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Przedmowa

Polskie prawo karne przewiduje złożony system reakcji karnej na
popełnione przestępstwo. Jedną z form naprawy sytuacji spowodowanej czynem zabronionym jest kara pozbawienia wolności. Orzekanie o prawnokarnych konsekwencjach naruszenia normy sankcjonowanej oparto na zasadach,
których uwzględnienie powoduje, że jej wysokość jest współmierna względem popełnionego przestępstwa. Niniejsza monografia omawia alternatywne
formy kary pozbawienia wolności o probacyjnym charakterze - warunkowe
umorzenie postępowania karnego i warunkowe zawieszenie wykonania kary.
Ich istotą jest złagodzenie odpowiedzialności karnej, po to by poddać jednostkę próbie i dokonać weryfikacji, czy takie rozwiązanie będzie wystarczające,
aby cele tej kary zostały osiągnięte. Trzecia forma probacji, której poświęcono
odrębny rozdział to warunkowe przedterminowe zwolnienie, w ramach którego sąd penitencjarny dokonuje korekty prognozy kryminalnej, postawionej wobec sprawcy w momencie orzekania przez sądy rozpoznające sprawę
w pierwszej i drugiej instancji. Również i w tym wypadku podstawowym założeniem jest poddanie sprawcy próbie.
W niniejszym opracowaniu postawiono hipotezę, że kara pozbawienia
wolności jest wysoce dolegliwa dla sprawcy. Niemniej jednak w każdym demokratycznym państwie prawa nie sposób odejść od tej formy represji karnej.
Z tego zatem względu konieczne staje się wdrożenie takich mechanizmów
prawnych, które spowodują, że ten rodzaj kary będzie nosił cechy kary humanitarnej oraz otworzy osobom skazanym realne możliwości resocjalizacji.
Trudno byłoby oczekiwać od osoby dożywotnio pozbawionej wolności, aby
starała się zmienić swoje zachowanie wiedząc, że do końca życia pozostanie
w izolacji. Szansa na opuszczenie zakładu karnego rodzi zatem w świadomości
skazanego wolę współdziałania w kreowaniu oczekiwanej społecznie postawy
(daje mu odpowiednią motywację).
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PRZEDMOWA

Układ monografii rozpoczyna się od rozdziału wstępnego, w którym
dokonano kompleksowej analizy celów i dyrektyw sądowego wymiaru kary.
Rozstrzygnięto w tej części dylemat, czy kara ma być celowa, czy sprawiedliwa.
W tym aspekcie konieczne było poczynienie kilku uwag natury teoretyczno-filozoficznej, które skupiały się na określeniu istoty teorii retrybutywnych
i prewencyjnych. Dostrzeżono bowiem, iż jedne wskazują na uzasadnienie
kary w postaci popełnionego uprzednio przestępstwa, drugie zaś na potrzebę
zapobiegnięcia popełnienia kolejnych czynów zabronionych.
W drugim rozdziale zaprezentowano instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego. Ta część pracy rozpoczyna się od genezy tego
środka probacyjnego oraz omówienia podstaw jego stosowania. Następnie
rozróżniono przesłanki warunkowego umorzenia postępowania na powiązane
z popełnionym przestępstwem, związane ze sprawcą oraz przesłanki procesowe. Wymiar procesowy warunkowego umorzenia obejmuje zagadnienie
złożenia wniosku do sądu oraz trybu jego rozpoznania. Analiza tej instytucji
kończy się na aspekcie wykonawczym, obejmującym właściwość sądu, wykonanie orzeczenia i podjęcie postępowania warunkowo umorzonego. Szczególną uwagę skupiono na rozbieżnościach terminologicznych, dostrzeżonych
w omawianej materii.
Rozdział trzeci monografii porusza zagadnienie warunkowego zawieszenia
wykonania kary pozbawienia wolności. Ponownie rozpoczyna się od kwestii
materialnoprawnych, na kształt których złożyły się geneza instytucji, przesłanki zawieszenia kary, katalog obowiązków probacyjnych oraz zarządzenie kary
warunkowo zawieszonej. W porównaniu do aspektów materialnoprawnych,
kwestie procesowe dotyczące orzekania o warunkowym zawieszeniu wykonania
kary nie są skomplikowane ani specyficznie unormowane. Stosowanie środków
probacyjnych odnosi się tylko do fazy jurysdykcyjnej procesu karnego, zaś orzekanie w tym przedmiocie wymaga poczynienia ustaleń faktycznych na ogólnych
zasadach, przy wykorzystaniu dopuszczalnych środków dowodowych, także
przeprowadzonych z urzędu w świetle wskazań art. 167 k.p.k. Z tego względu
poprzestano na ogólnej analizie procesowego charakteru tej instytucji. W aspekcie wykonawczym warunkowego zawieszenia skupiono się natomiast na analizie
normatywnej art. 152 k.k.w. i art. 178 k.k.w.
Ostatni rozdział monografii koncentruje się na kompleksowej wykładni przepisów kształtujących warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Opisywana instytucja ma wyjątkowy charakter i pod tym kątem została omówiona. Uwzględniono przy tym
tezy stawiane w bogato zgromadzonym orzecznictwie sądów powszechnych,
10
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na podstawie których wysnuto klarowny wniosek, iż przedterminowe zwolnienie sprzyja resocjalizacji skazanego. Wśród przesłanek stosowania dobrodziejstwa przedterminowego zwolnienia wyróżniono przesłanki formalne
i materialne, które zostały w tej części omówione. Dostrzeżono jednocześnie
trudności w rozumieniu przyjętej nomenklatury oraz podjęto próbę ujednolicenia kontrowersyjnej terminologii. W tej części uwzględniono także zagadnienia: okresu próby, ponownego warunkowego zwolnienia z tej samej kary
oraz charakteru prawnego zwolnienia z kary ograniczenia wolności. Szczególną uwagę poświecono wątkowi procesowemu. Wskazano bowiem podmioty,
które posiadają kompetencje do złożenia wniosku o przedterminowe zwolnienie, określono właściwość sądu penitencjarnego (z uwzględnieniem orzekania
w sprawach, w których wyrok wydał sąd wojskowy) oraz przedstawiono możliwości wzruszenia nieprawomocnego postanowienia sądu penitencjarnego.
Ta część kończy się porównaniem instytucji warunkowego przedterminowego
zwolnienia z ułaskawieniem, będącym prerogatywą Prezydenta RP. Z kolei
wymiar wykonawczy warunkowego zwolnienia skupia się na przesłankach
jego odwołania. Podzielono w związku z tym powody odwołania przedterminowego zwolnienia na: obligatoryjne, fakultatywne i względnie obligatoryjne,
jak również przedstawiono konsekwencje wystąpienia ujemnej przesłanki postępowania wykonawczego.
W pracy wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną i porównawczą.
Analizując badane instytucje oparto się na bogatym orzecznictwo sądowym
oraz dostępnej literaturze przedmiotu.
Monografia zawiera odmienne spojrzenie na probację w polskim prawie karnym. Dotychczasowe publikacje pomijały bowiem wątki procesowe
i wykonawcze, skupiając się na materialnoprawnym charakterze tych instytucji. Wykorzystane w opracowaniu orzecznictwo pozwala szerzej i nieco odmiennie spojrzeć na węzłowe zagadnienia w obszarze probacji. Opracowanie
w takim kształcie ma nie tylko walor naukowy, ale może służyć celom dydaktycznym - nie tylko studentom prawa, ale również teoretykom i praktykom,
w szczególności sędziom, prokuratorom oraz przedstawicielom prawniczych
zawodów korporacyjnych.
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Rozdział 1

Cele kary i dyrektywy
sądowego jej wymiaru1

1.1. Filozofia karania. Teoria i racjonalizacja kary
Kara jest pojęciem używanym stale w języku potocznym, a zatem (chociażby intuicyjnie) zarysowane ramy znaczeniowe tego pojęcia są odbiorcom
niewątpliwie znane. Jakkolwiek kara może być różnie interpretowana na
gruncie wielu nauk, przykładowo socjologii, psychologii, filozofii czy pedagogiki, to w kontekście niniejszego opracowania najbardziej istotne będzie jej
prawnokarne rozumienie.
Co istotne, kara jako urządzenie służące regulacji życia społecznego jest
pierwotna w stosunku nie tylko do filozofii karania, ale również do samego
prawa karnego.
I tak na gruncie filozofii prawa karnego, karę można zdefiniować jako
osobistą dolegliwość zadaną sprawcy przestępstwa, będącą reakcją na popełnione przestępstwo, wyrażającą popełnienie przestępstwa, wymierzoną przez
konstytucyjnie do tego uprawniony organ państwa (Wróbel, Zoll, Polskie
prawo…, s. 414). Sama kara ma w tym kontekście trzy odmienne aspekty
– kara grożąca za popełnienie określonego w ustawie typu czynu zabronionego, konkretna kara wymierzona indywidualnemu sprawcy oraz finalnie, kara
wykonywana.
1.1.1. Racjonalizacja kary
Jakkolwiek kara jest reakcją wyłącznie na czyn stanowiący przestępstwo,
to jednak jest również osobistą dolegliwością świadomie zadaną jego sprawcy.
1

dr Aleksandra Miśkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
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W takim kształcie jest ona w istocie zła, a więc w imię moralności winno
się z niej zrezygnować. Powyższe stanowi skrótowe przedstawienie ideologii
abolicjonistycznej, obecnej zarówno historycznie, jak i współcześnie w filozofii prawa karnego. W ocenie zwolenników tej teorii nie można reagować na
zło wyrządzeniem kolejnego zła, a wymierzanie kary drugiemu człowiekowi
jest działaniem przeciwko jego nienaruszalnej godności – tak w szczególności
F. Nietzsche, w ocenie którego kara brudzi bardziej, niż przestępstwo, na które reakcję stanowi (Wróbel, Zoll, Polskie prawo…, s. 415). Kara w postaci
zniewolenia drugiego człowieka miałaby godzić bezpośrednio w przyrodzoną
i niezbywalną godność istoty ludzkiej, i jako taka wymyka się kryteriom moralności. Argumentacja w tym zakresie wydaje się, jednakże nie wytrzymywać
konfrontacji ze społecznym celem kary, jakim jest w szczególności konieczność zapobieżenia złu w znacznie większym wymiarze.
Pozostając w kontrze do przedstawionych powyżej poglądów należy
stwierdzić, że nawet jeżeli kara zostanie uznana za zło – co nie musi być wcale
prawdziwe – to wydaje się, iż tylko w ten sposób możliwe jest zapobiegnięcie
kolejnemu złu o znacznie większych rozmiarach. W zakresie argumentacji
dotyczącej godności człowieka słuszne wydaje się wskazanie, że kara jest
w swej istocie potwierdzeniem wolności człowieka wynikającej z jego godności,
rozumianej jako odpowiedzialności za własne czyny. A contrario, rezygnacja
z karania czyni jednostkę nieodpowiedzialną za swoje czyny i wybory, co prowadzi do zanegowania jej przyrodzonej godności. Zastrzec należy, jednakże,
że powyższa argumentacja dotyczy jedynie abolicyjnych nurtów myślowych,
wskazujących na całkowitą niedopuszczalność karania. Niezmiennie aktualne
winno być domaganie się rzetelnego i zgodnego z prawem uzasadnienia stosowania kary.
Potwierdzenie tejże ścieżki argumentacyjnej stanowić może analiza
historycznych trendów dotyczących polityki i sposobu karania. Pierwotną reakcją na naruszenie przez jednostkę przyjętego przez społeczeństwo ładu była
zemsta dokonywana bezpośrednio przez pokrzywdzonego lub jego najbliższych (Wróbel, Polskie prawo…, s. 415). Współcześnie można przyjąć, że kara
jest poniekąd kontynuacją zemsty, ale wymierzoną w cywilizowany sposób
przez organy państwa. Oznacza to jednocześnie, że sankcja karna jest bezpośrednią reakcją na popełniony już czyn zabroniony, a jej usprawiedliwienie
oparte jest li tylko na tym czynie. Z drugiej strony wskazuje się, że kara nie
jest odpowiedzią na popełnione przestępstwo, a ma na celu zapobiegnięcie
popełnianiu kolejnych takich czynów w przyszłości. Co istotne, spór zwolenników jednej czy drugiej koncepcji nie ma charakteru stricte prawnego,
14
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a dotyka również – a może przede wszystkim – materii politycznej, w szczególności w zakresie polityki karania, nawet zmierzającej w kierunku populizmu penalnego. W kontekście powyższego nie należy również zapominać, że
nie jest możliwe wprowadzanie zagrożenia karami określonego rodzaju bez
dysponowania środkami finansowymi na ich wykonanie w razie potrzeby.
Rozsądne i rzetelne kształtowanie polityki karnej wymaga analizy nie tylko
stanu przestępczości, ale również pojemności zakładów karnych, finansowych
możliwości utrzymania osadzonych, a także możliwości zorganizowania służb
probacyjnych.
Analiza opisanych wyżej pokrótce racjonalizacji kary skłania do zaniechania przyznawania prymatu którejkolwiek z nich, przy jednoczesnym uznaniu
ich wzajemnej komplementarności. Należy przy tym uwzględnić ich odmienne role w procesie wymiaru kary oraz fazę, w której proces ten się znajduje
– inna bowiem będzie racjonalizacja w momencie ustalania zagrożenia sankcją
karną na poziomie abstrakcyjnym, a inna w momencie wymierzenia konkretnej kary konkretnemu sprawcy i jej następczego wykonania.
Niezależnie od opisanej powyżej różnorodności poglądów, współcześnie
najbardziej doniosłą rolę odgrywają dwa typy racjonalizacji kary, tj. racjonalizacja sprawiedliwościowa oraz celowościowa (także jako utylitarna). Pierwsza
z nich nakazuje karać sprawcę, aby sprawiedliwie odpłacić mu za popełnione
przez niego czyny zabronione, druga zaś – aby osiągnąć konkretnie zamierzony cel w przyszłości. Jako przykłady takich celów można wskazać potrzebę
resocjalizacji sprawcy, jego izolacji czy odstraszenia innych członków społeczeństwa od popełniania przestępstw). Łatwo zauważyć, że racjonalizacja sprawiedliwościowa zwrócona jest w przeszłość, celowościowa zaś – w przyszłość.
1.1.2. Cele kary
Celowość kary kształtuje się odmiennie w przypadku abstrakcyjnie
pojmowanego ustawowego zagrożenia karą oraz w przypadku kary wymierzonej indywidualnemu sprawcy. Wysokość ustawowego zagrożenia ma bowiem wpływ na kwalifikację czynu jako zbrodnię lub występek, możliwości
zastosowania środków probacyjnych czy odstąpienia od wymiaru kary czy
modyfikacji jej granic. Co do zasady, przy ustalaniu wysokości ustawowego zagrożenia decydującą rolę odgrywa wartość dobra chronionego normą
sankcjonowaną i naruszanego przez sprawcę przestępstwa (Wróbel, Polskie
prawo…, s. 417). Surowość zagrożenia odzwierciedla bowiem wagę, jaką
ustawodawca przypisuje danemu dobru chronionemu prawem i odgrywa
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również rolę wychowawczą w odniesieniu do członków społeczeństwa poprzez wskazanie priorytetów przyjętych przez ustawodawcę. Wysokość tego
zagrożenia odzwierciedla negatywną ocenę danego zachowania sprzężonego
z normą sankcjonowaną i wyraża intensywność tej oceny. Wreszcie surowość
zagrożenia ma na celu również oddziaływanie na proces motywacyjny sprawcy, powstrzymując go przed realizacją zachowania stanowiącego naruszenie
normy sankcjonowanej. Potencjalny sprawca ma dojść do przekonania, że
popełnienie danego przestępstwa jest społecznie postrzegane jako naganne.
W konsekwencji, na etapie kształtowania ustawowego zagrożenia karą, należy
brać pod uwagę przede wszystkim dyrektywę prewencji generalnej.
W przypadku wymierzania konkretnej kary indywidualnemu sprawcy
celowość kary kształtuje się zgoła odmiennie, a to z uwagi na konieczność
uwzględnienia kilku celów, które skład orzekający ma osiągnąć.
W zakresie oddziaływania ogólnoprewencyjnego, wymiar kary w takim
przypadku musi zaspokajać społeczne poczucie sprawiedliwości i nieść wyraźne przesłanie, że dobra prawne podlegają ochronie, a hipotetyczna sankcja jest
w konkretnym przypadku egzekwowana i realizowana przez organy państwa.
Tylko w ten sposób możliwa staje się integracja członków społeczeństwa wokół chronionych prawnie, doniosłych wartości, a tym samym zapobieganie
popełnianiu dalszych przestępstw.
Oddziaływanie szczególnoprewencyjne przejawia się w szczególności
w podjęciu próby resocjalizacji sprawcy. Kara winna zatem wpływać naprawczo na jego negatywnie nastawioną wobec wartości społecznych postawę.
Współczesne prawo karne jako cel przyjmuje również naprawienie szkody
i zadośćuczynienie pokrzywdzonemu przestępstwem lub jego najbliższym.
Jakkolwiek system prawny przewiduje narzędzia odszkodowawcze głównie
w obszarze prawa cywilnego, to prawidłowa wydaje się być również prawnokarna tendencja do likwidacji konfliktu społecznego powstałego w wyniku
popełnienia przestępstwa.
1.1.3. Teorie retrybutywne i prewencyjne
Kluczem do przedstawienia i rozróżnienia teorii kary jest rozstrzygnięcie
dylematu, czy kara ma być celowa, czy sprawiedliwa. Teorie retrybutywne
wskazują bowiem na uzasadnienie kary w postaci popełnionego uprzednio
przestępstwa, teorie prewencyjne zaś w potrzebie zapobiegnięcia kolejnym
czynom zabronionym.
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Z uwagi na fakt, że retrybutywnie rozumiana kara jest odpłatą za wyrządzone zło, teoria ta niewątpliwie sięga aż do historycznej instytucji krwawej
zemsty. W miarę postępu cywilizacyjnego i coraz to większej organizacji państwowości, ocena krzywdy i odpowiadającej jej kary uległa zobiektywizowaniu
i odgórnemu określeniu – wskazać można chociażby zasadę talionu, w myśl
której kara miała w stu procentach odpowiadać wyrządzonej krzywdzie.
Filozoficzne podstawy teorii retrybutywnych sformułował I. Kant
(Sadowski, Filozofia…, s. 103-111). W jego rozumieniu, kara sama w sobie
jest wyrazem idei sprawiedliwości, z której wynika konieczność odpłaty złem
za wyrządzone zło. Kant rozpatruje karę w kategorii właściwego dla siebie
imperatywu kategorycznego, który nie wymaga uzasadnienia, a jest celem samym w sobie. Tym samym przestępstwo jest wystarczającym – bo jedynym
– ostatecznym powodem wymierzenia i wykonania kary. Kolejnym zwolennikiem retrybucji był G.W.F. Hegel – wskazywał on, że przestępstwo stanowi zaprzeczenie woli społeczeństwa, kara zaś jest zaprzeczeniem przestępstwa,
a więc powrotem do oczekiwanego i pożądanego stanu rzeczy (Hegel, Zasady…, 1969).
Prace Kanta i Hegla stanowiły zaczyn dla stworzenia klasycznej szkoły
prawa karnego, której wymownym symbolem może być Temida z opaską
na oczach. Jej przedstawiciele trwali w przekonaniu, że – oprócz kary stanowiącej uzasadnienie samej w sobie – oddziałuje ona również zewnętrznie,
a mianowicie umacnia wartości oraz integrację społeczną (Wróbel, Zoll, Polskie prawo…, s. 421). Niewątpliwą zaletą klasycznej szkoły prawa karnego jest
niezłomne przekonanie o obrazie człowieka jako jednostki charakteryzującej
się przyrodzoną, niezbywalną godnością, która ma być celem, a nie środkiem
jakichkolwiek zewnętrznych oddziaływań. Jest to pogląd głęboko humanistyczny. Koncepcje retrybutywne wskazują także na pewną, stabilną podstawę
wymierzenia kary, a mianowicie obiektywnie i empirycznie mierzalny fakt
popełnienia przestępstwa, co odzwierciedla leżący u podstaw cywilizacji związek winy i kary. W tak rozumianej filozofii kary ciężko jest jednak znaleźć
uniwersalny sposób konwertowania stwierdzonego ciężaru przestępstwa na
dolegliwość w postaci kary. Dodatkowo, przyjęcie założenia, że sankcja penalna stanowi odpłatę za popełnione zło, implikuje konieczność wyegzekwowania takiej odpłaty za każde popełnione przestępstwo. Doświadczenie życiowe
wskazuje, że jest to w zasadzie niemożliwe – po pierwsze z uwagi na fakt, że
nie każde zaistniałe przestępstwo jest wykrywane czy ujawniane, o wskazaniu i ukaraniu sprawcy nie wspominając, a po drugie żaden aparat państwowy nie jest władny wykryć i osądzić każdego z tych zaistniałych przestępstw.
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Dla porządku należy wskazać, że stwierdzenie to, jakkolwiek realistyczne, jest
w swej istocie zaprzeczeniem zasady sprawiedliwości, która stanowi podwalinę
koncepcji retrybutywnych. W tym zakresie nie wytrzymują one konfrontacji
z realiami współczesnego świata.
Teorie prewencyjne zakładają zaś, że kara wymierzana jest w celu zapobieżenia przyszłemu popełnieniu przestępstwa. W zależności od adresata
działań prewencyjnych, jak wspominano we wcześniejszych podrozdziałach
niniejszego opracowania, wyróżnia się prewencję ogólną (generalną) lub
szczególną (indywidualną).
Pierwsza z nich ma na celu oddziaływanie na członków społeczeństwa
w taki sposób, aby kara wymierzona konkretnemu sprawcy powstrzymywała
ich od popełniania dalszych przestępstw. Zwolennicy teorii prewencyjnych,
wśród których wyróżnić należy J. Benthama wskazywali, że głównym czynnikiem motywującym ludzi do danego postępowania jest kryterium użyteczności, rozumiane jako dążenie do uzyskania maksymalnej przyjemności
i minimalnej przykrości (Bentham, Wprowadzenie…, 1958). W tym ujęciu,
świadomość abstrakcyjnego zagrożenia karą stanowi istotny dodatkowy czynnik wpływający na proces motywacyjny po stronie potencjalnego sprawcy.
Wyobrażenie o dolegliwości spowodowanej teoretyczną, nieuchronną sankcją
karną powinno być zatem przeważające nad pożytkiem płynącym z popełnienia przestępstwa. Kara nie jest zatem reakcją na konkretny czyn zabroniony,
a elementem prawnokarnej polityki państwa. Nie bez znaczenia pozostaje
również pozytywne rozumienie prewencji ogólnej, które nakazuje wymierzanie kar w taki sposób, aby oddziaływały one w kierunku integracji społecznej
wokół wartości skumulowanych w chronionych przez ustawodawcę dobrach
prawnych.
Jakkolwiek benthamowska koncepcja kary w ujęciu ogólnoprewencyjnym zawiera w sobie wiele słusznych założeń, które pozostały aktualne po
dziś dzień, to trzeba wskazać, że przyjęcie odgórnie, iż decyzja potencjalnego
sprawcy o popełnieniu przestępstwa wynika jedynie z rachunku zysków
i strat może okazać się zbyt dużym uproszczeniem. Nie obejmuje ono bowiem
zachowań afektywnych, działań podejmowanych impulsywnie, a także przestępstw nieumyślnych. Jako problematyczna rysuje się także możliwość weryfikowania skuteczności działań ogólnoprewencyjnych. W zakresie antropologicznym należy wskazać, że przy przyjęciu tejże koncepcji człowiek zostaje
zredukowany do środka, za pomocą którego aparat państwa usiłuje oddziaływać na inne jednostki, co bezpośrednio uderza w przyrodzoną i niezbywalną
godność ludzką.
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Prewencja w ujęciu szczególnym ma natomiast na celu zapobieżenie za
pomocą kary powrotowi do przestępstwa bezpośrednio przez osobę ukaraną
– już to za pomocą środków izolacyjnych, już to za pomocą działań odstraszających lub resocjalizacji. Do rozwoju prewencji szczególnej przyczynił się
w głównej mierze F. Liszt, a na gruncie polskim J. Makarewicz. W ich ocenie
kara jest reakcją na popełnione przestępstwo, a jej uzasadnieniem konieczność
zapobieżenia ponownemu popełnieniu czynu zabronionego przez sprawcę
(Liszt, Lehrbuch…, 1919). Czynność wymierzania kary zostaje zatem przesunięta z przestępstwa na samego przestępcę – od jego osobowości i uwarunkowań społecznych zależeć będzie bowiem finalne ukształtowanie sankcji karnej
jako środka zapobiegającego powrotności do przestępstwa. Emanacją tej koncepcji jest wprowadzenie typologii przestępców – recydywistów i przestępców
zawodowych należy izolować lub eliminować, przestępców okazjonalnych lub
sprawców przestępstw nieumyślnych należy odstraszyć za pomocą sankcji karnej, a przestępców przejawiających nadzieję na poprawę trzeba resocjalizować.
Niewątpliwą zaletą teorii szczególnoprewencyjnych jest zwrócenie uwagi na sprawcę jako głównego elementu procesu wymiaru kary, a w konsekwencji rozwój tak istotnych w kontekście niniejszego opracowania środków
probacyjnych.
1.2. Zasady i dyrektywy wymiaru kary.
Teoria oraz uregulowania kodeksowe
1.2.1. Konstytucyjne zasady wymiaru kary
W pierwszej kolejności należy wskazać, że zasady wymiaru kary mają charakter nie tylko kodeksowy, ale wynikają także – a może przede wszystkim –
z przepisów Konstytucji RP (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz uregulowań
prawa międzynarodowego:
a)
b)
c)
d)

