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Dlaczego w prawie karnym  
potrzebne jest umorzenie kompensacyjne
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Rozwiązania pokrewne 
umorzeniu  

kompensacyjnemu



Podejmując próbę przedstawienia stanowiska 
co do potrzeby i dopuszczalności uzupełnienia 
obowiązującego systemu prawa o szczególne re-
gulacje określające ewentualne przesłanki i konse-
kwencje porozumienia sprawcy z pokrzywdzonym, 
połączonego z naprawieniem szkody wyrządzonej 
w wyniku popełnienia przestępstwa, w pierwszej 
kolejności wypada odnieść się do dwóch zasadni-
czych kwestii. 

Po pierwsze pytania, czy istniejące już w pra-
wie karnym materialnym i procesowym instytu-
cje w sposób niedostateczny (tj. zbyt wąski) wy-
znaczają zakres przypadków, w których może dojść 
do zakończenia postępowania karnego bez ko-
nieczności rozstrzygania w stadium jurysdykcyj-
nym kwestii odpowiedzialności karnej w sposób 
przewidziany w kodeksie postępowania karnego. 
Spojrzenie powyższe jest uzasadnione także podo-
bieństwem instytucji umorzenia kompensacyjnego 
do unormowań odnoszących się do czynnego żalu, 
klauzul niepodlegania karze, na co wskazywano 
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w piśmiennictwie w okresie obowiązywania tej in-
stytucji w polskim systemie prawa karnego19.

Po wtóre problemu relacji ewentualnej insty-
tucji umorzenia kompensacyjnego lub rozwiązania 
o podobnej funkcji i charakterystyce do zasady le-
galizmu, obowiązującej w polskim systemie prawa 
procesowego oraz przyjmowanego powszechnie pa-
radygmatu odpowiedzialności karnej. 

Z punktu widzenia pierwszego z wyróżnio-
nych zagadnień dostrzec trzeba, że w polskim 
systemie prawa karnego – zarówno w jego war-
stwie materialnoprawnej, jak i procesowej – ist-
nieje aktualnie szereg rozwiązań umożliwiających 
inne od klasycznego zakończenie postępowania 
karnego (pozwalających na jego wcześniejsze za-
kończenie). Chodzi tu o alternatywę dla mode-
lu sprowadzającego się do rozstrzygnięcia kwestii 
odpowiedzialności karnej w wyroku wydawanym 
przez sąd po przeprowadzeniu postępowania ju-
rysdykcyjnego lub regulacji stanowiących pod-
stawę do złagodzenia konsekwencji wynikających 
z popełnienia przestępstwa w związku z okolicz-
nościami mającymi miejsce po jego popełnieniu. 
Instytucje przewidziane w aktualnie obowiązu-
jącym systemie prawa karnego mają różnorodny 
charakter i rozmaicie określone przesłanki. Two-
rzą swoisty kompleks rozwiązań, umożliwiających 

19 J. Majewski, Umorzenie postępowania karnego w trybie…, s. 170 i n.; J. Ma-
jewski, Kodeks…, s. 174 i n. 



49

Rozwiązania pokrewne umorzeniu kompensacyjnemu

albo odstąpienie od reakcji karnoprawnej z uwa-
gi na szczególne okoliczności związane przede 
wszystkim z wagą popełnionego czynu, albo od-
powiednie złagodzenie formy prawnokarnej re-
akcji, przybierające także postać rozstrzygnięcia 
blokującego prowadzenie postępowania karnego 
w stadium jurysdykcyjnym. 

W obecnym kształcie model reakcji w zakresie 
przestępstw, po dokonaniu których doszło do po-
zytywnie ocenianych przez ustawodawcę zachowań 
ze względu na pojednanie sprawcy i pokrzywdzone-
go bądź rekompensatę dla ofiary za uszczerbek lub 
krzywdę wynikającą z popełnienia przestępstwa, 
składa się z następujących instytucji, ułożonych we-
dle gradacji konsekwencji względem rozmiaru ich 
korzystności dla sprawcy (zob. tabela 1 na s. 51). 

