt., s. 86.
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Możliwość ograniczenia postępowania przygotowawczego przy 
spełnieniu wszystkich przesłanek

Artykuł 335 § 1 k.p.k. umożliwia zaniechanie przeprowadzenia dal-
szych czynności w postępowaniu przygotowawczym, gdy spełnione 
są przesłanki do wystąpienia z samoistnym wnioskiem o skazanie bez 
rozprawy. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaś-
nień, czynności dowodowych dokonuje się jedynie w niezbędnym do tego 
zakresie. W każdym jednak wypadku, jeżeli jest to konieczne dla zabez-
pieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształ-
ceniem lub zniszczeniem, należy przeprowadzić w niezbędnym zakresie 
czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby 
z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 
§ 2 pkt 1 k.p.k. (oględziny zewnętrzne ciała, inne badania niepołączo-
ne z naruszeniem integralności ciała, pobranie odcisków, fotografowa-
nie, okazanie innym osobom) w stosunku do osoby podejrzanej, a także 
przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobra-
nia krwi, włosów i wydzielin organizmu. Dopuszczalne jest zaniechanie 
przeprowadzania czynności składających się na końcowe zapoznanie się 
z materiałami postępowania przygotowawczego oraz zamknięcie śledztwa, 
nawet jeżeli strony składały wnioski o ich przeprowadzenie. Zaniechanie 
czynności na podstawie art. 335 § 1 k.p.k. nie może odnosić się do czyn-
ności związanych z przedstawieniem zarzutów 30. Na uwagę zasługuje 
fakt, że w obecnym brzmieniu art. 335 § 1 k.p.k. przewiduje konieczność 
dokonania czynności służących zabezpieczeniu śladów i dowodów przed 
ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem. Wyraźne sformułowanie 
przez prawodawcę konieczności dokonania wskazanych wyżej czynno-
ści nie wydaje się jednak niezbędne. Organy ścigania powinny bowiem 
zdawać sobie sprawę, że może dojść do rozprawy i z tego względu takich 
czynności każdorazowo dokonywać. Należy podkreślić, że nadużywanie 
art. 335 § 1 k.p.k. przez niesłuszne ograniczanie postępowania przygoto-
wawczego byłoby niezgodne m.in. z zasadą koncentracji procesowej rozu-
mianej jako dyrektywa, aby proces stanowił zwarty i konsekwentny ciąg 
czynności i zdarzeń, bez przerw i zahamowań, by postępowanie karne 
toczyło się sprawnie, zapewniając dotarcie do ustaleń faktycznych zwią-
zanych z przedmiotem postępowania 31. Często występuje sprzeczność 
między żądaniem prowadzenia postępowania z maksymalną szybkością 
a rzetelnie rozumianym wymogiem koncentracji procesowej. Występuje 
ona zwłaszcza wtedy, gdy preferując szybkość prowadzi się postępowania 
pobieżnie, bez dążenia do wyczerpania możliwości dowodowych, a także 
wówczas, gdy nie respektuje się z tego powodu przewidzianych prawem 

30  M. Kurowski, Art. 335…, wyd. cyt.
31  K. Witkowska, Znaczenie szybkości postępowania karnego oraz koncentra-

cji czynności procesowych dla realizacji celów i zadań procesu karnego, „Proku-
ratura i Prawo” 2009, nr 3, s. 74.
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gwarancji uczestników postępowania. Taki pośpiech w jednym okresie 
postępowania może odbić się na szybkości kolejnych etapów 32. Nadmier-
ne zatem dążenie do przyspieszenia postępowania przez nadużywanie 
art. 335 § 1 k.p.k. może w rzeczywistości wywrzeć skutek odwrotny, 
w postaci jego wydłużenia. Przyczyną może być np. zwrot sprawy pro-
kuratorowi bądź po prostu nieuwzględnienie wniosku. Z drugiej strony 
warto jednak zaznaczyć, że w obecnym stanie prawnym wśród celów po-
stępowania przygotowawczego, zawartych w art. 297 k.p.k., nie występuje 
„wszechstronne zbadanie sprawy”. Nie ma zatem obowiązku skrupulat-
nego wyjaśnienia wszystkich jej szczegółów. Ponadto trzeba podkreślić, 
że w braku art. 335 k.p.k. postępowanie również mogłoby zostać skróco-
ne. Zezwala na to chociażby art. 325f k.p.k. regulujący instytucję umo-
rzenia dochodzenia w trybie rejestrowym.