zasady poszanowania godności człowieka (art. 30 Konstytucji RP);
zasady stosunkowości w ograniczeniu zakresu korzystania z konstytucyjnych praw i wolności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP);
zasady równego traktowania przez władze publiczne (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP);
zakazu stosowania tortur i okrutnego traktowania (art. 40 Konstytucji
RP).
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Zasada poszanowania godności człowieka wyklucza wszelkie możliwe
przejawy przedmiotowego traktowania sprawcy przestępstwa, w szczególności
w roli środka do realizacji przyjętej polityki karnej. Opisany w art. 40 Konstytucji RP zakaz stosowania tortur i okrutnego traktowania jest bezpośrednio
powiązany z kodeksową zasadą humanitaryzmu (vide art. 3; ustawa z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn.
zm.). Zasada równości zaś jest gwarancją sprawiedliwego karania – wymaga
stosowania takich samych dolegliwości wobec sprawców podobnych przestępstw, znajdujących się w podobnych sytuacjach faktycznych. Obejmuje
ona również sprawiedliwość wewnętrzną, tj. zasadę łącznego wyrokowania
w sprawie osób współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego. W zakresie zasady proporcjonalności (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP) należy wskazać,
że nakazuje ona zachowanie wymogu ultima ratio prawa karnego. Oznacza to,
że dysponując możliwością wyboru, skład orzekający winien wybrać środek
mniej dolegliwy, jeżeli jest on wystarczający dla osiągnięcia celów kary. Zasada ta znalazła odzwierciedlenie w treści art. 58 k.k.
1.2.2. Kodeksowe zasady wymiaru kary
Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do treści Kodeksu karnego ośmiu kodeksowych zasad wymiaru kary:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

zasady swobodnego uznania sądu w granicach ustawy co do rodzaju
i rozmiaru sankcji karnej (art. 53 k.k.);
zasady winy (art. 53 k.k.);
zasady oznaczoności kar i środków karnych (art. 53 k.k.);
zasady względnej oznaczoności środków karnych (art. 53 k.k.);
zasady indywidualizacji sankcji karnej (art. 55 k.k.);
zakazu orzekania niewykonalnej kary grzywny (art. 58 k.k.);
zakazu orzekania kary ograniczenia wolności w sytuacji, w której stan
zdrowia oskarżonego lub jego warunki i właściwości osobiste uzasadniają
przekonanie, że oskarżony nie wykona tego obowiązku (art. 58 § 2a k.k.);
zasady zaliczania aresztu tymczasowego i faktycznego pozbawienia wolności na poczet kary (art. 63 k.k.).

