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DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE jest instytucją służącą przede wszystkim znacznemu skróceniu
postępowania przed sądem, bez naruszenia praw oskarżonego i pokrzywdzonego.
Polega ono na oświadczeniu oskarżonego, iż chce by sąd wydal wyrok skazujący i wymierzył mu
określoną karę bądź środek karny, bez przeprowadzania
postępowania dowodowego.
Wnioski takie wpływają więc nie tylko na . usprawnienie pracy sądu ale także zaoszczędzają stronom procesu
oraz świadkom czasu i niejednokrotnie nieprzyjemnych doznań związanych z koniecznością stawienia
się w sądzie. Nie sposób również ominąć faktu, iż w dużym stopniu obniżają koszty procesu, którymi w
wyroku obciążeni zostają najczęściej oskarżeni.
KTO I KIEDY MOŻE GO ZŁOŻYĆ ?
Wniosek o dobrowolne poddanie się karze składa oskarżony bądź w jego imieniu obrońca.
Musi on zostać złożony (w formie pisemnej bądź do protokołu) przed zakończeniem składania wyjaśnień
przez oskarżonego, a w sytuacji, gdy w sprawie występuje kilku oskarżonych - przed zakończeniem
przesłuchania wszystkich oskarżonych (niezależnie od tego, którego z nich ma wniosek dotyczyć).
Jeżeli oskarżony zamierza skorzystać z prawa odmowy składania wyjaśnień przed Sądem, może również
złożyć pisemny wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie kary ale najpóźniej przed
rozpoczęciem rozprawy głównej.
Nic nie stoi na przeszkodzie, by z takim wnioskiem wystąpić wcześniej, już na etapie postępowania
przygotowawczego. W takiej sytuacji należy zachować formę pisemną wniosku; zostanie on przesłany do
sądu z aktami głównymi i rozpoznany na rozprawie po odczytaniu aktu oskarżenia.
Niestety, nie w każdej sytuacji złożenia takiego wniosku jest możliwe. Będzie on uwzględniony tylko
w sytuacji, gdy spełnione są następujące warunki:
 czyn zarzucany oskarżonemu stanowi występek* (a nie zbrodnię*);
 okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości (oskarżony przyznaje się do popełnienia
czynu i do zawinienia, co znajduje potwierdzenie w innych dowodach, przeprowadzonych w toku
postępowania przygotowawczego);
 brak sprzeciwu prokuratora;
 brak sprzeciwu pokrzywdzonego, który jest informowany o złożeniu przez oskarżonego takiego wniosku
bądź możliwości jego złożenia;
 mimo nie przeprowadzenia rozprawy w całości zostaną osiągnięte cele postępowania karnego;
 wniosek spełnia wymóg;
 dotyczący terminu jego złożenia;
 (o czym mowa powyżej)

lub ewentualnie,
 gdy oskarżony dokonał we wniosku zmian wskazanych przez Sąd, a prokurator i pokrzywdzony nie
sprzeciwił się temu. Sąd bowiem jest uprawniony do wskazania, w jakim zakresie wniosek oskarżonego musi
być zmieniony, by został uwzględniony, w skazania te mogą dotyczyć rodzaju kary lub środków karnych.
W razie nieuwzględnienia wniosku, w sytuacji, gdy w/wym. warunki nie zostaną spełnione - sąd prowadzi
rozprawę w dalszym ciągu, na ogólnych zasadach.
Co ważne, wniosek o dobrowolne poddanie się karze może zostać wniesiony w wypadku ponownego
rozpoznania sprawy; w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego (apelacji, kasacji) i przekazania sprawy
sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Występkiem - jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 sławek dziennych, karą ograniczeniu wolności albo

*

karą pozbawienia wolności przekraczająca miesiąc.
*
Zbrodnią - jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat albo karą surowszą.

Mimo, że w przypadku zastosowania instytucji dobrowolnego poddania się karze wymiar kary zostaje
orzeczony w rezultacie zaaprobowania przez sąd wniosku oskarżonego (bądź obrońcy) przy braku sprzeciwu
prokuratora oraz pokrzywdzonego, to każda ze stron może wnieść apelacje od wyroku i wysunąć w niej także
zarzut rażącej niewspółmierności kary. Zatem również od wyroku tego rodzaju, na zasadach ogólnych, może
być wniesiona kasacja.

O ewentualne, szczegółowe i profesjonalne porady prawne należy udać się do specjalisty - adwokata lub radcy
prawnego.
W Biurze Obsługi Interesanta uzyskasz wgląd do listy adwokatów/radców prawnych lub do listy instytucji udzielających
bezpłatnych porad.