Możliwość wycofania się z porozumienia

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest ewentualne prawo wycofania się 
stron z zawartego porozumienia. W literaturze podkreśla się, że prokurator 
nie może odmówić złożenia uzgodnionego z podejrzanym wniosku. Uza-
sadniane jest to najczęściej zasadą zgodnego z prawem działania prokura-
tury, zasadą dotrzymywania umów oraz dyrektywą uczciwego procesu. Nie 
ma wątpliwości, że może on nie wywiązać się z umowy, gdy wyjdą na jaw 
nieznane okoliczności, wskazujące na brak którejkolwiek z przesłanek 
postępowania skróconego. Mogą one powstać zarówno przed zawarciem 
umowy, jak i po jej zaistnieniu. Sławomir Steinborn wskazuje następujące 
ich przykłady:
1) ujawnienie nowych faktów lub dowodów wskazujących, że czyn zarzu-

cany oskarżonemu należy zakwalifikować jako zbrodnię;
2) ujawnienie nowych faktów lub dowodów o takiej treści, że w sprawie 

powstały wątpliwości co do okoliczności popełnienia czynu;
3) oskarżony nie naprawił szkody wyrządzonej przestępstwem, nie 

przeprosił pokrzywdzonego lub w inny sposób nie zadośćuczynił po-
krzywdzonemu za popełnione przestępstwo, do czego zobowiązał się 
w ugodzie zawartej z pokrzywdzonym w ramach postępowania media-
cyjnego lub w umowie procesowej zawartej z prokuratorem, określa-
jącej warunki wystąpienia do sądu z wnioskiem o skazanie bez roz-
prawy, a wykonanie tego zobowiązania miało nastąpić jeszcze przed 
rozstrzygnięciem wniosku przez sąd (takie zachowanie może świadczyć 
o braku odpowiedniej postawy oskarżonego);

4) oskarżony popełnił kolejne przestępstwo, co wskazuje na brak spełnie-
nia przesłanki odpowiedniej postawy;

32  J. Tylman, Problemy zasady koncentracji w postępowaniu karnym, „Pań-
stwo i Prawo” 1973, nr 7, s. 81; S. Waltoś, J. Czapska, Zagubiona szybkość proce-
su karnego. Jak ją przywrócić?, Warszawa 2005, s. 176.
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5) na skutek innych zdarzeń zaistniałych po skierowaniu wniosku 
do sądu należy uznać, że postawa oskarżonego nie wskazuje, że cele 
postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy;

6) zmiana wyjaśnień przez oskarżonego, a w szczególności nieprzyzna-
nie się do winy, w sytuacji, gdy w toku postępowania przygotowaw-
czego przyznał się do winy, pod warunkiem jednak, że okoliczność 
ta ma istotny wpływ na ocenę przesłanki odpowiedniej postawy oskar-
żonego lub braku wątpliwości co do okoliczności popełnienia przestęp-
stwa 33.
Nie ma wątpliwości, że gdyby pozbawić prokuratorów prawa do wycofa-

nia się z porozumienia, dochodziłoby do paradoksalnych sytuacji wnosze-
nia przez nich apelacji wobec wyroków wydanych w trybie art. 335 k.p.k. 34 
Ustawa milczy także o możliwości wycofania się oskarżonego z dokona-
nych uzgodnień. Taka możliwość z całą pewnością istnieje. W doktry-
nie występują jedynie rozbieżne poglądy na temat momentu, do którego 
cofnięcie zgody jest możliwe. Niektórzy autorzy sądzą, że może to nastą-
pić przed wydaniem wyroku skazującego na posiedzeniu 35. Według in-
nych, ostateczny termin jest nieco wcześniejszy i następuje wraz z ogło-
szeniem postanowienia o uwzględnieniu wniosku 36. Istnieje również po-
gląd, że najistotniejszy jest moment głosów stron 37. Sądzę, że rozważany 
„stan nieodwracalny” następuje w chwili wydania wyroku na podstawie 
art. 343 k.p.k. Oskarżony powinien więc złożyć w odpowiednim czasie 
oświadczenie woli o odwołaniu zgody na skazanie bez rozprawy, zaś w ra-
zie zaniechania tego, pozostaje mu jedynie zaskarżenie wydanego wyroku 
konsensualnego. 