Z uwagi na fakt, że w polskim systemie prawa karnego przyjęta została
zasad względnej oznaczoności kar i środków karnych, sąd zachowuje pewnego
rodzaju swobodę w wyznaczeniu zarówno wysokości, jak i rodzaju sankcji
karnej wymierzanej konkretnemu sprawcy.
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Na gruncie kodeksowym, konstytucyjne uregulowania w zakresie kompetencji sądu do sprawowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach indywidualnych (vide art. 175 ust. 1 Konstytucji RP) potwierdzone zostały w treści
art. 53 § 1 k.k. Wskazana tamże zasada swobodnego uznania sądu co do
rodzaju i rozmiaru kary jest bowiem ściśle powiązana z konstytucyjną zasadą niezależności i niezawisłości sędziowskiej. Celem składu orzekającego jest
tym samym określenie odpowiedniego rozmiaru sankcji karnej, biorąc pod
uwagę ustalone w toku procesu okoliczności faktyczne, odnoszące się również
do osoby sprawcy i jego otoczenia. Co warte podkreślenia, zasada swobodnego uznania sądu w zakresie wymiaru kary obejmuje wszelkie kodeksowe
instytucje związane z sankcją – wybór rodzaju kary, środka karnego, środków
probacyjnych oraz nadzwyczajnego złagodzenia i obostrzenia kary, a także
odstąpienia od jej wymierzenia.
Swobodne uznanie sędziowskie doznaje, jednakże szeregu ograniczeń –
chociażby na gruncie art. 7 k.p.k., który nakazuje uwzględniać zasady prawidłowego rozumowania oraz wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego.
Szczególne znaczenie winno się nadać naukom pomocniczym, takim jak
psychologia, socjologia, psychiatria, kryminologia czy medycyna. Ocena naganności konkretnego czynu zabronionego winna być poprzedzona również
w kontekście aksjologii i hierarchii wartości przyjętej przez ustawodawcę, mającej odzwierciedlenie między innymi w wysokości ustawowego zagrożenia
przewidzianego za popełnienie poszczególnych typów czynów zabronionych.
Ustawodawca formułuje także w treści art. 53 k.k. zasady oraz kierunkowe
dyrektywy, które skład orzekający obowiązany jest uwzględnić w procesie wymierzania kary i innych środków o charakterze penalnym. I tak zasady mają
charakter jednoznacznych, nieprzekraczalnych reguł, dyrektywy zaś wskazują
na pewne abstrakcyjne cele, które należy realizować przy jednoczesnym dążeniu do ich maksymalizacji i harmonizacji. Co istotne, rolą zarówno zasad, jak
i dyrektyw w prawie karnym jest zapewnienie racjonalności kary w perspektywie konstytucyjnie legitymowanych celów oraz przestrzegania prawnokarnych reguł gwarancyjnych.
Emanacją funkcji gwarancyjnej prawa karnego w kontekście art. 53
§ 1 k.k. jest obowiązek przedstawienia przez skład orzekający wyczerpującego
uzasadnienia przyjętego rozstrzygnięcia co do sankcji karnej – zarówno w zakresie jej rodzaju, jak i rozmiaru (wyrok SN, V KR 147/76, 1976). Jakkolwiek
finalny wymiar kary zawsze będzie czynnością czerpiącą z kategorii ocennych,
to konieczne jest jego zobiektywizowanie poprzez wskazanie argumentacji
i przesłanek stojących za przyjęciem konkretnego rozstrzygnięcia. Tylko
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w ten bowiem sposób możliwa jest rzeczywista i rzetelna kontrola zewnętrzna,
a w konsekwencji skuteczne korzystanie przez strony postępowania z gwarancji procesowych, w szczególności z odpowiednich środków odwoławczych.
Na szczególną uwagę zasługuje bezwzględna zasada winy, tj. zakaz wymierzania sankcji karnej przekraczającej stopniem swojej dolegliwości przypisany sprawcy przestępstwa stopień winy. Aksjologicznego uzasadnienia tejże
zasady należy szukać w konstytucyjnym nakazie poszanowania godności człowieka. Oznacza to, że niezależnie od jakichkolwiek dodatkowych zakładanych
celów kary, w szczególności dyrektyw prewencji indywidualnej czy konieczności zaspokojenia społecznego poczucia sprawiedliwości, wymiar sankcji
orzeczonej wobec konkretnego sprawcy nie może wykraczać poza stopień
jego zawinienia (wyrok SA w Lublinie, II AKa 183/99, 1999). Problemów
interpretacyjnych może nastręczać brak umieszczenia przez ustawodawcę
w treści kodeksu karnego definicji pojęcia winy – chociażby w postaci zarysowania jego granic normatywnych. Niemniej jednak z analizy regulacji zawartych
w treści ustawy karnej wynika, że jej treść odróżnia pojęcie winy od społecznej
szkodliwości czynu, zakłada możliwość jej stopniowania (np. art. 66 § 1 k.k.),
a także nie utożsamia winy ze stroną podmiotową typu czynu zabronionego
(np. art. 9 k.k., art. 20 k.k.). Podstawą przypisania winy jest zaś domniemanie
wolności człowieka w podejmowaniu decyzji określonego zachowania się oraz
możliwości jej wykonania w świecie zewnętrznym, a zatem założenie możliwości sensownej auto-determinacji sprawcy (Wróbel, Zoll, Kodeks karny…,
komentarz do art. 53). Jak łatwo się domyślić, w pewnych przypadkach ustawodawca decyduje się na uchylenie opisanego powyżej domniemania winy,
co prowadzi do braku odpowiedzialności karnej z uwagi na zaistnienie okoliczności wyłączającej winę (np. stan wyższej konieczności, działanie na rozkaz,
brak osiągnięcia odpowiedniego wieku zgodnie z treścią art. 10 § 1 k.k.).
Spełnienie wskazanych w treści ustawy karnej przesłanek możliwości
przypisania sprawcy winy nie oznacza automatycznie, że jej stopień będzie
każdorazowo identyczny. Nawet jeżeli wolność sprawcy w postaci możliwości
spełnienia przez niego ustawowego wymagania posłuchu dla normy prawnej
nie została wyłączona, to intuicyjnie można wyczuć, że może być ona mniej
lub bardziej ograniczona przez czynniki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. I tak w szczególności należy wskazać na zdolność rozpoznawania społecznego i etycznego zachowania czynu, deficyt informacyjny, anomalna sytuacja
motywacyjna, faktyczne umiejętności sprawcy, a także zdolność do opanowywania emocji i zachowań o charakterze reaktywnym (Wróbel, Zoll, Kodeks
karny…, komentarz do art. 53).
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W odróżnieniu od prawa karnego procesowego, zasadą prawa karnego
materialnego jest domniemanie pełnej swobody sprawcy w realizacji określonego zachowania, a tym samym domniemanie winy. Sąd orzekający nie
jest zatem zobligowany do przeprowadzania postępowania dowodowego na
tę okoliczność. Faktyczna wolność sprawcy w zakresie rozpoznania czynu
oraz możliwości pokierowania swoim zachowaniem jest bowiem założeniem
o charakterze antropologicznym i dowodzenie tej okoliczności w toku procesu byłoby, jeżeli nie bezcelowe, to z pewnością znacząco utrudnione, a prawdopodobnie niemożliwe.
1.2.3. Dyrektywa prewencji indywidualnej
Treść art. 53 § 1 k.k. wskazuje, że sąd, wymierzając karę, ma brać pod
uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego. Cele zapobiegawcze to w szczególności ukierunkowanie kary
w taki sposób, aby przyczyniła się do zapobieżenia popełnieniu przez sprawcę
kolejnego czynu zabronionego (V. Konarska-Wrzosek, Dyrektywy…, s. 93).
W tym ujęciu dolegliwość karna ma z jednej strony uświadomić sprawcy fakt
naruszenia przez niego norm obowiązujących w społeczeństwie, a z drugiej
strony dolegliwość wynikająca z konieczności wykonania orzeczonej kary ma
stanowić przyszłościowy bodziec zniechęcający do dalszych naruszeń norm
sankcjonowanych. Owa dolegliwość wywołana przez orzeczoną karę może
skutkować efektem odstraszającym na poziomie psychologicznym, a zatem
odcisnąć trwałe piętno w sferze emocjonalnej i finalnie stanowić przeciw-motyw w przypadku ewentualnych kolejnych decyzji w zakresie możliwości naruszenia przepisów ustawy karnej. Ostatecznie, w wydaniu bezpośrednim, kara
– w szczególności izolacyjna – może faktycznie utrudnić sprawcy popełnienie
kolejnych czynów zabronionych poprzez odizolowanie go od społeczeństwa
lub nałożenie egzekwowanych obowiązków.
Co istotne, dążenie do osiągnięcia celu zapobiegawczego nie może
usprawiedliwiać wymierzenia sankcji karnej przekraczającej swoją dolegliwością stopień winy. Konieczne jest uwzględnienie postulatów płynących
z zasady humanitaryzmu, a także wzięcie pod uwagę wpływu, jaki ewentualny pobyt w zakładzie karnym może wywrzeć na sprawcę. Pogłębienie demoralizacji może być bowiem równoznaczne z powrotnością do przestępstwa.
W tym kontekście szczególnie istotne jest orzeczenie kary, która zapobiegnie
demoralizacji sprawcy, co może być równoznaczne z koniecznością orzeczenia
kary o charakterze nieizolacyjnym. Odrębną kwestię stanowi oddziaływanie
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na sprawcę podczas kary izolacyjnej w taki sposób, aby możliwie zminimalizować negatywne efekty przebywania w środowisku więziennym.
Możliwości oddziaływania na sprawcę w celu jego resocjalizacji są jednak
ograniczone. Należy pamiętać, że jeżeli zmiana postawy sprawcy ma mieć charakter trwały, to musi wynikać z wewnętrznej, dobrowolnej i krytycznej oceny
dotychczasowego sposobu zachowania się sprawcy. Jakakolwiek dolegliwość i
przymus w tym zakresie najprawdopodobniej będą miały na niego ograniczony wpływ – co oczywiście nie oznacza, że ów znaczenia nie będą miały
w ogóle. Z drugiej strony, nadmiernie pobłażliwa postawa organów państwa
wobec sprawców może być przez nich potraktowana jako przejaw tolerancji,
co mogłoby prowadzić do ugruntowania i utrwalenia postaw aspołecznych
oraz utrwalenia ich w przekonaniu o bezkarności (wyrok SA w Krakowie,
II AKa 50/08, 2008).
Co warte podkreślenia, cele z zakresu prewencji indywidualnej mogą,
w pewnych okolicznościach, uzasadniać wymierzenie sprawcy surowszej kary.
Dotyczy to w szczególności sprawców młodocianych, w stosunku do których
– z uwagi na prymat celów wychowawczych – orzeczenie kary surowszej, lecz
o krótszym wymiarze może odnieść bardziej pożądany skutek niż kara mniej
dolegliwa, a dłuższa. Naturalnie, bezwzględną granicę dolegliwości sankcji
karnej będzie w dalszym ciągu stanowił stopień winy.
1.2.4. Dyrektywa prewencji ogólnej
Prewencja w rozumieniu ogólnym to powstrzymujące oddziaływanie
kary na osoby inne niż sprawca przestępstwa. Na płaszczyźnie negatywnej jest
to oddziaływanie na sferę emocjonalną potencjalnych sprawców czynów zabronionych – odstraszanie, a na płaszczyźnie pozytywnej dążenie do wzmocnienia poczucia obowiązywania norm prawnych oraz wartości społecznych
uporządkowanych w określonej hierarchii (Wróbel, Zoll, Kodeks karny…,
komentarz do art. 53).
Nadużycie dyrektywy prewencji ogólnej na płaszczyźnie odstraszającej
prowadzi do przedmiotowego traktowania sprawcy i pozycjonuje go jako
środek do odstraszania innych, potencjalnych przestępców, naruszając tym
samym w konstytucyjną zasadę ochrony godności człowieka. Tak wykorzystywana prewencja generalna jest niedopuszczalna – nie może być, w wydaniu negatywnym, celem kary samym w sobie. Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie
w treści art. 53 § 1 k.k., który mówi o konieczności uwzględniania przy wymiarze kary potrzeb w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa,
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a contrario do treści art. 50 k.k. z 1969 roku, w którym wskazano generalnie
określone społeczne oddziaływanie kary. Nietrudno sobie wyobrazić, że dodatkowe powiększanie sankcji karnej stosowanej wobec konkretnego sprawcy,
nakierowane tylko li na konieczność odstraszenia nieokreślonych osób trzecich jest w demokratycznym państwie prawa nieakceptowalne.
Prewencja generalna w ujęciu pozytywnym winna być rozumiana jako
oddziaływanie kar w taki sposób wyrabiający społeczne przekonanie o nieuchronności sankcji, a w konsekwencji o nieopłacalności popełniania przestępstw (wyrok SN, V KR 190/77, 1997). Dodatkowo, pożądane jest takie
kształtowanie postaw społecznych, w tym indywidualnych, które zapobiegałyby podejmowaniu zamiaru czy decyzji o popełnieniu przestępstwa, a jednocześnie utwierdzałyby jednostki przestrzegające prawa w słuszności obranej
drogi postępowania (wyrok SA we Wrocławiu, II Akr 62/92, 1992).
Szczególnie doniosłym społecznie aspektem prewencji generalnej jest
dążenie do zachowania spokoju. Niewystarczające potępienie sprawców przestępstw lub wręcz całkowita ich bezkarność mogłaby stanowić czynnik pogłębiający demoralizację i zachęcający kolejnych. Analogiczny skutek odniosłoby
orzekania kar niemożliwych do wykonania. Z drugiej strony, wymierzanie
kar surowszych niż oczekiwane społecznie podważałoby zaufanie do organów
państwa stosujący ius puniendi – pomijając, że byłoby oczywiście sprzeczne
z dyrektywą prewencji generalnej i wymaganiami kary sprawiedliwej. Społeczne przekonanie co do sprawiedliwego charakteru sankcji karnej warunkowane
jest społeczną oceną naganności czynu – wpływ na tę ocenę mają okoliczności
rzutujące na stopień społecznej szkodliwości zachowania, tj. w szczególności
charakter naruszonego dobra prawnego. Niezależnie od powyższego, należy
mieć, jednakże na uwadze zmienność poglądów opinii publicznej co do surowości reakcji orzekanych za poszczególne przestępstwa. Poglądy te często są
podatne na manipulacje, bywają uproszczone i niejednolite – na co słusznie
zwraca się uwagę w orzecznictwie (wyrok SA w Krakowie, II AKa 3/02, 2002).
Oznacza to, że jakkolwiek konieczne jest uwzględnianie społecznego poczucia
sprawiedliwości, to konieczność ta nie jest tożsama z zaspokajaniem restrykcyjnych upodobań części społeczeństwa.
1.2.5. Dyrektywa zadośćuczynienia pokrzywdzonemu
Współczesna doktryna prawa karnego coraz większą wagę przykłada do
konieczności zadośćuczynienia roszczeniom osoby pokrzywdzonej lub jej
najbliższych. Wynika to z konieczności dostrzeżenia konfliktu społecznego
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wywołanego przestępstwem. Kodeksowa emanacja tej koncepcji znajduje
się w treści art. 53 § 3 k.k. który stanowi, że wymierzając karę sąd bierze
także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym i sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem. Oznacza to, że kształtując wymiar kary
należy zastosować wszelkie możliwe środki karne zmierzające do zaspokojenia
legitymizowanych roszczeń pokrzywdzonego, a orzeczona kara nie powinna
pozbawić pokrzywdzonego możliwości dochodzenia tychże roszczeń.
Dodatkowo skład orzekający wymierzając karę powinien brać pod uwagę
stanowisko pokrzywdzonego, występującego w toku procesu w roli oskarżyciela posiłkowego, a także ewentualne przebaczenie udzielone sprawcy. Jak
wskazuje się w orzecznictwie, przebaczenie przez ofiarę przestępstwa sprawcy
doznanej krzywdy jest szczególnie doniosłą okolicznością łagodzącą, likwidującą jednostkową krzywdę, zatem uzasadniającą złagodzenie kary do najdalszych granic (wyrok SA w Krakowie, II AKa74/00, 2000). Z uwagi na fakt,
że ustawodawca zdecydował się na wyodrębnienie w treści art. 53 § 3 k.k.
pozytywnych wyników mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą lub
ugody między nimi jako osobnej okoliczności oraz osobnej jednostki redakcyjnej, przy orzekaniu o sankcji karnej należy przyłożyć do tych okoliczności
szczególną wagę.
1.2.6. Dyrektywy szczególne
Poza wymienionymi powyżej dyrektywami wymiaru kary o charakterze
ogólnym, analiza treści części ogólnej Kodeksu karnego pozwala na sformułowanie dodatkowych dyrektyw szczególnych. Zalicza się do nich w szczególności wymiar kary wobec sprawcy młodocianego i nieletniego (vide art. 54
k.k.), wymiar kary pozbawienia wolności (vide art. 58 § 1 k.k.), dożywotniego
pozbawienia wolności i 25 lat pozbawienia wolności, zastosowanie instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary (vide art. 60 k.k.) czy nadzwyczajnego
jej obostrzenia (vide art. 63 oraz 64 k.k.), stosowanie środków probacyjnych
(vide art. 66 oraz 69 k.k.), a także orzekanie w zakresie kary łącznej (vide art.
85a k.k.) i za ciąg przestępstw (vide art. 91 k.k.).
W treści art. 53 § 2 k.k. wskazano szereg przykładowych okoliczności
związanych z popełnieniem czynu zabronionego, dotyczących osoby sprawcy,
które winny być brane pod uwagę przy ustalaniu konkretnego rozmiaru sankcji karnej, przy uwzględnieniu zasad i dyrektyw wymiaru kary.
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1.2.7. Kwestia ewentualnego prymatu
pośród dyrektyw sądowego wymiaru kary
Jakkolwiek orzekanie kary na gruncie art. 53 k.k. winno odbywać się
w taki sposób, aby pogodzić wszystkie cele wynikające z dyrektyw prewencji
generalnej, indywidualnej, konieczności zaspokojenia roszczeń pokrzywdzonego oraz dyrektyw o charakterze szczególnym, to niepodobna każdorazowo
uzyskać zgodności pomiędzy wszystkimi tymi elementami. Rodzi się wówczas
zasadne skądinąd pytanie o prymat którejkolwiek z dyrektyw lub chociażby
o ich gradację. Jak wskazuje się w doktrynie (Buchała, Zoll, Kodeks karny…,
s. 417), nie wydaje się zasadne ani uzasadnione wywodzić tenże prymat
z kolejności wskazywania celów kary w treści art. 53 § 1 k.k. Wybór dominującego celu orzekanej kary powinien być uzasadniony po pierwsze okolicznościami konkretnej sprawy, a po drugie oceną prawdopodobieństwa realizacji
celów kary (Wróbel, Zoll, Kodeks karny… s. 417).
I tak przykładowo, gdy dojdzie do pojednania sprawcy z pokrzywdzonym, cele dyrektywy prewencji generalnej powinny ustąpić na dalszy plan.
Kwestia kształtuje się zgoła inaczej w przypadku konfliktu dyrektyw prewencji indywidualnej i generalnej – wówczas jego rozstrzygnięcie będzie zależne
od charakteru popełnionego przestępstwa, a w zasadzie od abstrakcyjnego zagrożenia karą. Jak wskazuje się w doktrynie (Buchała, Zoll, Kodeks karny…,
s. 417), dłuższa kara pozbawienia wolności (oznaczona powyżej 5 lat – dop.
aut.) prowadzi do desocjalizacji sprawcy. W przypadku natomiast przestępstw
zagrożonych karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, ustawodawca
decyduje się na wprowadzenie zamiany tejże kary na sankcje o charakterze
nieizolacyjnym, a także stosowanie środków probacyjnych. Regulacje te stanowią w istocie emanację woli ustawodawcy w zakresie nadania prymatu dyrektywom prewencji indywidualnej – przynajmniej w zakresie typów czynów
zabronionych zagrożonych karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.
W drodze wyjątku należy wskazać, że w treści ustawy karnej rozstrzygnięto w sposób definitywny prymat jednej z dyrektyw szczególnych, a mianowicie wymiaru kary wobec sprawców nieletnich i młodocianych.
Jeżeli skład orzekający decyduje się finalnie na przyznanie w konkretnej
sprawie prymatu dyrektywom prewencji indywidualnej, to przekonanie to
musi być uzasadnione faktyczną możliwością realizacji tych celów w przypadku sprawcy. Orzeczona dolegliwość ma na celu uświadomienie mu, że
przekraczanie danych norm prawnych spotyka się z sankcją, co symbolicznie
potwierdza obowiązywanie i ochronę określonych wartości prawnokarnych.
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1.3. Podsumowanie
Jak wynika z analizy zarówno teoretycznej, jak i normatywnej, spór
o prymat którejkolwiek z teorii uzasadniających stosowanie kary kryminalnej
należy do przeszłości – co znajduje wyraz w treści aktualnie obowiązującego
kodeksu karnego, czerpiącego z obu koncepcji. Aby stosować prawo w sposób
zrozumiały i odpowiedzialny, kluczowa jest nie tylko znajomość tych nurtów,
ale również wypracowanie jednolitego poglądu społecznego na cel karania
i jego spodziewany rezultat. Brak jasnej koncepcji w tym zakresie powoduje bowiem dysfunkcję oraz zachwianie systemu penitencjarnego, a w konsekwencji negatywny wpływ na moralność społeczną.
Jak wykazano w toku powyższego rozdziału, historia filozofii karania to
ciągła konfrontacja dwóch antagonistycznych sposobów myślenia o uzasadnieniu stosowania kary, która to konfrontacja po dziś dzień nie przyniosła
konkretnego rezultatu. Żadna z koncepcji nie jest bowiem w pełni satysfakcjonująca, a kara w pewnym sensie zawsze pozostanie złem, które jest nakładane na jednostkę przez siły społeczne, a także przymusem rozumianym
egzystencjalnie. Wielowiekowe doświadczenie ludzkości uczy jednak, że nie
jest możliwe istnienie państwa bez instytucji kary kryminalnej.
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Rozdział 2

Warunkowe umorzenie
postępowania karnego
w aspekcie materialnym,
procesowym i wykonawczym1

2.1. Geneza instytucji
Należy wskazać, że warunkowe umorzenie postępowania w stosunku do
sprawcy ma na celu poddanie go próbie, polegającej na odroczeniu w czasie
potencjalnego orzekania w zakresie jego winy oraz kary czy samego wykonania
kary i potraktowania tego czasu jako tzw. stanu zawieszenia. W kolokwialnym
ujęciu, instytucje warunkowego umorzenia postępowania czy warunkowego
zawieszenia wykonania orzeczonego kary, polegają na wyznaczeniu pewnego
zakresu czasowego w stosunku do sprawcy przestępstwa, aby zweryfikować,
czy sprawca nawet bez wykonania kary jest zdolny do przebywania w społeczeństwie bez ponownego popełniania przestępstw.
Powyższa instytucja wywodzi się z XIX wieku z Anglii oraz Stanów
Zjednoczonych Ameryki, gdzie powstała idea probacji wynikająca z założeń
filozofii problem-solving (Burdzej, Funkcjonowanie community court…, 2015,
s. 17-18), mającej na celu poddania sprawcy różnym formom kontroli przez
wyznaczonych do tego urzędników (Wróbel, Zoll, Polskie prawo…, 2012,
s. 417). Wśród przyjętych zasad probacyjnych można wyróżnić cztery zasadnicze modele stanowiące podstawy dalszych regulacji w przepisach krajowych
różnych państw, mianowicie:

mgr Maria Grotowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
mgr Klaudia Rynkiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