W tle przedstawionego katalogu pozostaje me-
diacja, która stanowić ma praktyczny środek uła-
twiający osiąganie porozumienia pomiędzy spraw-
cą a pokrzywdzonym w zakresie rekompensaty oraz 
stwarza okazję do pojednania. 

Powyższe instytucje pozwalają na wykoncy-
powanie z nich generalnej idei modyfikacji reak-
cji na przestępstwo w celu stworzenia odpowied-
nich warunków motywacyjnych dla sprawców, aby 
ci w większym stopniu dążyli do korekty negatyw-
nych skutków swych przestępczych działań. Owa 
idea jest możliwa do odtworzenia pomimo tego, 
iż są to instytucje o różnym rodowodzie, historii 
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oraz stopniu zakorzenienia w systemie prawno-
karnym, a także o różnym charakterze, a nawet 
wbrew temu, że pierwotnie nie zostały pomyśla-
ne jako komplementarne. W obliczu powszechnej 
niestety trudności w egzekwowaniu roszczeń zasą-
dzonych wobec ofiar przestępstw, taka motywacja 
sprawców może w znacznym stopniu pozytywnie 
wpłynąć na efektywną realizację interesów po-
krzywdzonych. W tym kontekście zasadniczą kwe-
stią jest ustalenie, czy tak ukształtowane rozwiąza-
nia ujęte zostały zbyt wąsko – czy to co do zakresu 
ich zastosowania, czy też przesłanek uzasadniają-
cych określony sposób postępowania – a w kon-
sekwencji, czy ujawnia się potrzeba uzupełnienia 
systemu o nową instytucję uelastyczniającą system 
prawa karnego20. 

W okresie obowiązywania art. 59a k.k. wska-
zywano na podobieństwa uregulowanej w tym 
przepisie instytucji z różnymi rozwiązaniami, za-
wartymi przede wszystkim w kodeksie karnym, 
które umożliwiają modyfikacje w sferze odpowie-
dzialności karnej21.

20 Zob. też uwagi J. Majewski, Czynny…, s. 53 i n.; W. Zalewski, Instytucja…, 
s. 25 i n.; M. Małecki, Przygotowanie…, s. 366 i n.; O. Sitarz, Czynny żal jako…, 
s. 170 i n.; O. Sitarz, Czynny żal w polskim…, s. 144 i n. 

21 Zob. w tej kwestii interesujące rozważania W. Wróbel, Umorzenie…, 
s. 7 i n. Por. też uwagi J. Majewski, Czynny…, s. 50 i n. 
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klauzule wyłączające karalność

art. 160 § 4 k.k.
art. 169 § 1 k.k. 
art. 176 § 1 k.k.
art. 220 § 3 k.k. 
art. 296 § 5 k.k. 
art. 297 § 3 k.k. 
art. 298 § 2 k.k. 

bezwarunkowe umorzenie  
postępowania art. 59a k.k.

warunkowe umorzenie postę-
powania w ramach uwzględ-
nienia postawy sprawcy

art. 66 k.k. 

niepodleganie karze lub  
odstąpienie od wymierzenia 
kary w ramach czynnego żalu

art. 15 k.k. 
art. 17 k.k.
art. 295 k.k. 
art. 307 k.k.

nadzwyczajne złagodzenie 
kary w ramach czynnego żalu

art. 295 k.k. 
art. 307 k.k.

nadzwyczajne  
złagodzenie kary

art. 60 § 2  
pkt 1 i 2 k.k.

uwzględnienie postawy spraw-
cy w ramach wymiaru kary na 
podstawie szczególnych dyrek-
tyw wymiaru kary

art. 53  
§ 2 i 3 k.k.

Tabela 1