Forma złożenia wniosku do sądu

W przypadku samoistnego wniosku o skazanie bez rozprawy, proku-
rator nie wnosi aktu oskarżenia, zaś wniosek taki, zgodnie z art. 335 
§ 3 k.p.k., powinien spełniać następujące wymogi aktu oskarżenia:
1) imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, dane o zastoso-

waniu środka zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego;

33  S. Steinborn, Odwoływalność oświadczeń woli a porozumienia w polskim 
procesie karnym, „Palestra” 2001, nr 7–8, s. 40–42; zob. także R. Stefański, Ska-
zanie…, wyd. cyt., s. 21.

34  R. Koper, Warunki…, wyd. cyt., s. 77.
35  R. Stefański, Skazanie…, wyd. cyt., s. 25; E. Kruk, Wyrok…, wyd. cyt., 

s. 85.
36  P. Rogoziński, O niektórych procesowych aspektach dobrowolnego podda-

nia się przez oskarżonego odpowiedzialności karnej (art. 387 k.p.k.), „Palestra” 
2001, nr 1–2, s. 12.

37  A. Ważny, Czy przyznanie się oskarżonego do winy warunkuje stosowanie 
instytucji określonej w art. 387 kodeksu postępowania karnego?, „Prokuratura 
i Prawo” 2003, nr 6, s. 26. 
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2) dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem 
czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, 
a zwłaszcza wysokości powstałej szkody;

3) wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach wymienionych 
w art. 64 lub art. 65 kodeksu karnego albo art. 37 § 1 kodeksu karne-
go skarbowego;

4) wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn pod-
pada;

5) wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
Uzasadnienie samoistnego wniosku ogranicza się do wskazania dowo-

dów świadczących o tym, że okoliczności popełnienia czynu i wina oskar-
żonego nie budzą wątpliwości oraz że cele postępowania zostaną osiągnię-
te bez przeprowadzenia rozprawy. Do wniosku dołącza się, do wiadomości 
sądu, listę ujawnionych osób pokrzywdzonych z podaniem ich adresów, 
adresy osób, których wezwania oskarżyciel żąda, a także załącznik adreso-
wy do akt sprawy i po jednym odpisie wniosku dla każdego oskarżonego. 
Wraz z wnioskiem przesłać należy do sądu akta postępowania przygo-
towawczego wraz z załącznikami. O przesłaniu aktu oskarżenia do sądu 
oraz o treści art. 343 k.p.k. oskarżyciel publiczny zawiadamia oskarżonego 
i ujawnionego pokrzywdzonego, a także osobę lub instytucję, która złoży-
ła zawiadomienie o przestępstwie. Pokrzywdzonego należy pouczyć o pra-
wie złożenia wniosku o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody 
lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, a także o prawie do złożenia 
oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Stro-
nom, obrońcom i pełnomocnikom przysługuje prawo przejrzenia akt spra-
wy, o czym należy ich pouczyć (art. 335 § 3 k.p.k.).

W przypadku wniosku dołączanego przez prokuratora do aktu oskar-
żenia, uzasadnienie wniosku ogranicza się do wskazania dowodów świad-
czących o tym, że okoliczności popełnienia czynu i wina oskarżonego nie 
budzą wątpliwości oraz że cele postępowania zostaną osiągnięte bez prze-
prowadzenia rozprawy. Nie stosuje się wówczas przepisów określających 
wymogi formalne aktu oskarżenia w postaci obowiązku wskazania listy 
osób, których wezwania oskarżyciel żąda, oraz dowodów, których prze-
prowadzenia się domaga. Nie ma również możliwości wnioskowania przez 
prokuratora o zaniechanie wezwania i odczytanie na rozprawie zeznań 
świadków przebywających za granicą lub mających stwierdzić okoliczno-
ści, którym oskarżony w wyjaśnieniach swych nie zaprzeczył, a okoliczno-
ści te nie są tak doniosłe, aby konieczne było bezpośrednie przesłuchanie 
świadków na rozprawie (art. 335 § 2 k.p.k.). 