1
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1. model angloamerykański, który charakteryzował się odroczeniem
orzekania o winie sprawcy lub o wymiarze kary na czas próby. Podczas wyznaczonego okresu próby w stosunku do sprawcy możliwe było wyznaczenie
różnych, określonych przez sąd obowiązków albo ich pominięcie, natomiast
dozór wyspecjalizowanego urzędnika miał charakter obligatoryjny. Po pozytywnym upływie okresu próby, w którym to sprawca wykonywał nałożone na
niego obowiązki (jeśli takie były) oraz wyspecjalizowany urzędnik pozytywnie
odniósł się w zakresie sprawcy w ramach sprawowanego nadzoru, wówczas
sąd nie miał możliwości wydania orzeczenia skazującego. W przypadku negatywnego upływu okresu próby, wówczas zawieszone postępowanie było
podejmowane na nowo, natomiast jako negatywny aspekt należy wskazać, iż
sądy musiały orzekać po upływie znacznego zakresu czasowego od momentu
popełnienia przestępstwa;
2. model francusko-belgijski w odróżnieniu od powyżej przytoczonego modelu angloamerykańskiego polegał na wymierzeniu kary w określonej
przez sądy wysokości, a kolejno odroczeniu wykonania orzeczonej kary na
zakreślony czas próby. W stosunku do sprawcy nie orzekano dodatkowych
obowiązków, natomiast upływ okresu próby oraz jego skutki były analogicznie – w przypadku pozytywnego zakończenia okresu próby, nie wykonywano
orzeczonej kary, natomiast w przypadku negatywnego – wykonanie orzeczonego uprzednio kary.
3. model skandynawski (zwany również norwesko-duńsko-holenderskim) przede wszystkim odnosił się do wczesnej fazy w przeciwieństwie do
powyższych modeli, a to w okresie prowadzonego postępowania karnego,
czyli w fazie przedsądowej. Ponadto, w przypadku modelu skandynawskiego
orzekany był dozór kuratora oraz obowiązki o charakterze probacyjnym. Jednakże należy podkreślić, iż decyzja w zakresie zastosowania instytucji probacyjnej nie była w gestii sądów, a organu odrębnego, mianowicie prokuratora.
W przypadku pozytywnego upływu okresu próby, wydawano decyzję o umorzeniu zawieszonego postępowania, zaś negatywnego – o podjęciu i dalszym
prowadzeniu postępowania;
4. model niemiecki odnosił się do etapu wykonywania orzeczonej kary.
Po wydaniu przez sąd wyroku skazującego w stosunku do sprawcy, administracja zakładu karnego miała możliwość złożenia stosownego wniosku
w zakresie zawieszenia wykonania orzeczonej kary. Jeśli okres próby upłynął
pozytywnie, to następowało ułaskawienie sprawcy, natomiast w przypadku
negatywnego upływu okresu próby, sprawca zobligowany był do wykonania
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dalszej części orzeczonej uprzednio kary (Wróbel, Zoll, Polskie prawo…, 2012,
s. 471-475).
Należy więc wskazać, że instytucja warunkowego umorzenia postępowania została utworzona w wyniku międzynarodowego nurtu zmian w ramach
prawa karnego, gdzie nastąpił zwrot polegający na skupieniu się na sprawcy,
a w konsekwencji skutkowało to z indywidualnym podejściem do koncepcji kary, środków probacyjnych oraz zastosowania środków mających na celu
wychowanie sprawcy (Kozioł, Warunkowe…, 2009). Kwestia krótkotrwałych
kar pozbawienia wolności stanowiła jedną z głównych dyskusji podczas kongresów ONZ organizowanych w zakresie zapobiegania przestępczości oraz
postępowania z więźniami. W tym miejscu należy ponownie podkreślić znaczenie Anglii w procesie tworzenia idei probacji, gdyż to podczas II Kongresu
ONZ w Londynie w 1960 r. jako główny punkt obrad kongresu przedstawiono tezę o nieefektywnym charakterze oddziaływania reedukacyjnego wskazanej powyżej kary. Jako okres kary krótkookresowej przyjęto wówczas karę
pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy. Sekretarz ONZ w raporcie generalnym wskazał na konieczność wprowadzenia zmian w powyższym zakresie polegających na zastąpieniu kary pozbawienia wolności innym, możliwym
środkami do zastosowania w stosunku do sprawcy, tj. warunkowe skazanie,
orzeczenie kary grzywny czy areszt domowy. Co więcej, w raporcie generalnym podkreślono konieczność utworzenia specjalnych, wykwalifikowanych
jednostek penitencjarnych półotwartych czy w pełni otwartych, aczkolwiek
posiadających odpowiedni, wyspecjalizowany personel (Walczak, Współczesne
tendencje…, 1961, s. 585 i n.).
Na następnym kongresie ONZ w Sztokholmie w 1965 r. podnoszono
ponownie konieczność stosowania instytucji probacyjnych, które to zostały ujęte w sposób szeroki, mianowicie jako wszelkie sposoby postępowania
w stosunku do sprawcy, które to pozwolą na osiągnięcie zakładanych celów
wychowawczych oraz zapobiegawczych kary (Marek, Warunkowe umorzenie…, 1973, s. 11 i 20).
Jednocześnie na ziemiach polskich już po II Wojnie Światowej wskazywano na nieskuteczność krótkotrwałych kar pozbawienia wolności, gdzie
wskazywano między innymi, iż psuje to sprawców zamiast poprawiać jego postawę społeczną (Rapaport, Polityka kryminalna…, 1949, s. 169), co oznacza,
iż przynosiło to odmienne skutki od zamierzonych, a niekiedy wprost określano ją jako „najgorszą z kar” (Świda, Prawo karne…, 1956, s. 286). W ramach podnoszonych argumentów przeciwko stosowaniu krótkotrwałych kar
pozbawienia wolności należy przytoczyć w ocenie autorów na najważniejszy,
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mianowicie iż krótki okres pozbawienia wolności oraz nieposiadanie odpowiednich systemów w zakresie ich wykonywania nie mogą skutkować poprawą, wychowaniem czy reedukacją skazanych, a co więcej umożliwia to
negatywny wpływ środowiska przestępczego na sprawcę przebywającego
w zakładzie karnym, co w konsekwencji może prowadzić do jego demoralizacji.
W dalszej kolejności wskazywano, że separowanie sprawcy od środowiska rodzinnego czy zawodowego nie spowodują pozytywnych konsekwencji, wprost
przeciwnie – utrudnia to powrót do uprzedniego życia przed popełnieniem
przestępstwa oraz skazaniem. Doktryna podnosiła również, iż krótkotrwałe
kary pozbawienia wolności nie posiadają już waloru odstraszającego, dlatego
też są bezskuteczne (Wąsik, Kara krótkoterminowego…, 1981, s. 23-29).
Ze względu na międzynarodowy charakter wprowadzania środków probacyjnych do systemów prawa karnego w regulacjach prawnych zarówno Europy, jak i pozostałych krajów, w polskim ustawodawstwie niektórzy przedstawiciele doktryny prawa utożsamiali przyjęty model warunkowego umorzenia
postępowania z modelem angloamerykańskim (Krukowski, Kilka refleksji…,
1968, s. 971; Walczak, Niektóre problemy…, 1970, s. 17; Andrejew, Polskie
prawo…, 1970, s. 205; Kubec, Czy warunkowe umorzenie…, 1970, s. 7), ze
względu na zawieszenie w zakresie orzeczenia wymiaru kary, po stwierdzeniu
winy sprawcy. Część doktryny wskazywała na zbieżność z modelem skandynawskim, gdyż w ramach kompetencji prokuratora należało podjęcie decyzji
o warunkowym umorzeniu postępowania (Andrejew, Polskie prawo…, 1970,
s. 205; Kubec, Czy warunkowe umorzenie…, 1970, s. 7). Podnoszono również,
iż instytucja warunkowego umorzenia postępowania de facto wypełnia znamiona obu przywołanych powyżej koncepcji – gdyż instytucja ta jest orzekana
na etapie postępowania sądowego, a w zakresie drugiego modelu, orzekania
warunkowego umorzenia postępowania podczas postępowania przygotowawczego, czyli w trakcie prowadzonego przez prokuratora postępowania (Marek,
Warunkowe umorzenie…, 1973, s. 42-43). W ocenie autorów należy wskazać, że przy uprzednio obowiązującym systemie prawnym w ustawodawstwie
polskim rzeczywiście, można było dostrzegać dwoistość zastosowania obydwu
modelów, natomiast na gruncie obecnie obowiązującego kodeksu karnego instytucja probacyjna jest najbardziej zbliżona do modelu angloamerykańskiego.
W stosunku do polskiego porządku prawnego należy wskazać, że w Kodeksie karnym z 1969 r. instytucja warunkowego umorzenia postępowania
kształtowała się odmiennie niźli w brzmieniu obecnie obowiązującego Kodeksu karnego z 1997 r. Co prawda, należy podnieść, że instytucja warunkowego umorzenia postępowania nie pojawiła się w sposób nagły, gdyż pewnych
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regulacji związanych z instytucją probacji można dostrzegać w projektach
Kodeksu karnego z 1963 r. Natomiast prace kodyfikacyjne podjęte w 1965 r.
miały na celu przede wszystkim złagodzenie kar w stosunku do tzw. sprawców
okazjonalnych oraz, zgodnie z ówczesną polityką międzynarodową, ograniczenie stosowania kary krótkotrwałego pozbawienia wolności (Świda, Projekt
kodeksu…, 1968, s. 621). Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem, iż pierwszych prób legislacyjnych w zakresie zastosowania instytucji warunkowego
umorzenia postępowania można dostrzegać w brzmieniu art. 52 projektu Kodeksu karnego z 1956 r., gdyż de facto przewidywał on klauzulę odstąpienia
od karania sprawcy: „w wypadkach wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych
sąd może nie orzekać kary, jeżeli ze względu na zachowanie się sprawcy po
popełnieniu przestępstwa wymierzenie kary byłoby niesłuszne”, a nie umożliwienie potencjalnego umorzenia postępowania, które to jest instytucją zgoła
odmienną niźli odstąpienie od wymierzenia kary, a co więcej z treści powyżej
przytoczonego artykułu nie wynika jakoby ocenie podlegał czyn czy warunki
oraz właściwości sprawcy (podobnie: Kozioł, Warunkowe umorzenie…, 2009.;
odmiennie: Kunicka-Michalska, Warunkowe umorzenie…, 1982, s. 96).
Odnosząc się do regulacji zawartych w Kodeksie karnym z 1969 r. należy
wskazać na treść art. 27 k.k. z 1969 r. (ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. –
Kodeks karny, Dz.U. z 1969 r. Nr 13, poz. 94, ze zm.), gdzie wprowadzono
instytucję warunkowego umorzenia postępowania:
„Art. 27.
§ 1.
Postępowanie karne można warunkowo umorzyć, gdy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu nie jest znaczny, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie,
że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego,
w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.
§ 2.
Warunkowego umorzenia nie stosuje się, gdy przestępstwo jest zagrożone
karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności.”
W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż instytucja ta miała charakter
fakultatywny, a ponadto uwzględniała karygodność czynu poprzez sformułowanie „gdy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu nie jest znaczny”.
W dalszej kolejności wskazano na postawę sprawcy, w tym jego właściwości
oraz warunki osobiste, co w konsekwencji stanowi odzwierciedlenie nurtu indywidualizacji kary, a także jest formą odstąpienia od krótkoterminowych kar
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pozbawienia wolności w stosunku do sprawców, którzy popełnili przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności.
Jednocześnie należy podkreślić, iż warunkowe umorzenie postępowania w Kodeksie karnym z 1969 r. polegało nie tylko na odroczeniu w czasie
wymierzenia kary w stosunku do sprawcy czynu, ale na jakimkolwiek jego
skazaniu za dokonane przestępstwo. Celem wprowadzenia przedmiotowej
instytucji było zindywidualizowanie odpowiedzialności karnej w stosunku do sprawców tzw. drobnych przestępstw, przestępstw nieumyślnych czy
przypadków mniejszej wagi, co miało również odzwierciedlenie w uzasadnieniu projektu opisywanego kodeksu, w którym wskazano, że: „są wypadki,
w których bez wyroku skazującego i kary, przez użycie innych środków można
przeprowadzić proces wychowawczy, zapobiegając w ten sposób ponownemu
wkroczeniu sprawcy na drogę przestępstwa” (projekt Kodeksu karnego. Uzasadnienie, Warszawa 1968, s. 105).
Poza generalnym ograniczeniem penalizacji, czy stosowania krótkoterminowych kar pozbawienia wolności, należy wykazać, iż przyjęta ówcześnie polityka legislacyjna miała na celu również realizację założeń kryminalnopolitycznych, polegających na umożliwieniu wymiarowi sprawiedliwości interpretacji
przepisów przedmiotowej instytucji w stosunku do sprawców, których czyny
miał wyższy niż znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa, jednakże ze
względu na warunki i właściwości osobiste sprawcy, niezasadnym było nakładanie na niego kary (Kozioł, Warunkowe umorzenie…, 2009). Powyższy tok
myślenia wynikał z analizy praktyki orzeczniczej powstałej na gruncie art. 49
k.p.k., gdzie wskazano na przychylność w stosowaniu instytucji warunkowego
umorzenia postępowania przez organy procesowe, co jednocześnie stanowi
realizację założeń ekonomii procesowej i penitencjarnej (Górniok, Znikome
społeczne…, 1968, s. 59-72; Marek, Warunkowe umorzenie…, 1973, s. 13;
Skupiński, Warunkowa reakcja…, 1992, s. 48).
W dalszych przepisach wskazywano na możliwość nałożenia na sprawcę
określonych obowiązków (art. 28 § 2 k.k. z 1969 r.) oraz uzależnienia orzeczenia warunkowego umorzenia od poręczenia (art. 28 § 1 k.k. z 1969 r.).
Okres próby wynosił od roku do lat dwóch zgodnie z dyspozycją art. 29
§ 1 k.k. z 1969 r.
W analizie nie można także pominąć art. 26 k.k. z 1969 r., gdzie wyeliminowano z kręgu przestępstw czyny o znikomym stopniu społecznego niebezpieczeństwa, co także stanowiło przejaw aktualnie obowiązującego nurtu
międzynarodowego zminimalizowania orzekania kar krótkookresowych pozbawienia wolności.
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Należy wskazać, iż w okresie obowiązywania Kodeksu karnego z 1969 r.
omawiana instytucja probacji stanowiła jedno z podstawowych narzędzi
w reakcji prawnokarnej w stosunku do sprawcy w związku z popełnionym
przezeń przestępstwem. W trakcie jej obowiązywania, tj. do 1997 r., kiedy to
dokonano nowelizacji przepisów kodeksu karnego był jednym z najczęściej
stosowanych środków w sprawach ściganych w trybie publicznoskargowym,
a w stosunku do przestępstw ściganych w trybie prywatnym – jednym z dwóch.
W tym miejscu jednocześnie należy podkreślić, że tak częste stosowanie warunkowego umorzenia postępowania wobec sprawców wynikało również z faktu,
iż niewiele postępowań było kontynuowanych po negatywnych upływie okresu próby. Skłaniało to przyjęcia tezy, iż instytucja ta sprzyjała resocjalizacji
oraz pozytywnie oddziaływała na sprawców czynów zabronionych. Jednakże
nie można w przedmiotowej sprawie przyjmować, że wśród przedstawicieli
doktryny oraz praktyków prawa nie pojawiały się kontrowersje bądź odmienne stanowiska, co w konstatacji doprowadziło do przeprowadzenia reformy
w zakresie omawianej instytucji probacyjnej. Uruchomienie prac legislacyjnych nie wynikało wyłącznie z wątpliwości bądź zastrzeżeń co do legalistycznego sformułowania instytucji warunkowego umorzenia, ale także wywodziło
się z przyjęcia kary pozbawienia wolności jako ultima ratio i konieczności
powieszenia swobody sądowej w zakresie sposobu prawnokarnej reakcji w stosunku do przestępstw o niskim bądź średnim charakterze, co w konsekwencji
wiązało się z rozbudowaniem oraz swoistym wzbogaceniem instytucji probacyjnych w ustawodawstwie polskim (Zoll, Założenia polityczno-kryminalne…,
1998, s. 49-50; Kunicka-Michalska, W sprawie utrzymania…, 1982, s. 117
i n.).
Instytucja warunkowego umorzenia postępowania została uregulowana
w art. 66 k.k. z 1997 r., który to brzmiał następująco:
„Art. 66.
§ 1.
Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina
i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie
budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego
właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku
prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
§ 2.
Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności.
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§ 3.
W wypadku gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.” (ustawa z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
534 z późn. zm.).
Dokonując komparatystyki brzmienia przepisu z Kodeksu karnego
z 1969 r. należy dostrzec, iż stopień społecznego niebezpieczeństwa został
zastąpiony stopniem społecznej szkodliwości czynu, który to oceniany jest
w strukturze przestępstwa w ramach karygodności czynu. W dalszej kolejności
należy zauważyć, iż wymagalne jest, aby wina nie była znaczna, a warunkowe
umorzenie postępowania może być zastosowane w stosunku do przestępstw
o charakterze umyślnym, co nie miało odzwierciedlenia w treści uprzednio
obowiązujących regulacji prawnokarnych. Na uwagę zasługuje także przywołany § 3, który to umożliwia zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania w stosunku do przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności
w wymiarze lat 5, gdzie co do zasady, zgodnie z dyspozycją § 2, instytucja
ta mogła mieć zastosowanie do przestępstw zagrożonych karą pozbawienia
wolności do lat 3.
Wprowadzone zmiany w Kodeksie karnym z 1997 r. stanowiło odzwierciedlenie dotychczas podnoszonych przez doktrynę prawa postulatów
w zakresie instytucji probacji, mianowicie wyeliminowanie możliwości uzależnienia zastosowania warunkowego umorzenia postępowania od poręczenia,
rozszerzenie przestępstw, w stosunku do których możliwe będzie zastosowanie
warunkowego umorzenia postępowania oraz podstaw podjęcia postępowania,
wprowadzenie wyłącznej właściwości sądów do zastosowania przedmiotowej
instytucji probacji. Jednocześnie warto podnieść, iż reforma karna odniosła się
do pozycji pokrzywdzonego poprzez jej wzmocnienie, mianowicie wskazano,
że w stosunku do przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności w wymiarze 5 lat, zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania
uzależnione jest od pojednania się sprawcy z pokrzywdzonym, uwzględniono
także kwestię naprawienia przez sprawcę szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu bądź wspólnego ustalenia sposobu jej naprawienia. Co więcej, uwydatniono również funkcję środków kompensacyjnych w tenże sposób, iż prowadzono
przepisy obligujące do nałożenia na sprawcę obowiązku naprawienia szkody.
Należy podzielić stanowisko A. Zolla, iż o ile przeprowadzona reforma kodeksu karnego w zakresie instytucji probacji jest oceniana pozytywnie, o ile
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przyznanie wyłącznego uprawnienia zastosowania warunkowego umorzenia
postępowania władzy sądowniczej w praktycznym zastosowaniu ograniczyło
stosowanie warunkowego umorzenia postępowania (Zoll, Nowelizacja prawa…, 2015).
Nie sposób nie dostrzec, iż przeprowadzona modyfikacja Kodeksu karnego w 1997 r. wzmocniła kwestie indywidualizacji odpowiedzialności karnej
oraz aspekty kompensacyjne kary, które to mają znaczenie nie tylko w stosunku do sprawcy, jako swoisty aspekt materialny kary, ale również w stosunku do pokrzywdzonego, poprzez formę zrekompensowania mu doznanej
krzywdy w wyniku działania sprawcy. Niewątpliwie, instytucja warunkowego
umorzenia postępowania w takim kształcie jest przeciwieństwem nurtu nakładania na sprawców kar izolacyjnych, a co więcej przynosi również korzyści
w sferze ekonomicznej, gdyż nie wymaga od Skarbu Państwa ponoszenia
kosztów związanych z utrzymaniem sprawcy w zakładzie karnym.
Warto także podkreślić, że zastosowane regulacje prawne w ustawodawstwie polskim wpisywały się również w nurt obowiązujący w europejskim
systemie prawa, który to opierał się na pragmatyzmie ustawodawczym, co
miało przełożenie na konsensualizację instytucji procesowych i umocnienie
uprawnień pokrzywdzonego w trakcie prowadzonego postępowania karnego
(Waltoś, Kodeks postępowania…, 1997, s. 36-37).
Instytucja warunkowego umorzenia postępowania została ponownie zmodyfikowana w 2015 r. w wyniku nowelizacji wprowadzonej ustawą
z dnia 27 września 2013 r. (ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.
z 2013 r. poz. 1247). Wprowadzenie zmian w treści art. 66 k.k. miało na
celu zmniejszenie wprowadzonego uprzednio ograniczenia zastosowania warunkowego umorzenia postępowania w zakresie przedmiotowym, poprzez
objęcie przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 5. W pierwotnym brzmieniu art. 66 k.k. warunkowe umorzenie postępowania co do
zasady możliwe było do przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności
w wymiarze do 3 lat. W konsekwencji usunięty został § 3, który to umożliwiał
zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania w stosunku do sprawcy,
jeśli pojednał on się z pokrzywdzonym, naprawił szkodę lub uzgodnił sposób
naprawienia szkody. Jednocześnie, umożliwiło to zastosowanie warunkowego
umorzenia postępowania przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności
do lat 5, w przypadkach, gdzie nie występował pokrzywdzony.
Należy także dostrzec zmiany w zakresie okresu próby. W uprzednio
obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z dyspozycją art. 67 § 1 k.k. okres
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próby mógł być orzeczony maksymalnie na okres 2 lat. Zgodnie z aktualnym
brzmieniem art. 67 § 1 k.k. okres próby może wynosić do lat 3. Nastąpiło
to w wyniku wprowadzonych zmian w art. 66 k.k., gdzie rozszerzono krąg
przestępstw, co do których instytucja warunkowego umorzenia postępowania
może mieć zastosowanie. W dalszej kolejny należy odnieść się do obowiązków,
których to krąg uległ modyfikacji, poprzez określenie obowiązków obligatoryjnie orzekanych w stosunku do sprawcy w przypadku zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania.
W dotychczasowym brzmieniu art. 67 k.k. w stosunku do sprawcy orzekano obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części. Po nowelizacji
z 2015 r. w art. 67 § 3 k.k. wskazano, iż poza ww. obowiązkiem, sąd może
nałożyć nań obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo zamiast
powyższego orzec nawiązkę. Warto wskazać w tym miejscu, iż możliwość
orzeczenia nawiązki została wprowadzona wcześniej, w nowelizacji przepisów
kodeksu karnego w 2011 r., jednakże dopiero powyższa nowelizacja rozstrzygnęła, że orzeczenie nawiązki jest alternatywą równorzędną, co oznacza, iż
sąd ma w pełni swobodę decyzyjną, który ze środków wybrać w stosunku
do danego sprawcy przestępstwa. Niniejsze regulacje umożliwiły modyfikację
sądowi zrekompensowania pokrzywdzonemu krzywd, gdyż obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę miałby być orzekany jedynie „w miarę
możliwości”. Należy w tym miejscu jednakże podkreślić, iż nie oznacza to,
że zastosowanie instytucji zadośćuczynienia stanowi środek gorszy jakościowo niźli obowiązek naprawienia szkody, natomiast jest to przejaw realizmu
ustawodawcy. Należy mieć na względzie, że instytucja warunkowego umorzenia postępowania może mieć miejsce na etapie postępowania, gdy nie zostało
przeprowadzone postępowanie dowodowe, pozwalające określić czy pokrzywdzony doznał krzywdy oraz w jakim zakresie oraz rozmiarze. To w konstatacji
powoduje, iż orzeczenie obowiązku zadośćuczynienia w stosunku do sprawcy
nie będzie de facto realne oraz możliwe (podobnie: Majewski, Kodeks karny…,
2015).
Zmiana w zakresie brzmienia obowiązku naprawienia szkody, z sformułowania „zobowiązanie” na „obowiązek” wynika z faktu, że zmianie uległ
status obowiązku naprawienia szkody oraz możliwości jego dochodzenia na
podstawie przepisów prawa cywilnego. Ponadto, przedmiotowy obowiązek
jest orzekany w przypadku zastosowania omawianej instytucji probacyjnej jeśli sprawca czynu zabronionego wyrządził swoim działaniem szkodę pokrzywdzonego oraz w momencie wyrokowania szkoda ta nadal istniała.
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Należy jednocześnie wskazać, że powyższe środki możliwe do zastosowania w stosunku do sprawcy przypisanego mu przestępstwa mają charakter
kompensacyjny, ale nie oznacza to, że stanowią formę pochodną od środków kompensacyjnych orzekanych na podstawie środków karnych, o których
mowa w Rozdziale Va k.k., a wynikają z okoliczności w jakich są orzekane.
Należy w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku uchylania się przez sprawcę,
w stosunku do którego orzeczono warunkowe umorzenie postępowania, obowiązków na niego nałożonych, wówczas możliwe jest podjęcie postępowania
karnego. Warto mieć również na uwadze, iż w wyniku wprowadzonych zmian
w treści art. 67 k.k. nowelą z 2015 r. sądowy wymiar sprawiedliwości został
pozbawiony względnej swobody decyzyjnej w zakresie nakładania obowiązku
naprawienia szkody przez sprawcę, w przypadku zastosowania warunkowego
umorzenia postępowania, a w szczególności niemożliwe jest przyjęcie, iż obowiązek naprawienia szkody nie jest na sprawcę nałożony ze względu na jego
niekorzystną sytuację materialną (Majewski, Kodeks karny…, 2015).
2.2. Podstawy zastosowania warunkowego
umorzenia postępowania w kodeksie karnym
W zakresie charakteru prawnego omawianej instytucji probacyjnej należy wskazać na jej skomplikowaną naturę, gdyż zawiera w sobie aspekty materialne oraz formalnoprawne. Wyłączna legitymacja sądów w zakresie stosowania warunkowego umorzenia postępowania stanowi przejaw elementu
materialnego, który to został dodatkowo uwydatniony poprzez nowelizację
wprowadzoną ustawą z dnia 10 stycznia 2013 r. (ustawa z dnia 10 stycznia
2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy
wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym
oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. Nr 17, poz. 155, ze
zm.), poprzez wprowadzenie obowiązku orzekania przez sąd o zastosowaniu
warunkowego umorzenia postępowania na posiedzeniu w formie wyroku.
W przypadku przepisów Kodeksu karnego należy wskazać, iż przedmiotowa
instytucja jest jednym ze środków reakcji prawnokarnej (Zoll, Kodeks karny…, 2016).
Pierwszorzędnym elementem wymagającym analizy przy zastosowaniu instytucji warunkowego umorzenia postępowania jest spełnienie elementów wymaganych do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcę przestępstwa. Możliwość przypisania przestępstwa sprawcy natomiast
jest prowizoryczne. Powyższa teza ma także odzwierciedlenie w stanowisku
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judykatury, gdzie określono wprost, że prowizoryczny charakter przedmiotowej instytucji jest niezależny od formy orzeczenia (wyrok TK, sygn. P 1/99,
2000). Aktualne jest również stanowisko Sądu Najwyższego, który wprost
w orzeczeniach wskazywał, iż wyrok wydany w trybie warunkowego umorzenia
postępowania nie jest wyrokiem skazującym, natomiast nawiązka orzeczona
w ramach warunkowego umorzenia postępowania, w konsekwencji nie
stanowi nawiązki, o której mowa w art. 46 k.k. (wyrok SN, sygn. I KZP 7/00,
2000; postanowienie SN, sygn. V KK 373/03, 2003).