W obu formach wniosku istnieje także wspomniany już wcześniej obo-
wiązek pouczenia, że podstawą apelacji nie mogą być względne przyczyny 
odwoławcze w postaci błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za pod-
stawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia, oraz 
rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłuszne-
go zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepad-
ku lub innego środka. O pouczeniu takim, zgodnie z art. 335 § 2a k.p.k., 
zamieszcza się adnotację w aktach sprawy.
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Badanie warunków formalnych aktu oskarżenia przez prezesa sądu

Kodeks postępowania karnego w art. 335 § 1a określa, że w przypadku 
samoistnego wniosku o skazanie bez rozprawy odpowiednie zastosowa-
nie znajdują przepisy rozdziału 40 o wstępnej kontroli aktu oskarżenia, 
z wyjątkiem art. 344a. Postępowanie w przedmiocie wniosku dołącza-
nego do aktu oskarżenia uregulowane zostało natomiast wprost w tym 
rozdziale.

Po wniesieniu aktu oskarżenia prezes sądu ma obowiązek zbadać, 
czy spełnia on wymogi formalne określone w art. 119, art. 332, art. 333, 
art. 334 oraz art. 335 k.p.k. Stwierdzając uchybienie dotyczące wspomnia-
nych warunków, zwraca oskarżycielowi akt oskarżenia w celu usunięcia 
braków w terminie 7 dni (art. 337 k.p.k.). Wniosek musi być zatem kon-
kretny 38. Oskarżony powinien bowiem zdawać sobie sprawę, na jaką — 
precyzyjnie określoną — karę lub środek karny wyraża zgodę. Na zarzą-
dzenie prezesa sądu o zwrocie aktu oskarżenia, oskarżycielowi przysługuje 
zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, a więc do sądu rejo-
nowego lub okręgowego. Oskarżyciel publiczny, który nie wnosi zażalenia, 
jest obowiązany wnieść w terminie 7 dni poprawiony lub uzupełniony akt 
oskarżenia (art. 337 § 2 i 3 k.p.k.). „Sąd właściwy do rozpoznania sprawy” 
na podstawie § 2 tego przepisu działa, jak „sąd odwoławczy”, czego kon-
sekwencją jest to, że skład tego sądu, orzekającego na posiedzeniu, nie 
może być określony przez art. 30 § 1 k.p.k., lecz przez art. 30 § 2 k.p.k. 39 
Na wniosek pokrzywdzonego należy poinformować go o dacie i miejscu 
posiedzenia w przedmiocie wniosku o skazanie bez rozprawy oraz o zarzu-
tach oskarżenia i ich kwalifikacji prawnej. Jeżeli wnioski takie złożyło tylu 
pokrzywdzonych, że ich indywidualne poinformowanie spowodowałoby po-
ważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, informację zamieszcza 
się przez ogłoszenie na stronie internetowej sądu. W informacji wskazuje 
się sygnaturę akt sprawy, a nie podaje się danych osobowych zawartych 
w zarzutach (art. 337a § 1 i 2 k.p.k.). Jeżeli złożono wniosek, o którym 
mowa w art. 335 § 1 k.p.k., albo akt oskarżenia zawiera wniosek, o któ-
rym mowa w art. 335 § 2 k.p.k., jego odpis doręcza się ujawnionemu po-
krzywdzonemu (art. 338 § 1b k.p.k.).

W orzecznictwie sądów było wiele wątpliwości związanych z omawia-
nym zagadnieniem. Jedna z nich była przedmiotem zapytania skierowa-
nego do Sądu Najwyższego i dotyczyła niewystarczającego sprecyzowania 
we wniosku zakresu obowiązku naprawienia szkody, podstawy prawnej 
orzeczenia w tym względzie (art. 46 lub 72 § 2 k.k.) oraz podmiotu upraw-
nionego do odszkodowania. Sąd Najwyższy, odmawiając podjęcia uchwa-
ły, słusznie zauważył, że nie są to obligatoryjne elementy tego wniosku, 

38  T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie…, wyd. cyt., s. 671; 
R. Stefański, Skazanie…, wyd. cyt., s. 20.

39  A. Sakowicz, Art. 337 [w:] K.T. Boratyńska i in., Kodeks postępowania kar-
nego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 727; uchwała Sądu Najwyższego z 18 wrześ-
nia 2001 r., sygn. I KZP 11/01, OSNKW z 2001 r., nr 11–12, poz. 92.
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zatem nie mogą być one przyczyną zwrotu aktu oskarżenia w trybie 
art. 337 k.p.k. 40

Posiedzenie przygotowawcze sądu w trybie art. 339 k.p.k.