2.3. Przesłanki zastosowania warunkowego
umorzenia postępowania w kodeksie karnym
Odnosząc się do podstaw zastosowania omawianej instytucji należy
wskazać, iż powinny być one spełnione paralelnie, a jednocześnie prowadzić
do uznania, iż przeprowadzenie postępowania sądowego oraz wymierzenie
kary w stosunku do sprawcy czynu zabronionego jest niecelowe z punktu
widzenia funkcji kary oraz rozprawy (wyrok SN, sygn. II KKN 65/98, 1998).
Warunki wymagalne do spełnienia kumulatywnie, można pogrupować w następujący sposób:
1)

2)
3)

przesłanki powiązane z czynem zabronionym oraz wynikająca z tego
niecelowość dalszego prowadzenia postępowania sądowego i orzeczenie
kary;
związane z osobą sprawcy;
przesłanki procesowe, mając na uwadze gwarancje procesowe sprawcy
(w postępowaniu – oskarżonego) oraz konieczność zabezpieczenia materiału dowodowego.

2.3.1. Przesłanki powiązane z popełnionym przestępstwem
Należy zważyć, iż zgodnie z dyspozycją art. 66 k.k. wskazano na trzy
przesłanki przedmiotowej instytucji powiązane z dokonanym czynem zabronionym. Są to:
a)
b)
c)
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W stosunku do przesłanki określonej w lit. a oraz b należy podnieść, że
nie można utożsamiać terminu „nie jest znaczny” z określeniem „nieznaczny”, ponieważ pozwoliłoby to objąć swoim zakresem także przestępstwa
o „średnim” stopniu społecznej szkodliwości czynu. Brak znacznego stopnia
społecznej szkodliwości czynu winien być spełniony paralelnie z brakiem
znacznego stopnia winy (Zoll, Kodeks karny…, 2016).
W kontekście nieznaczności winy w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że sprawca generalnie ponosi winę za dokonany czyn zabroniony stanowiący przestępstwo zgodnie z przepisami kodeksu karnego określonych
w części szczególnej. Wyznaczenie tegoż stopnia winy opiera się na ustaleniu
wypełnienia wszystkich przesłanek możliwości przypisania sprawcy winy, na
które to składają się:
1)
2)
3)
4)

dojrzałość wiekowa sprawcy – należy mieć na względzie art. 10 k.k.;
poczytalność sprawcy – a więc nie zachodzą okoliczności, o których
mowa w art. 31 k.k.;
rozpoznawalność czynu – jego bezprawności, możliwość postąpienia
zgodnie z prawem;
niewystępowanie anormalnej sytuacji motywacyjnej.