Na podstawie art. 339 § 1 pkt 3 i 3a k.p.k. prezes sądu kieruje sprawę 
na posiedzenie zarówno w przypadku złożenia wniosku o skazanie bez roz-
prawy dołączanego do aktu oskarżenia, jak i wniosku samoistnego. Celem 
tego posiedzenia przygotowawczego jest merytoryczna kontrola danej spra-
wy. Nie należy jednak na tym etapie dokonywać merytorycznej kontroli 
zebranych w postępowaniu przygotowawczym dowodów, gdyż może być 
to dopiero przedmiotem posiedzenia w trybie art. 343 k.p.k. Na posiedze-
niu wstępnym są natomiast rozpatrywane kwestie organizacyjne, służące 
przygotowaniu właściwego posiedzenia w sprawie skazania bez rozprawy. 
Na omawianym etapie sąd decyduje o obowiązkowym udziale oskarżone-
go i pokrzywdzonego oraz o wezwaniu ich na posiedzenie merytoryczne, 
o którym mowa w art. 343 k.p.k. W samym zaś posiedzeniu wstępnym do-
tyczącym wniosku o skazanie bez rozprawy, zgodnie z art. 339 § 5 k.p.k., 
mogą wziąć udział strony, obrońcy i pełnomocnicy.

Sąd nie może oddalić wniosku w trakcie omawianego posiedzenia, gdyż 
nie przystąpił jeszcze do jego merytorycznego rozpoznania. Należy pamię-
tać również, że nie zawsze musi dojść do posiedzenia merytorycznego. 
Taka sytuacja zaistnieje w momencie odstąpienia od porozumienia. Unie-
możliwia to dalsze postępowanie, a zatem skazania w omawianym trybie 
nie będzie. Zbędne jest w takim wypadku wyznaczanie posiedzenia mery-
torycznego, a wniosek należy pozostawić bez rozpoznania 41.

Merytoryczne posiedzenie sądu w trybie art. 343 k.p.k.

Posiedzenie sądu w trybie art. 343 k.p.k. stanowi wyjątek od reguły za-
mieszczonej w art. 410 k.p.k., która głosi, że „Podstawę wyroku może sta-
nowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głów-
nej”. Przedmiotem tego posiedzenia jest podjęcie decyzji merytorycznej, 
a więc uwzględnienie bądź nieuwzględnienie wniosku.

W myśl art. 343 § 5 k.p.k. udział prokuratora, oskarżonego i pokrzyw-
dzonego na tym posiedzeniu jest fakultatywny, chyba że prezes sądu 
lub sąd uzna go za niezbędny. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że do-
strzegana przez sąd potrzeba ewentualnych korekt wniosku może rzu-
tować na konieczność uznania obecności oskarżonego i pokrzywdzonego 
za obowiązkową 42. Niektórzy autorzy zauważają, że brzmienie art. 343 

40  Postanowienie Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2005 r., sygn. I KZP 10/05, 
OSNKW z 2005 r., nr 4, poz. 42; OSP z 2005 r., nr 10, poz. 119; „Prokuratura 
i Prawo” — dodatek 2005, nr 7–8, poz. 10. 

41  E. Kruk, Wyrok…, wyd. cyt., s. 109–111.
42  T. Grzegorczyk, Kodeks…, wyd. cyt., s. 878.
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§ 5 k.p.k. może budzić wątpliwości z punktu widzenia prawa do obro-
ny. Obecność oskarżonego na tym posiedzeniu jest okazją do zbadania, 
czy jego oświadczenie nie zawiera wad, tak więc powinno być zawsze 
obowiązkowe, aby sąd miał możliwość wysłuchania oskarżonego przed 
skazaniem 43. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu, poucza się 
go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozpra-
wy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o działaniu w charakterze 
oskarżyciela posiłkowego (art. 343 § 5 w zw. z art. 54 § 1 k.p.k.).