Wina nie będzie miała charakteru znacznego stopnia w szczególności
w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności wyłączające zawinienie, tj. ograniczona poczytalność, stan wyższej konieczności w sytuacji anormalnej sytuacji
motywacyjnej, usprawiedliwiony błąd co do kontratypu, usprawiedliwiona
nieświadomość bezprawności (Kardas, Majewski, O dwóch znaczeniach…,
1993, s. 77). Podkreślić natomiast należy, że stopień społecznej szkodliwości
czynu będzie miał wpływ na stopień winy, jednakże wyłącznie do momentu, kiedy sprawca ma możliwość przewidzieć następstwa swojego zachowania.
W konsekwencji oznacza to, że stopień zawinienia może być niższy niż stopień społecznej szkodliwości czynu, ale jak słusznie wskazuje się w doktrynie
prawa, możliwa jest też zupełnie odmienna sytuacja, która to jest spowodowana choćby w przypadku rażącego naruszenia reguł ostrożności postępowania
z chronionym dobrem prawnym, jednakże niewystąpienia znacznych konsekwencji dla tegoż dobra prawnego (Zoll, Kodeks karny…, 2016).
Niezależnie od stopnia zawinienia winna być również spełniona przesłanka braku znacznej szkodliwości czynu. W orzecznictwie sądów podkreśla
się, iż określenie stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa
jest niezbędnym elementem w każdym prowadzonym postępowaniu, ponieważ na jej podstawie ustaleniu podlega, czy mamy do czynienia de facto
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z przestępstwem. Bowiem zgodnie z dyspozycją art. 1 § 2 k.k., nie jest przestępstwem czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. Dlatego też, czyn winien być w stopniu wyższym niż znikomy, ale nie
powinien być znaczny. Oznacza to, że taka przesłanka zastosowania warunkowego umorzenia postępowania stanowi swoisty limit tolerancji w stosunku
do sprawcy, ze względu na racjonalizację kary oraz konieczność kształtowania
świadomości społeczeństwa, zgodnie z dyspozycją art. 53 § 1 k.k.
Należy wskazać, iż stopień społecznej szkodliwości czynu wyznaczany jest
na podstawie kwantyfikatorów określonych w art. 115 § 2 k.k. Zaliczamy do
nich: rodzaj i charakter naruszonego dobra, sposób i okoliczności popełnienia
czynu zabronionego, waga naruszonych obowiązków przez sprawcę, rodzaj
naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia, rozmiary wyrządzonej
lub grożącej szkody, które to mają charakter przedmiotowy, czyli dotyczą
samych okoliczności popełnionego przestępstwa. Pozostałe przesłanki,
tj. postać zamiaru, motywacja sprawcy są okolicznościami podmiotowymi,
a więc odnoszącymi się do samego sprawcy. To na ich podstawie dokonuje
się oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego. Właściwości
i warunki osobiste sprawcy, dotychczasowych sposób jego życia stanowi
element prognozy kryminologicznej (Zoll, Kodeks karny…, 2016).
Ostatnia grupa, czyli ustawowe zagrożenie nieprzekraczające wymiaru
5 lat pozbawienia wolności. Należy w tym miejscu podkreślić, że nie będzie
miało znaczenia, jeżeli przestępstwo jest zagrożone innymi karami czy środkami karnymi, co znajduje także odzwierciedlenie w uchwale połączonych
Izb Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego (uchwała SN, sygn. VI KZP
26/69, 1969). Jednocześnie, możliwe jest zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania w stosunku do przestępstw zagrożonych karami
łagodniejszymi, czyli tzw. wolnościowymi – karą grzywny czy ograniczenia
wolności. Jedynie na marginesie należy zaznaczyć, iż sam fakt, że dane przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności w wymiarze powyżej 5 lat
jednocześnie stanowi, iż stopień społecznej szkodliwości czynu jest znaczny,
gdyż tak jak wskazano powyżej, są to niezależne od siebie przesłanki, które to
winny być co prawda spełnione kumulatywnie, natomiast przesłanka zagrożenia ustawowego nie ma wpływu na stopień społecznej szkodliwości czynu.
Przedstawiając powyższą sytuację na przykładzie, należy wskazać, że dany typ
czynu zabronionego może być zagrożony karą pozbawienia wolności w wymiarze powyżej lat 5, natomiast jego stopień społecznej szkodliwości czynu
może być znikomy (postanowienie SN, sygn. Z 3/77, 1977).
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2.3.2. Przesłanki powiązane ze sprawcą czynu zabronionego
W przedmiotowym zakresie należy podnieść, iż przesłanka ta jest uzależniona od uzasadnionego przypuszczenia sądu, iż sprawca pomimo zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania, po pierwsze będzie
przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie
przestępstwa.
Powyższe „uzasadnione przypuszczenie” sądu oparte jest przede wszystkim na postawie samego sprawcy, jego dotychczasowego sposobu życia, niekaralności za umyślne przestępstwo, właściwościach oraz warunkach osobistych.
Dlatego też, aspekty te stanowią element prognozy kryminologicznej sprawcy. Wprowadzona zmiana w zakresie okresu próby, o którym mowa powyżej,
pozwala w konsekwencji na dłuższy okres weryfikacji postawionej prognozy
kryminologicznej w stosunku do sprawcy, co należy ocenić zdaniem autorów
w sposób pozytywny.
W zakresie „postawy sprawcy” należy podkreślić, iż w głównej mierze chodzi o stosunek sprawcy co do nakazów i zakazów, a więc czy swoim zachowaniem będzie on przestrzegał nakazów oraz nie naruszał zakazów
w znacznym stopniu uprawdopodobnienia. Nie jest przy tym wymagalne,
aby sprawca uznawał dane nakazy oraz zakazy jako własne, a chodzi jedynie
o jego zdolność do ich przestrzegania oraz podporządkowania się. W ramach
przedmiotowej przesłanki weryfikacji sądu podlega, jakie zachowanie sprawca
reprezentuje w stosunku do dóbr chronionych prawem, a w szczególności
w zakresie dobra, które to naruszył popełnionym czynem zabronionym.
W zakresie przesłanki określonej jako „niekaralności za przestępstwo
umyślne” należy wskazać, że jest ona łagodniejsza niż uprzednio obowiązujący art. 27 k.k. z 1969 r., który to wymagał od sprawcy braku statusu
karalnego w jakimkolwiek przestępstwie – czy to umyślnym, nieumyślnym
bądź konstrukcji mieszanej. Zgodnie z ustaloną linią orzeczniczą, niemożliwe
natomiast będzie zastosowanie omawianej instytucji probacyjnej w stosunku do sprawcy, który popełnił przestępstwo umyślno-nieumyślne, ale nieistotne jest za jakiego typu przestępstwo umyślne czy umyślno-nieumyślne
był on ukarany (postanowienie SN, sygn. II KK 156/03, 2003; wyrok SN,
sygn. IV KK 50/07, 2007).
Nie ma również znaczenia w przedmiotowym kryterium jaka konkretnie została orzeczona kara za popełnione przestępstwo umyślne oraz czy została ona wykonana, natomiast orzeczenie to musi mieć charakter prawomocny
(Zoll, Kodeks karny…, 2016). Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że
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warunek braku uprzedniej karalności za przestępstwo umyślne ma zdaniem
Sądu Najwyższego charakter bezwzględny, co w konstatacji oznacza, iż nawet jeśli sąd nie posiadał w aktach sprawy danych o uprzedniej karalności
sprawcy, to jest to przesłanka obiektywna i dlatego też takie uchybienie nie
jest zależne od stanu wiedzy sądu, który sprawę rozpoznawał (wyrok SN, sygn.
V KK 18/09, 2009; wyrok SN, sygn. III KK 339/13, 2014). Jednakże należy uwzględnić, iż warunek braku uprzedniej karalności zostanie spełniony
w stosunku do sprawcy, wobec którego odstąpiono od wymierzenia kary
czy w stosunku do nieletniego zastosował zakład poprawczy (uchwała SN,
sygn. VI KZP 26/69, 1971).
W odniesieniu do „właściwości osobistych sprawcy”, w doktrynie prawa
podnosi się, iż należy przez to rozumieć jego cechy charakteru, umiejętność
samokrytyki, wrażliwość sumienia. Natomiast przez warunki osobiste sprawcy
przyjmuje się warunki rodzinne, czy środowiskowe, w których tenże funkcjonuje, zawodowe oraz mieszkaniowe. Warunki i właściwości osobiste sprawcy
są na tyle istotne, gdyż mogą one stanowić przyczynę jego zachowania się
w stosunku do dóbr chronionych prawem. Jednakże, im więcej jest przyczyn
niewłaściwego postępowania sprawcy, tym bardziej prognoza kryminologiczna będzie miała charakter pejoratywny (Świda, Kodeks karny…, 1973, s. 157;
Łabuda, Kodeks karny…, 2021).
Dotychczasowy sposób życia jest powiązany z postawą sprawcy, gdyż pozwala on na jej określenie, a co więcej, obejmuje również czas po popełnieniu
przestępstwa. W tym zakresie ocenie będzie podlegał stosunek sprawcy do dokonanego przestępstwa, próba porozumienia się z pokrzywdzonym, zadośćuczynienie czy próba naprawienia szkody, co w efekcie wpłynie na prognozę
kryminologiczną.
2.3.3. Przesłanki procesowe
Omawiana przesłanka zastosowania instytucji warunkowego umorzenia
postępowania skupia się wokół braku wątpliwości co do okoliczności popełnienia czynu zabronionego. Okoliczności te winny być oceniane z perspektywy przepisów prawa karnego, zakresu oraz podstaw odpowiedzialności sprawcy, co słusznie zauważa A. Zoll i jest w pełni podzielane to przez autorów
niniejszego opracowania. Dlatego też, niemożliwe będzie zastosowanie przedmiotowej instytucji w przypadku, gdy z zebranych dowodów w postępowaniu
przygotowawczym nie da się usunąć wątpliwości związanych z popełnionym
czynem (Zoll, Kodeks karny…, 2016).
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Słusznie wskazuje Sąd Najwyższy, iż: „jedną z przesłanek warunkowego
umorzenia postępowania karnego - zgodnie z art. 66 § 1 k.k. - jest wymóg,
aby okoliczności popełnienia czynu nie budziły wątpliwości. Nie może być
zatem wątpliwości ani co do tego, że oskarżony wypełnił wszystkie znamiona
zarzucanego mu czynu wymienione w konkretnym przepisie, zawierającym
opis danego przestępstwa, jak i że spełnione zostały warunki odpowiedzialności konieczne do uznania kogoś za sprawcę przestępstwa ujęte w części ogólnej
kodeksu karnego, np. że sprawca nie działał w warunkach kontratypu” (wyrok
SN, sygn. V KK 435/04, 2005).
Należy również wskazać, że zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania określonego w art. 66 k.k. nie wymaga uzyskania zgody
sprawcy. Niemniej jednak, jeśli sprawca sprzeciwia się zastosowaniu powyższej instytucji, a sprzeciw ten może być wniesiony w jakiejkolwiek formie,
również ustnej, wówczas zgodnie z dyspozycją art. 341 § 2 k.p.k., sąd kieruje
sprawę na rozprawę (postanowienie SN, sygn. V KK 301/03, 2003).
2.4. Kwestia nałożenia na sprawcę obowiązków
Należy wskazać, że zgodnie z dyspozycją art. 67 § 2 k.k. sąd ma możliwość w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalność należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc
skazanym. Orzeczenie dozoru kuratora ma przede wszystkim pomóc sprawcy
w przystosowaniu społecznym, czyli utrwaleniu pozytywnej postawy sprawcy oraz podejmowaniu działań, które eliminowałyby czynnik powodujące
możliwość ponownego popełnienia czynu zabronionego. Zakres działania
kuratora oraz organizacji, instytucji czy stowarzyszenia został określony w art.
173-175a k.k.w. Należy mieć na względzie, że dozór może być w każdym
momencie uchylony bądź ponownie ustanowiony, gdyż jego celem są przede
wszystkim względy wychowawcze (Łabuda, Kodeks karny…, 2021).
Na podstawie art. 67 § 3 k.k. możliwe jest także nałożenie na sprawcę dodatkowych obowiązków w okresie próby, które to mają różnoraki cel,
tj. wzmocnienie prawidłowej postawy sprawcy, poprawne odbycie okresu
próby, spowodowanie uszczerbku finansowego, utrudnienie ponownego popełnienia przestępstwa, czy restytucję dobra prawem chronionego, które to
zostało naruszone. Do tych obowiązków należy zaliczyć:
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zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
naprawienia szkody w całości lub części;
obowiązek informacyjny w stosunku do sądu lub kuratora o przebiegu
okresu próby;
przeproszenie pokrzywdzonego;
wykonanie obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby;
powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających;
poddanie się terapii uzależnień, psychoterapii, psychoedukacji;
uczestniczenie w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym czy innymi
osobami lub zbliżania się do niego bądź do innych osób;
świadczenie pieniężne;
opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;
zakaz prowadzenia pojazdów;
nawiązka.

2.5. Podjęcie postępowania
warunkowo umorzonego
Należy rozróżnić dwie sytuacje, mianowicie te, w których sąd jest zobowiązany do podjęcia warunkowo umorzonego postępowania od sytuacji,
w których sąd może podjąć warunkowo umorzone postępowanie.
W pierwszym katalogu znajdują się okoliczności, o których mowa
w art. 68 § 1 oraz 2a k.k. W pierwszym przypadku, sąd obligatoryjnie podejmuje warunkowo umorzone postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie
próby popełnił przestępstwo umyślnie, za które został prawomocnie skazany.
Przede wszystkim należy wskazać, że w katalogu przestępstw nie uwzględnia się przestępstw umyślnych oraz nieumyślnych popełnionych w czasie do
uprawomocnienia się wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne,
a także po zakończeniu orzeczonego okresu próby. Ponadto, nie będzie podjęte postępowanie w stosunku do sprawcy w przypadku popełnienia przestępstwa nieumyślnego popełnionego w okresie próby.
Drugi przypadek obligatoryjnego podjęcia postępowania karnego dotyczy sytuacji, o której mowa w § 2a. Należy wskazać, że przesłanka ta jest dwuetapowa, gdyż po pierwsze, sprawca winien otrzymać pisemne upomnienie
kuratora sądowego. Kolejnym etapem jest zaistnienie okoliczności, wymienionych w formie katalogu otwartego w art. 68 § 2 k.k., tj.: popełnienie innego
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przestępstwa niż przestępstwo umyślne, uchylanie się od dozoru, wykonania
nałożonego obowiązku czy orzeczonego środka karnego, kompensacyjnego
lub przepadku albo sprawca nie wykonuje ugody zawartej z pokrzywdzonym.
Należy mieć na względzie, że jest to jedynie przykładowy katalog, co oznacza,
że mogą zaistnieć inne, istotne okoliczności, uzasadniające podjęcie postępowania karnego, natomiast naruszenie to winno dotyczyć rażącego naruszenia
porządku prawnego. Warto w tym miejscu podnieść, iż możliwe jest niepodjęcie postępowania karnego, w przypadku gdy przemawiają przeciwko temu
szczególne względy.
Natomiast fakultatywne podjęcie warunkowo umorzonego postępowania zostało określone w art. 68 § 2 oraz 3 k.k., przy czym § 2 odnosi się do
okoliczności występujących w okresie próby, natomiast § 3 dotyczy przypadków mających miejsce w okresie pomiędzy wydaniem wyroku warunkowo
umarzającego postępowaniem, a uprawomocnieniem się przedmiotowego
orzeczenia. Przesłanki umożliwiające sądowi podjęcie postępowania karnego
to:
1)
2)

rażące naruszenie porządku prawnego, z przywołanym powyżej katalogiem otwartym zaistniałych okoliczności następujących w okresie próby;
rażące naruszenie porządku prawnego, w szczególności popełnienie
przez sprawcę przestępstwa w okresie między po wydaniu orzeczenia, ale
przed jego uprawomocnieniem się.

2.6. Instytucja warunkowego umorzenia
postępowania w przepisach
kodeksu postępowania karnego
W pierwszej kolejności powinno się uwzględnić, że przepisy kodeksu postępowania karnego dotyczą procedury postępowania przed organami ścigania oraz określają elementy postępowania przygotowawczego oraz sądowego.
W stosunku do warunkowego umorzenia postępowania w pierwszej kolejności należy wskazać na art. 336 k.p.k., które to odnoszą się do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania składanego zamiast aktu oskarżenia przez
prokuratora, w przypadku spełnienia przesłanek materialnych, określonych
w art. 66 k.k., omówionych powyżej.
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2.6.1. Możliwość złożenia wniosku
o warunkowe umorzenie postępowania
Należy wskazać, że wniosek o warunkowe umorzenie postępowania jest
formą alternatywy dla aktu oskarżenia. Co do zasady, wniosek stanowi formę
aktu oskarżenia, gdyż powoduje wszczęcie postępowania sądowego, dlatego
też wymagalne jest, aby spełniał on funkcje procesowe, natomiast nie dąży on
do ukarania sprawcy, a żądania zastosowania instytucji probacyjnej. W trybie
art. 341 § 2 k.p.k. może on zastąpić akt oskarżenia, co w konstatacji powoduje, iż sąd uprawniony jest w określonych przypadkach do orzekania w zakresie
przedmiotu niebędącego żądaniem oskarżyciela publicznego. W tym miejscu
warto uwydatnić, że co do zasady uprawnienie do złożenia przedmiotowego wniosku przysługuje prokuratorowi w trybie art. 336 § 1 k.k., natomiast
w przypadku dochodzenia, będącego odrębnym trybem postępowania przygotowawczego od śledztwa, organ prowadzący dochodzenie z upoważnienia
ustawy lub rozporządzenia w sprawie organów uprawnionych poza policją do
prowadzenia dochodzeń, jak również zakresu spraw zleconych tymże organom, możliwe jest złożenie wniosku przez ww. organy. Natomiast w przypadku śledztwa, uprawnieninie to przysługuje wyłącznie prokuratorowi.
Należy jednak mieć na względzie, że policja prowadząc dochodzenie oraz
organy posiadające zgodnie z dyspozycją art. 312 k.p.k. uprawnienia policji nie mogą złożyć wniosku o warunkowe umorzenie postepowania, gdyż
przedmiotowe uprawnienie przysługuje wyłącznie organom procesowym, co
wynika z konstrukcji przepisu art. 336 § 1 k.p.k.
Pomimo iż prokurator jest uprawniony do złożenia omawianego wniosku, to nie powinien on działać w sposób swobodny, gdyż w przypadku występowania okoliczności umożliwiających zastosowanie omawianą instytucję
probacyjną, prokurator winien złożyć stosowny wniosek. Nie jest natomiast
wymagane, aby prokurator był zobligowany do posiadania zgody pokrzywdzonego czy sprawcy (na tym etapie postępowania określanego mianem podejrzanego, ze względu na przedstawienie mu zarzutów w toku postępowania
przygotowawczego). Przedstawiciele doktryny wskazują jednak, iż warto aby
organ procesowy uzgodnił tę kwestię z podejrzanym, jednakże, nie wyklucza
to jednocześnie możliwości złożenia przez podejrzanego sprzeciwu w zakresie
wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Powyższe stanowi
formę dyrektywy praktycznej, w celu uniknięcia kierowania do rozpoznania
przez sąd wniosków, co do których podejrzany zamierza wnieść sprzeciw
zgodnie z art. 341 § 2 k.p.k. (Stefański, Kodeks postępowania…, 2021).
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Ponadto, przepisy kodeksu postępowania karnego nie określają terminu,
w którym wymagalne jest złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, jednakże uwzględniwszy funkcję przedmiotowego wniosku,
a także fakt, iż winien on w gruncie rzeczy zastępować akt oskarżenia, zastosowanie winien mieć art. 331 § 1 k.p.k., który to stanowi, iż w ciągu 14 dni od
dnia zamknięcia śledztwa albo otrzymaniu akt dochodzenia, prokurator powinien sporządzić i wnieść go do sądu. Powyższe zdaniem autorów ma uzasadnione podstawy, gdyż oparty jest na tożsamych do akt oskarżenia podstawach
materialnych, a w razie braku zaistnienia przesłanek zastosowania omawianej
instytucji probacyjnej, do sądu skierowany byłby akt oskarżenia.
Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, jak wskazywano powyżej, jest formą pisma procesowego, które to podlega ogólnym warunkom pism procesowych, określonych w art. 119 § 1 k.p.k., ale ze względu na
jego charakter, powinien on także zawierać pewne elementy aktu oskarżenia.
Dlatego też, wniosek taki winien zawierać:
1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

oznaczenie organu (czyli sądu, do którego to prokurator kieruje wniosek) oraz sprawy, której dotyczy, poprzez wskazaniem imienia i nazwiska
podejrzanego, w formie skróconej opis czynu zabronionego, który to ma
stanowić podstawę wniosku;
oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo – prokuratora;
podstawę prawną – w tym przypadku jest to art. 336 § 1 k.p.k.;
poza wskazaniem imienia i nazwiska podejrzanego, należy zawrzeć inne
dane, tj. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, ewentualnie o ich
nieposiadaniu czy niemożliwości ustalenia tychże danych, informacje
o zastosowanych środkach zapobiegawczych w stosunku do podejrzanego i zabezpieczenia majątkowego, jeśli takie wystąpiło;
precyzyjne określenie zarzucanego czynu, w tym wskazanie miejsca, czasu, sposobu i okoliczności jego popełnienia, skutków, a także, jeśli to
możliwe, wysokości powstałej szkody;
wskazanie podstawy prawnej z kodeksu karnego, które to zachowanie
sprawcy i popełniony przezeń czyn wypełnia;
wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy – czyli w jaki sposób
została określona właściwość rzeczowa i miejscowa;
uzasadnienie, które to winno przede wszystkim wskazywać na zrealizowanie przesłanek zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania określone w art. 66 k.k.;
datę i podpis osoby składającej wniosek.
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W treści przedmiotowego wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego możliwe jest także określenie okresu próby, proponowanych
obowiązków w stosunku do sprawcy czynu zabronionego, a zgodnie z art.
336 § 3 k.p.k. stosownie do okoliczności, wnioski w zakresie dozoru. Nie są
to elementy obligatoryjne wniosku, natomiast pod kątem praktycznym jest
wskazane ich zamieszczenie (Stefański, System Prawa…, 2021, s. 1529).
Zgodnie z dyspozycją art. 336 § 4 k.p.k. do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego załącza się listę ustalonych bądź ujawnionych
osób pokrzywdzonych, wraz ze wskazaniem ich danych teleadresowych. Mając na względzie odesłanie do art. 334 k.p.k. w ww. przepisie, wraz z wnioskiem należy do sądu przesłać również akta postępowania przygotowawczego
z załącznikami, w tym załącznikiem adresowym i po jednym odpisie przedmiotowego wniosku dla sprawców.
Organ procesowy składający wniosek winien również zawiadomić o jego
wniesieniu pokrzywdzonego, sprawcę oraz osobę czy instytucję, która złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w trybie art. 336
§ 4 k.p.k. w zw. z art. 334 § 3 k.p.k. Jednocześnie organ winien pouczyć
pokrzywdzonego o możliwości złożenia wniosku do sądu o orzeczenie środka
w postaci naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ale
również o możliwości złożenia przezeń oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Jedynie na marginesie należy wskazać, że sąd ma możliwość wydania
wyroku o warunkowym umorzeniu postępowania karnego także bez wniosku złożonego przez organ procesowy, kiedy został skierowany do sądu akt
oskarżenia. Takie uprawnienie sądu możliwe jest na posiedzeniu w trybie art.
339 § 1 pkt 2 k.p.k., a prezes sądu uznał, że zachodzi potrzeba rozpatrzenia
kwestii warunkowego umorzenia postępowania karnego lub po przeprowadzeniu rozprawy. Złożony wniosek o warunkowe umorzenie postępowania
podlega wstępnej kontroli, analogicznie jak akt oskarżenia (Stefański, Kodeks
postępowania…, 2021).