Zgodnie z art. 343 § 4 k.p.k. postępowania dowodowego nie prowadzi 
się. Postępowanie dowodowe sądu na posiedzeniu odbywa się zatem z wy-
łączeniem zasady bezpośredniości. Istotne jest, że wyrażając zgodę na roz-
poznanie sprawy w trybie konsensualnym, strony dobrowolnie rezygnują 
z części uprawnień procesowych, w szczególności bezpośredniości prze-
prowadzania dowodów przed sądem 44. Sformułowanie ustawy „postępo-
wania dowodowego nie prowadzi się” nie dotyczy sądowej oceny dowodów. 
Ma więc zastosowanie art. 7 k.p.k., który stwierdza, że „Organy postępo-
wania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzo-
nych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawid-
łowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego” 45.

Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wnio-
sku, o którym mowa w art. 335 § 1 k.p.k., zwraca sprawę prokuratoro-
wi (art. 343 § 7 k.p.k.). W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego 
w art. 335 § 2 k.p.k. sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, 
a prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności 
określonych w art. 333 § 1 i 2 k.p.k. Warto w tym miejscu przytoczyć 
za S. Waltosiem, że sąd nie powinien zaskakiwać stron odmową uwzględ-
nienia wniosku, jeżeli od początku posiedzenia nie ma wątpliwości, że jego 
ewentualna zmiana umożliwiłaby skazanie bez rozprawy 46. W kontekście 
nieuwzględnienia wniosku istotny wydaje się poruszony wcześniej problem 
związany z nierzetelnym przeprowadzeniem postępowania przygotowawcze-
go. Pobieżnie przeprowadzone postępowanie przygotowawcze, powodowane 
chęcią jego skrócenia, może być przyczyną wydłużenia całego postępowa-
nia. Sąd uznaje wówczas zaistnienie przeszkody, która uniemożliwia skaza-
nie bez rozprawy i powoduje konieczność nieuwzględnienia wniosku i roz-
poznania sprawy w trybie zwykłym bądź też zwrotu sprawy prokuratorowi. 

Sąd, uwzględniając wniosek prokuratora, wydaje na posiedze-
niu wyrok skazujący (art. 343 § 5 i 6 k.p.k.). Posiedzenie określone 
w art. 343 § 5 k.p.k. ma charakter jawny (art. 95b § 2 k.p.k.). Artykuł 343 
§ 1 k.p.k. stwierdza, że jeżeli nie ma zastosowania art. 46 k.k., sąd może 
uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., od na-
prawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za dozna-
ną krzywdę. Może w tym celu odroczyć posiedzenie, wyznaczając stronom 

43  E. Kruk, Wyrok…, wyd. cyt., s. 117.
44  Uchwała Sądu Najwyższego z 25 września 2013 r., sygn. I KZP 5/13, LEX 

nr 1371922.
45  E. Kruk, Wyrok…, wyd. cyt., s. 124–125.
46  S. Waltoś, Nowe instytucje…, wyd. cyt., s. 32.
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odpowiedni termin (art. 341 § 3 w zw. z art. 343 § 1 k.p.k.). W literaturze 
wskazuje się, że sąd powinien szeroko korzystać z możliwości, jakie daje 
mu art. 343 § 1 k.p.k., wysłuchując w miarę potrzeby oskarżonego oraz po-
krzywdzonego, po jego uprzednim wezwaniu 47. Uwzględnienie wniosku jest 
możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie 
powiadomiony o terminie posiedzenia (art. 343 § 2 k.p.k.). Sąd może uzależnić 
uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej 
przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego (art. 343 § 3 k.p.k.). 
Przed uwzględnieniem wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., sąd poucza 
oskarżonego, że podstawą apelacji nie mogą być zarzuty określone w art. 438 
pkt 3 i 4 k.p.k., związane z treścią zawartego, w trybie art. 343 k.p.k., porozu-
mienia (art. 343 § 5a k.p.k.).

Podsumowując powyższe rozważania, podkreślenia wymaga, że kon-
sensualizm w procesie karnym jest zjawiskiem jak najbardziej pożytecz-
nym, pod warunkiem jednak, że z jego rozwiązań korzysta się w sposób 
właściwy. Nie należy krytykować skazania bez rozprawy tylko ze względu 
na niewłaściwe stosowanie jego regulacji. Wystąpienie przez prokuratora 
z wnioskiem o skazanie bez rozprawy oraz jego uwzględnienie przez sąd 
wymaga dokładnej analizy wszystkich przesłanek tego trybu konsensual-
nego, przeprowadzonej w sposób zapewniający poszanowanie praw zarów-
no oskarżonego, jak i pokrzywdzonego przestępstwem.

47  K. Lewczuk, Rola…, wyd. cyt., s. 143.

�Słowa  klucłowe:� skazanie bez 
rozprawy, postępowanie skrócone, 
konsensualizm, porozumienia 
karnoprocesowe, postępowanie karne

�Stwecucwenwe:� Celem pracy jest omó-
wienie instytucji skazania bez rozpra-
wy, nazywanej często przez praktyków 
postępowaniem skróconym, w brzmie-
niu określonym ustawą z 11 marca 
2016 r. o zmianie ustawy — Kodeks 
postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw. Skazanie bez rozpra-
wy należy do grona porozumień kar-
noprocesowych przyjętych w polskim 
kodeksie postępowania karnego, de-
finiowanych w doktrynie jako umowa 
między oskarżonym a oskarżycielem 
publicznym, pokrzywdzonym, a nawet 
organem procesowym, przedmiotem 
której jest zachowanie oskarżonego 
w zamian za określoną decyzję bar-
dziej dla niego korzystną w porównaniu 
z tą, jakiej mógłby się spodziewać bez 

�Kwyołtdee: sentencing without trial, 
shortened procedure, arranging 
a consensus, agreement in a criminal 
trial, criminal proceedings

�luuwatye:� The aim is to discuss the 
institution of conviction without trial, 
often referred to by practitioners con-
duct shortened, as set out by the Law 
of 11 March 2016 amending the Act — 
Code of Criminal Procedure and other 
laws. Sentencing without trial is one 
of the agreements in a criminal trial 
adopted in the Polish Code of Crim-
inal Procedure, defined the doctrine 
as an agreement between the accused 
and the public prosecutor, the injured, 
and even the body of the process, the ob-
ject of which is to keep the accused in ex-
change for a certain decision more for 
him favorable in comparison with this, 
which could be expected without such 
behavior. It is regulated in art. 335 and 
343 of the Code of Criminal Procedure. 
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takiego zachowania. Uregulowane ono 
zostało w art. 335 i art. 343 k.p.k. Ar-
tykuł 335 k.p.k. określa dwa rodza-
je wniosku o skazanie bez rozpra-
wy, tj. wniosek samoistny, kierowany 
do sądu przez prokuratora zamiast 
aktu oskarżenia (art. 335 § 1 k.p.k.), 
oraz wniosek niesamoistny, dołącza-
ny przez niego do wnoszonego do sądu 
aktu oskarżenia (art. 335 § 2 k.p.k.). 
Na gruncie omawianej instytucji istnie-
je wiele zagadnień budzących wątpli-
wość zarówno teoretyków, jak i prak-
tyków prawa. Należy do nich zaliczyć 
w szczególności kwestię zasadności for-
mułowania przez ustawodawcę wymogu 
przyznania się do winy jako przesłan-
ki determinującej zastosowanie ska-
zania bez rozprawy, znaczenie braku 
zgody pokrzywdzonego na wystąpienie 
z wnioskiem o skazanie bez rozprawy 
dla zaistnienia przesłanki pozytywnej 
prognozy, możliwość skorzystania przez 
recydywistę z omawianego postępowa-
nia oraz określenie terminu wycofania 
się przez oskarżonego z zawartego po-
rozumienia. W pracy podkreślono także 
konieczność stosowania postępowania 
skróconego w sposób zgodny z rzetelnie 
rozumianym wymogiem koncentracji 
procesowej.

Art. 335 of the Code of Criminal Proce-
dure identifies two types of application 
for a conviction without a trial, ie. the 
proposal led to the court by the pros-
ecutor instead of indictment (Art. 335 
§ 1 of the Code of Criminal Procedure) 
and a proposal attached by him to be im-
parted to the court indictment (Art. 335 
§ 2 of the Code of Criminal Procedure). 
On the basis of the institution, there 
are many issues doubtful both theorists 
and practitioners. These should include 
in particular the issue of the legitimacy 
of the formulation by the legislature re-
quiring a confession as evidence’s cru-
cial use of sentencing without trial, 
meaning the lack of consent of the vic-
tim to request a conviction without trial 
for the existence of evidence of a positive 
outlook, the possibility of using the re-
cidivist of the conduct in question and 
the time limit for the withdrawal of the 
accused from the agreement. The study 
also highlights the need for a shortened 
procedure in a manner consistent with 
reliably understood the requirement 
of concentration process.