2.6.2. Posiedzenie sądu
w sprawie warunkowego umorzenia postępowania karnego
Powyższa materia została uregulowana w treści art. 341 k.p.k. W pierwszej kolejności należy wskazać, że posiedzenie sądu w przedmiotowej sprawie może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy sprawca nie wniósł w tym
zakresie sprzeciwu, co stanowi również dodatkową przesłankę orzeczenia
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o warunkowym umorzeniu postępowania. Warto jednocześnie mieć na względzie, że sprzeciw sformułowany przez sprawcę powinien być jasny oraz klarowny, aby uniknąć negatywnych skutków w stosunku do sprawcy, który to byłby
związany orzeczeniem sądu w sytuacji braku wyraźnej zgody na jego wydanie,
a stanowisko w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania winno być przedstawione przed posiedzeniem, zarówno to pozytywne jak
i negatywne (wyrok SN, sygn. WA 33/07, 2007). Jeśli zaistniałaby sytuacja,
w której sprawca nie przedstawiłby oświadczenia w tymże zakresie, prezes
sądu rozpoznającego sprawę, w trybie art. 341 § 1 k.p.k. powinien zarządzić
jego obowiązkowe stawiennictwo na posiedzeniu w tym przedmiocie. Jednocześnie, oskarżony może na etapie postępowania w przedmiocie złożonego
wniosku kwestionować okres proponowanej próby, obowiązki czy też wskazywać na własne propozycje w zakresie wniosku.
Poza instytucją sprzeciwu, sąd może odmówić warunkowego umorzenia
postępowania w przypadku gdy uzna, iż byłoby ono nieuzasadnione. W tym
miejscu należy przytoczyć stanowisko Sądu Najwyższego, gdzie wskazano, iż:
„z przepisu art. 341 § 2 k.p.k. wynika, że dopiero, gdy sąd uzna, że warunkowe
umorzenie byłoby nieuzasadnione, kieruje sprawę na rozprawę, co wcale nie
oznacza, że sąd, nie mając wątpliwości co do okoliczności popełnienia zarzucanych oskarżonym czynów i mając podstawy do przyjęcia, że oskarżeni nie sprzeciwiają się warunkowemu umorzeniu (art. 341 § 2 zd. 1 k.p.k.), nie może wydać
na posiedzeniu wyznaczonym na podstawie art. 339 § 1 pkt 2 k.p.k. wyroku
warunkowo umarzającego postępowanie. O niedopuszczalności warunkowego
umorzenia postępowania na posiedzeniu i obowiązku skierowania sprawy na
rozprawę przesądza uznanie sądu, iż warunkowe umorzenie byłoby nieuzasadnione (art. 341 § 2 k.p.k.), a więc stwierdzenie, że nie jest spełniona którakolwiek z przesłanek stosowania warunkowego umorzenia, sprecyzowanych w art.
66 k.k. Jedną z tych przesłanek jest wymóg ustalenia, że okoliczności czynu nie
budzą wątpliwości. Oznacza to, że sąd – badając, czy spełniony jest warunek
braku wątpliwości co do okoliczności czynu – dokonuje oceny całości materiału
dowodowego” (wyrok SN, sygn. WA 11/08, 2008).
W treści art. 341 k.p.k. nie wskazano uprawnienia sądu do uzależnienia
zastosowania omawianej instytucji probacyjnej od zmiany wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego przez prokuratora za zgodą sprawcy
w zakresie rozstrzygnięć dotyczących propozycji zastosowania środków kompensacyjnych, obowiązków czy środków karnych. Jednakże w doktrynie prawa słusznie wskazuje się, co popierają również autorzy niniejszego opracowania, iż jest to możliwe, ze względu na konieczność zapewnienia pewnej
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konsekwencji, wynikającej z faktu umożliwienia oskarżonemu złożenia sprzeciwu w zakresie wniosku, to mając na uwadze konsensualne zakończenie postępowania karnego, możliwe jest uzgodnienie powyższych kwestii. Co więcej,
uwzględniwszy ekonomikę postępowania karnego, zupełnie niezasadnym byłoby przeprowadzanie rozprawy oraz postępowania sądowego w przypadku,
gdy strony postępowania są skłonne do osiągnięcia konsensusu, a w uznaniu
sądu zaproponowane przez nie rozwiązanie jest najbardziej adekwatne do rozpoznawanej in concreto sprawy (Chojniak, Sprzeciwianie się…, 2019, s. 106).
Warto mieć również na względzie, iż zgodnie z art. 341 § 3 k.p.k.
w przypadku uznania przez sąd, iż możliwe oraz celowe jest konsensualne rozwiązanie kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia pomiędzy sprawcą,
a pokrzywdzonym, może on odroczyć posiedzenie i wyznaczyć stronom odpowiedni termin. Sprawca i pokrzywdzony mogą również złożyć wniosek do
sądu w celu dokonania uzgodnień w tym zakresie, jednakże sąd nie jest zobligowany do dokonania tychże czynności, jeżeli wniosek ten zostanie złożony
tylko przez jedną z wymienionych stron.
Należy podzielić stanowisko doktryny prawa, iż jeżeli sąd dostrzega
możliwość porozumienia się pomiędzy stronami, to nie powinien im tego
utrudniać. Wynika to także z faktu, iż konsensualne rozwiązania, czy to
w postępowaniu cywilnym czy karnym, będące satysfakcjonujące dla obu
stron, są optymalnym i korzystnym rozwiązaniem.
W przypadku wydania przez sąd wyroku o warunkowym umorzeniu
postępowania karnego, jest on zobligowany do uwzględnienia zawartego pomiędzy stronami porozumienia w zakresie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia. Sąd nie jest związany w kwestii wysokości szkody oraz zakresu
naprawienia.
Jednocześnie na uwagę zasługuje dyspozycja art. 341 § 4 k.p.k., gdzie
wskazano, że sąd może skierować sprawę na rozprawę, nie uwzględniwszy zawartego pomiędzy stronami porozumienia w zakresie naprawienia szkody, co
w konstatacji może skutkować wnioskiem, iż de facto są nie jest zobowiązany
zawartym porozumieniem.
W trakcie prowadzonego posiedzenia w sprawie orzeczenia warunkowego umorzenia postępowania karnego nie jest co do zasady przeprowadzane
postępowanie dowodowe, natomiast możliwe jest przeprowadzenie dowodów
jedynie w ograniczonym zakresie oraz ujawniać np. opinie, czy wywiad środowiskowy (Gaberle, Dowody w sądowym…, 2010, s. 145-146).
W posiedzeniu mogą wziąć udział zarówno prokurator, jak i sprawca oraz pokrzywdzony, z zastrzeżeniem, że ich stawiennictwo może mieć
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charakter obowiązkowy w razie zarządzenia prezesa sądu lub sądu, zgodnie
z art. 341 § 1 k.p.k. Natomiast na podstawie art. 339 § 5 k.p.k. udział w posiedzeniu mogą mieć również obrońcy i pełnomocnicy. Warto także zauważyć,
iż wskazane powyżej zarządzenie prezesa sądu nie jest wiążące dla sądu, gdyż
w przypadku niepodzielania przedmiotowego stanowiska przez sąd, nieusprawiedliwione niestawiennictwo zobowiązanej do tego strony nie uniemożliwia
rozpoznania sprawy (Kozioł, Warunkowe umorzenie…, 2009).
Wyrok sądu w zakresie warunkowego umorzenia postępowania karnego
doręcza się prokuratorowi, oskarżonemu oraz pokrzywdzonemu, któremu na
podstawie art. 444 § 1 k.p.k. przysługuje apelacja od ww. wyroku.

2.7. Wymiar wykonawczy warunkowego
umorzenia postępowania
Instytucja umorzenia postępowania wykonawczego jest nie stanowi
przedmiotu szerszego zainteresowania w doktrynie prawa karnego wykonawczego. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku warunkowego umorzenia
postępowania, które zostało uregulowane w Kodeksie karnym wykonawczym
w sposób fragmentaryczny, o czym świadczy nieuwzględnienie przepisów dotyczących podjęcia postępowania warunkowo umorzonego. Natomiast, należy wskazać, że w przypadku procedury karnej uregulowano kwestię podjęcia
warunkowo umorzonego postępowania, co znajduje odzwierciedlenie w art.
549-551 k.p.k., przy czym materialne przesłanki możliwości podjęcia takiego
postępowania określają przepisy art. 66 k.k. Wydaje się, że przepisy te powinny zostać zlokalizowane w kodeksie karnym wykonawczym z uwagi na fakt,
iż postępowanie w tym przedmiocie należy do postępowania wykonawczego.
Ponadto, należy zwrócić uwagę na fakt niespójności terminologicznej w zakresie przedmiotowej instytucji probacyjnej. W przypadku przepisów Kodeksu
karnego, warunkowe umorzenie postępowania nie jest zaliczane do środków
karnych. Natomiast z analizy przepisów kodeksu karnego wykonawczego literatura przedmiotu wywodzi odmienne stanowisko (Kunicka-Michalska, Warunkowe umorzenie..., 2010, s. 957), co zostanie omówione w dalszej części
przedmiotowej opracowania w punkcie 4.
2.7.1. Właściwość sądu
Do instytucji warunkowego umorzenia postępowania w kodeksie karnym wykonawczym odnosi się w największym stopniu art. 177 § 1 k.k.w.
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regulujący właściwość sądów w zakresie wykonywania orzeczeń o warunkowym umorzeniu postępowania (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny wykonawczy, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 53 z późn. zm.). Zgodnie
z zasadą wskazaną w art. 9 § 1 k.k.w. postępowanie wykonawcze wszczyna się
bezzwłocznie, gdy orzeczenie stanie się wykonalne, co oznacza, że postępowanie wykonawcze wszczyna się w momencie uprawomocnienia się zapadłego
orzeczenia. W prawie karnym wykonawczym, zgodnie z dyspozycją art. 3 § 1
k.k.w. na etapie postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia właściwym
jest sąd, który wydał to orzeczenie w pierwszej instancji, a sądem wykonawczym może być zarówno sąd rejonowy jak i sąd okręgowy. Wyjątkiem od
wskazanej zasady jest jedynie sytuacja, w której sprawcę poddano pod dozór,
w kwestiach dotyczących wykonania tego środka oraz obowiązków związanych z okresem próby. W omawianym przypadku właściwym jest sąd rejonowy, w którego okręgu dozór jest lub ma być wykonywany, zatem, w którego
okręgu sprawca zamieszkuje lub przebywa, nawet w sytuacji, w której to sąd
okręgowy wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie. W konstatacji to sąd rejonowy będzie właściwym w postępowaniu wykonawczym nawet
w przypadku, gdy sprawca oddany pod dozór zamieszkuje we właściwości
sądu okręgowego, który to orzekał w pierwszej instancji (Dąbkiewicz, Kodeks
karny wykonawczy…, 2020,). Według autorów przyjęte rozwiązanie wydaje
się być racjonalne, albowiem ułatwia dostęp do sądu i służy przyspieszeniu
toku postępowania wykonawczego.
Uwagę należy zwrócić również na fakt, iż mimo wskazania w art. 177
§ 1 właściwości sądu, w którego okręgu dozór jest lub ma być wykonywany
wobec osoby objętej dozorem, w doktrynie pojawiły się poglądy o ścisłym
związku omawianego przepisu z art. 169 § 4 k.k.w., gdzie wskazano, że dozór
wykonuje się w miejscu stałego pobytu skazanego, które rozumiane jest jako
pewien faktyczny, głębszy związek osoby z miejscem. Natomiast powyższa
definicja nie koreluje z dyspozycją art. 275 k.p.k., w którym mowa jedynie
o „miejscu pobytu”, czy też art. 3 § 2 k.k.w., w którym wskazany jest zwrot
„przebywanie”. Miejsce stałego pobytu należy rozumieć jako miejsce, w którym skazany stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, wskazujące na
jego więź z tym miejscem (Postulski, Właściwość miejscowa…, 2016).
2.7.2. Wykonywanie orzeczenia sądu
o warunkowym umorzeniu postępowania
Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę
do naprawienia szkody w całości lub w części, a ponadto może zobowiązać
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sprawcę do wykonywania obowiązków wskazanych w art. 72 § 1 pkt 1-3, 5-6b,
7a lub 7b k.k. na podstawie art. 67 § 3 k.k. Przedstawiciele doktryny prawa
wskazali, iż sposób wykonywania orzeczenia sądu o warunkowym umorzeniu
postępowania karnego zależy od tego czy było to tzw. umorzenie proste (bez
dozoru i obowiązków), czy umorzenie z dozorem, ale bez obowiązków, czy
umorzenie z obowiązkami, ale bez dozoru czy też umorzenie nazywane probacyjnym czyli z dozorem i obowiązkami (Lelental, Kodeks karny…, 2020).
Obowiązki sądu, który orzekł o warunkowym umorzeniu postępowania
karnego, w zakresie wykonania orzeczenia, uregulowane zostały w § 413 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych, zgodnie z którym prezes sądu,
upoważniony orzecznik określa terminy, w których akta powinny podlegać
kontroli w szczególności pod kątem wykonywania obowiązków nałożonych
na skazanego, oraz określa sposób kontroli wykonywania obowiązków nałożonych na skazanego, a także wydaje inne odpowiednie zarządzenia (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin
urzędowania sądów powszechnych, Dz. U. poz. 1141 z późn. zm.).
Wobec osoby, w stosunku do której umorzono warunkowo postępowanie karne, sąd właściwy w sprawach związanych z wykonywaniem orzeczenia
o warunkowym umorzeniu postępowania karnego posiada uprawnienie do
ustanawiania, rozszerzania bądź zmiany obowiązków wymienionych w art. 72
§ 1 pkt 3-8 k.k. (Dąbkiewicz, Kodeks karny…, 2020), a także do zwolnienia jej
od wykonania nałożonych obowiązków, aczkolwiek jedynie w sytuacji, w której przemawiają za tym względy wychowawcze. Sąd nie może zwolnić sprawcy
z obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego, jak również oddać skazanego
pod dozór albo od dozoru zwolnić (Lelental, Kodeks karny…, 2020).
Zgodnie z art. 19 § 1 k.k.w. orzeczenie o każdym z wymienionych powyżej uprawnień może nastąpić z urzędu albo na wniosek prokuratora, sprawcy
lub jego obrońcy, a jeżeli ustawa tak stanowi również na wniosek innych osób.
W trakcie wykonywanego orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego szczególne zadania przypisane są sądowemu kuratorowi zawodowemu, który przede wszystkim sprawuje dozór wobec sprawcy. Katalog
zadań sądowego kuratora zawodowego obejmuje również szereg czynności,
takich jak kontrola w okresie próby wykonania przez sprawcę nałożonych na
niego obowiązków, składanie wniosków o podjęcie postępowania warunkowo
umorzonego czy wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o zwolnienie od wykonania tych obowiązków, a także
o oddanie pod dozór lub zwolnienie z dozoru. Sądowy kurator zawodowy jest
również uprawniony do udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie wykonania
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środka oraz przeprowadzenia na żądanie uprawnionych organów postępowania wykonawczego wywiadów środowiskowych, które niewątpliwie stanowią
jeden z głównych dowodów w postępowaniu wykonawczym (Postulski, Nowe
zadania…, s. 871 i n.).
Podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego weryfikacji poddawany jest przebieg probacji i skuteczność zastosowanych środków, co może
znacząco wpłynąć na dalsze losy postępowania. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez sądowego kuratora zawodowego może być zarządzony
przez sąd wykonujący orzeczenie o warunkowym umorzeniu postępowania
karnego wobec sprawcy przestępstwa nieobjętego dozorem lub nie zobowiązanego do wykonywania obowiązków związanych z okresem próby.
Wobec sprawcy przestępstwa względem, którego warunkowo umorzono postępowanie karne, wykonanie dozoru regulują przepisy art. 169 – 176
k.k.w. Omawiany powyżej art. 177 § 2 k.k.w. odnosi się natomiast do sprawcy, wobec którego nie został zastosowany dozór lub nie zobowiązano go do
wykonania obowiązków związanych z okresem próby. Według doktryny taka
postać postępowania warunkowo umorzonego stanowi ulgę warunkową, nie
zaś środek probacyjny (Lachowski, Gensikowski, Potulski, Osiński, Zgoliński, Kodeks karny…, 2018, s. 641). Sąd zatem powinien stosować art. 177
§ 2 k.k.w. jedynie w przypadkach, gdy jest to niezbędne zwłaszcza dla dalszych rozstrzygnięć odnośnie warunkowego umorzenia postępowania, ewentualnie w celu sprawdzenia zachowania sprawcy w sytuacji, gdy jest to uzasadnione i nie występują negatywne przesłanki dla zastosowania, jak wyżej
wskazano, „ulgi warunkowej”. W takiej sytuacji organem upoważnionym do
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego będzie kurator sądowy, ale również inne osoby posiadające w tym przypadku legitymację do wykonywania
takich czynności procesowych z delegacji zawartej w art. 14 k.k.w.
Ponadto, warto zaznaczyć, że w przypadku zaistniałej potrzeby, sąd
uprawniony jest do zebrania informacji nie tylko w zakresie zachowania
sprawcy, lecz również jego sytuacji rodzinnej i majątkowej, w tym źródeł jego
utrzymania.
2.7.3. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego
Do podjęcia postępowania warunkowo umorzonego na podstawie przepisów kodeksu karnego wykonawczego stosuje się przepisy kodeksu postępowania karnego, a zwłaszcza art. 550 § 1 k.p.k., zgodnie z którym w przedmiocie podjęcia postępowania warunkowo umorzonego orzeka sąd pierwszej
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instancji właściwy do rozpoznania sprawy. W celu podjęcia postępowania warunkowo umorzonego z wnioskiem może wystąpić oskarżyciel, pokrzywdzony
lub sądowy kurator zawodowy. Ustawodawca przypisał również sądowi możliwość podjęcia z urzędu postępowania warunkowo umorzonego (Grzeszczyk,
Kodeks postępowania…, 2011, s. 643).
2.7.4. Rozbieżność terminologiczna
Jak wskazano w pierwszym akapicie niniejszego wywodu, w literaturze
przedmiotu podnoszony jest fakt niespójności terminologicznej w zakresie
warunkowego umorzenia postępowania. Należy odnieść się przede wszystkim
do charakteru wyroku warunkowo umarzającego postępowanie. Skoro nie ma
on charakteru skazującego, nie mają do niego zastosowania wymogi określone
w art. 413 § 2 k.p.k., tj. dokładne określenie czynu, jego kwalifikacji oraz
wskazanie zastosowanej kary i środków karnych. W związku z tym, posiłkując
się wykładnią systemową (argumentum a rubrica) należy wywieść, że równoważnikiem tych elementów, w przypadku art. 66 k.k., jest wskazanie okresu
warunkowego umorzenia postępowania (Lachowski, Gensikowski, Potulski,
Osiński, Zgoliński, Kodeks karny…, 2018, s. 644). Ze względu na fakt, iż
ustawodawca nie wskazał tego okresu w przepisach prawa, kwestią tą zajął się
Sąd Najwyższy, wedle którego okres próby ustalony przez sąd w wyroku nie
może być krótszy od roku ani też dłuższy od 2 lat. Bieg okresu próby rozpoczyna się w momencie uprawomocnienia się wyroku (wyrok SN, sygn. IV KK
275/13, 2014).
Ponadto, należy mieć na uwadze, że w art. 177 § 2 k.k.w. ustawodawca
nie wskazał terminu „skazanego”, natomiast zasadnie posługuje się terminem
„sprawca”, a warunkowe umorzenie postępowania stosuje się w przypadkach,
w których nie ma konieczności wymierzenia kary (Hofmański, Paprzycki,
Środki związane…, s. 84 i n.).
Należy również zwrócić uwagę, że w art. 177 § 1 k.k.w. widnieje termin
„osoba”, a nie „sprawca” jak w art. 177 § 2 k.k.w. Rozbieżność terminologii
nie wydaje się być niczym uzasadniona, aczkolwiek przed nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. w art. 177 od początku wskazywano na
termin „sprawca”. Rozbieżność terminologiczna pojawia się również w przypadku zestawienia art. 177 § 1 k.k.w z art. 3 § 1 k.k.w. w zakresie właściwości
sądu. Art. 3 § 1 k.k.w. wskazuje na właściwość sądu, który wydał orzeczenie
w I instancji, natomiast w art. 177 § 1 k.k.w. wskazana jest właściwość sądu,
który w danej sprawie orzekał w I instancji, choć nie wprowadza odmiennej
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reguły w zakresie właściwości sądu wyrażonej w art. 3 § 1 k.k.w. Odstępstwo od ogólnej zasady zastosowano jedynie wobec osób oddanych pod dozór
w kwestiach dotyczących wykonania tego środka oraz obowiązków związanych z okresem próby.
2.8. Podsumowanie
Mając powyższe na względzie należy wskazać, że instytucja warunkowego umorzenia postępowania ma potrójny wymiar – materialny, określający
przesłanki zastosowania przedmiotowej instytucji, procesowy, wskazujący na
praktyczne aspekty wnioskowania o warunkowe umorzenie postępowania
w stosunku do sprawcy, a także wykonawczy, czyli w jaki sposób organ zobowiązany do wykonania kary winien zastosować orzeczone warunkowe umorzenie postępowania.
Niemniej jednak należy podkreślić, że przesłanki warunkujące zastosowanie przedmiotowej instytucji nie były od samego początku jasne oraz
zrozumiałe, a przez to wymagały nowelizacji przepisów, celem usunięcia luk
prawnych albo wątpliwości interpretacyjnych związanych z pozostałymi, obowiązującymi przepisami kodeksu karnego, co widoczne było podczas omawiania instytucji nawiązki w stosunku do sprawcy. Jednocześnie, należy podkreślić, iż spełnienie przesłanek warunkowego umorzenia postępowania karnego
zostały wyodrębnione na trzy kategorie, mianowicie: (1) przesłanki powiązane
z czynem zabronionym oraz wynikająca z tego niecelowość dalszego prowadzenia
postępowania sądowego i orzeczenie kary; (2) związane z osobą sprawcy, (3) przesłanki procesowe, mając na uwadze gwarancje procesowe sprawcy oraz konieczność zabezpieczenia materiału dowodowego, muszą być spełnione jednocześnie,
a okoliczności popełnienia przestępstwa oraz wina sprawcy nie winny budzić
wątpliwości w ocenie sądu, na podstawie zebranego materiału dowodowego
w toku postępowania przygotowawczego. W konsekwencji oznacza to również, że konieczne jest utworzenie nieprzerwanego łańcucha przyczynowo-skutkowego, który pozwoliłby z całą stanowczością stwierdzić, iż zostały zrealizowane zarówno przesłanki dotyczące samego sprawcy, jak i okoliczności
związane z samym czynem. Należy w tym miejscu podkreślić, że przepisy karne wprowadziły ograniczenia w zakresie przestępstw, co do których możliwe
jest zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania w stosunku do konkretnego sprawcy, tj. do przestępstw zagrożonych karą pozbawienia
wolności w wymiarze do lat 5.
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Po spełnieniu materialnych przesłanek możliwości zastosowania omawianej instytucji probacyjnej, należy przejść do aspektów stricte technicznych
związanych z jej stosowaniem, mianowicie do przepisów kodeksu postępowania karnego. W oparciu o powyższą analizę należy wskazać, że przepisy
postępowania karnego wprost określają katalog podmiotów, które to mogą
wnioskować o zastosowanie w stosunku do sprawcy instytucji warunkowego umorzenia postępowania, tj. organy procesowe. W praktycznym aspekcie
należy wskazać, że organem procesowym na etapie postępowania przygotowawczego jest prokurator i zgodnie z dyspozycją art. 336 § 1 k.p.k., nawet
w przypadku dochodzenia, które to może być prowadzone przez inne organy państwowe, choćby policję, to jedynie prokurator będzie mógł złożyć do
sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w stosunku do sprawcy.
Jednocześnie, należy podkreślić, iż prokurator nie musi mieć zgody pokrzywdzonego, czy sprawcy, jednakże w doktrynie prawa podkreśla się, iż wskazane byłoby w tym zakresie porozumienie prokuratora z wyżej wymienionymi
podmiotami. W dalszej kolejności należy pamiętać, iż wniosek o warunkowe
umorzenie postępowania, pomimo iż jest alternatywą dla aktu oskarżenia, nadal powinien spełniać podstawowe warunki pisma procesowego, określone
w art. 119 § 1 k.p.k. Na podstawie art. 336 § 3 k.p.k. możliwe jest również
wskazane w treści ww. wniosku propozycji w zakresie okresu próby w stosunku do sprawcy. Prawidłowo złożony wniosek o warunkowe umorzenie postępowania jest następnie rozpatrywany przez sąd na posiedzeniu zgodnie z art.
art. 341 k.p.k., który dokonuje oceny zebranego materiału dowodowego oraz
ponownie analizuje spełnienie przesłanek materialnych, określonych w art. 66
k.k. Warto mieć również na uwadze, iż w wyniku wprowadzonych zmian
w treści art. 67 k.k. nowelą z 2015 r. sądowy wymiar sprawiedliwości został
pozbawiony względnej swobody decyzyjnej w zakresie nakładania obowiązku
naprawienia szkody przez sprawcę, w przypadku zastosowania warunkowego
umorzenia postępowania, a w szczególności niemożliwe jest przyjęcie, iż obowiązek naprawienia szkody nie jest na sprawcę nałożony ze względu na jego
niekorzystną sytuację materialną.
Następnie, w wyniku pozytywnie ocenionego wniosku o warunkowe
umorzenie postępowania przez właściwy sąd, zastosowaniu ww. instytucji
probacyjnej w stosunku do sprawcy w wydanym wyroku od którego żadna ze
stron (tj. pokrzywdzony, prokurator oraz sprawca czynu) nie wniosła apelacji,
zastosowanie będą miały przepisy kodeksu karnego wykonawczego. Należy
w tym miejscu ponownie podkreślić, iż przepisy kodeksu karnego wykonawczego odnoszą się w sposób fragmentaryczny, nieuwzględniający przedmiotowej
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instytucji w tak szerokim aspekcie jak pozostałe, przywołane powyżej akty
prawne. Wyrok sądu uwzględniający warunkowe umorzenie postępowania
nie jest wyrokiem skazującym, dlatego też nie będą do niego miały zastosowanie przepisy art. art. 413 § 2 k.p.k. Dlatego też, wymagalne było stanowisko
judykatury, które wskazało, iż okres próby ustalony przez sąd nie może być
krótszy od roku ani też dłuży od 2 lat. Bieg okresu próby rozpoczyna się
w momencie uprawomocnienia się wyroku. Nie sposób nie dostrzec również
niesystematyczności w zakresie terminologii kodeksu karnego wykonawczego, co na obecnym etapie zmian legislacyjnych, powinno zostać ujednolicone.
W przepisach kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca raz posługuje
się sformułowaniem „sprawca”, a raz „osoba” (art. 177 § 1 oraz § 2 k.k.w.).
Kolejnym problemem jest kwestia właściwości sądu, gdzie zgodnie z dyspozycją art. 177 § 1 k.k.w. właściwy jest sąd, który w danej sprawie orzekał
w I instancji, choć nie wprowadza odmiennej reguły w zakresie właściwości
sądu wyrażonej w art. 3 § 1 k.k.w. Odstępstwo od ogólnej zasady zastosowano
jedynie wobec osób oddanych pod dozór w kwestiach dotyczących wykonania
tego środka oraz obowiązków związanych z okresem próby. Powyższe niedokładności wprowadzają swoisty rodzaj chaos legislacyjny, zupełnie zbędny,
a niedokładność w tym zakresie wynika zapewne z braku zainteresowania
materią kodeksu karnego wykonawczego. Niemniej jednak, mając na względzie, iż przepisy prawa obowiązują wszystkie jednostki, to powinny być one
sformułowane w sposób dokładny, precyzyjny oraz przemyślany. Prawo,
a w szczególności prawo karne, winno spełniać jedną z podstawowych zasad,
tj. przejrzystości w zakresie jego stosowania, co ewidentnie nie będzie miało odzwierciedlenia, gdy przeciętny obywatel będzie próbował zapoznać się
z treścią norm prawnokarnych w zakresie instytucji warunkowego umorzenia
postępowania pod względem wykonawczym.
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Warunkowe zawieszenie wykonania
kary pozbawienia wolności1

3.1. Uwagi wprowadzające
Jednym z trzech kodeksowych środków probacji jest warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. Nie budzi zastrzeżeń, że jego cel
to danie szansy osobie, która pomimo popełnienia czynu karalnego o istotniejszym ciężarze gatunkowym (chociażby wobec poziomu społecznej szkodliwości) ze względu na nienaganną postawę życiową daje gwarancję, że nie popełni
w przyszłości przestępstwa. Słusznie wskazuje Sąd Apelacyjny w Warszawie,
iż „nie jest w interesie społeczeństwa, by ponosić koszty osadzenia sprawców
przestępstw jeżeli nie występuje ryzyko popełniania przez nich przestępstwa
w przyszłości. Izolacja sprawcy ma zapobiec ponownemu popełnieniu czynu
zabronionego. Jeżeli właściwości i warunki osobiste sprawcy to uzasadniają
można odstąpić od orzeczenia kary, która polegałaby na jej odbyciu
w warunkach izolacji” (wyrok SA w Warszawie, sygn. II AKa 262/19, 2020).
Z kolei o represyjnym charakterze środka probacyjnego świadczy to, że
w razie postępowania wbrew porządkowi prawnemu wobec skazanego zostanie
wykonana kara izolacyjna (Wróbel, Zoll, Polskie prawo…, 2010, s. 482).
Warto zaznaczyć, że omawiany środek probacyjny może być stosowany
tylko w razie wymierzenia kary pozbawienia wolności określonej w art. 32 pkt
3 k.k. W obecnym brzmieniu Kodeks karny nie przewiduje możliwości stosowania mechanizmu probacyjnego w wypadku orzeczenia kary o charakterze wolnościowym – grzywny lub ograniczenia wolności, gdyż pozostawienie
sprawcy przestępstwa na wolności nie stanowi tak istotnej dolegliwości jak
osadzenie w zakładzie karnym. Ponadto przepisów art. 69-75 k.k. nie będzie
1
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można zastosować wobec skazanych na karę 25 lat pozbawienia wolności lub
dożywotniego pozbawienia wolności (art. 32 pkt 4 i 5 k.k.), ze względu na
istotny ciężar gatunkowy popełnionych przez nich zbrodni i niemożliwość
nadzwyczajnego złagodzenia kary poniżej granic ustawowych z art. 60 k.k.
Należy zaakcentować, iż w obowiązującej ustawie karnej unormowano szczególne rozwiązania, przede wszystkim art. 60 § 3-5 k.k. Przywołane
przepisy przewidują możliwość zawieszenia kary wymierzonej w wyższym niż
według ogólnych zasad wymiarze, jak również wskazują dłuższy okres próby
wynoszący nawet do lat 10, dla sprawców nazywanych powszechnie „małymi
świadkami koronnymi” w sprawie własnej bądź cudzej. Łagodniejsze potraktowanie tych sprawców ma stanowić gratyfikację za ujawnienie organom ścigania informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa
oraz istotne okoliczności jego popełnienia (§ 3) bądź ujawnienie informacji
dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne
okoliczności jego popełnienia (§ 4) (Daszkiewicz, Mały świadek…, 1994,
s. 37 i n.).
Zgodnie z przyjętymi w monografii założeniami, instytucja probacyjna
zostanie omówiona na trzech płaszczyznach – materialnoprawnej, procesowej
oraz wykonawczej. Zaznaczenia wymaga, iż względu na obszerność opracowania, zostaną przedstawione najważniejsze (w subiektywnym odczuciu) problemy o znaczeniu naukowym i praktycznym.
W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na treść art. 69-75 k.k.,
który normuje przesłanki stosowania mechanizmu probacyjnego, jak również
wskazuje okoliczności uzasadniające zarządzenie kary warunkowo zawieszonej.
W perspektywie procesowej należy skupić się na przebiegu postępowania odwoławczego w sytuacji, gdy wobec oskarżonego zostanie wymierzona kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania. Trzeba wreszcie
omówić konsekwencje normatywne derogacji art. 152 k.k.w. oraz zawartość
normatywną art. 178 k.k.w. – przepisu uszczegóławiającego sposób wykonania kary warunkowo zawieszonej. Trudno oddzielić każdą z wymienionych
płaszczyzn, a wątki o różnym charakterze będą się nawzajem przenikać.
3.2. Aspekty prawnomaterialne
3.2.1. Kształt warunkowego umorzenia postępowania na przestrzeni lat
Przed dokonaniem właściwej analizy art. 69-75 k.k., wypada omówić kształt instytucji warunkowego zawieszenia kary na przestrzeni lat oraz
określić przyczyny zmiany modelu orzekania o środkach probacyjnych
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wprowadzonego na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 396).
Instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary była znana Kodeksowi karnemu z 1932 roku. Zgodnie z art. 61 § 1 k.k. z 1932 r. sąd mógł
orzec, że wykonanie kary pozbawienia wolności, zasadniczej lub zastępczej,
nie przenoszącej 2 lat, zawiesza się na czas od 2 do 5 lat. Z kolei wedle § 2
cytowanego przepisu warunkowe zawieszenie wykonania kary stosowało się
do osoby, co do której - ze względu na jej charakter, okoliczności towarzyszące popełnieniu przestępstwa, zachowanie się po jego popełnieniu - przypuszczać należało, że pomimo niewykonania kary nie popełni nowego przestępstwa. Co istotne, środka probacyjnego nie można było stosować wobec
recydywistów (vide art. 61 § 3 k.k.). W kolejnych jednostkach wprowadzono
przesłanki stosowania dozoru ochronnego powierzanego osobom lub instytucjom, zasługującym na zaufanie (vide art. 62 § 1 k.k. z 1932 r.), odpowiednika dzisiejszego obowiązku naprawienia szkody (vide art. 62 § 2 k.k. z 1932 r.)
czy wreszcie przesłanek zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej
(vide art. 63 k.k. z 1932 r.). Podkreślenia wymaga, iż sąd mógł zawiesić skazanego w wykonywaniu praw wyborczych, praw udziału w wymiarze sprawiedliwości, praw rodzicielskich lub opiekuńczych bądź praw wykonywania
zawodu, gdy w ciągu trzech miesięcy od upływu okresu próby nie zarządzono wykonania kary warunkowo zawieszonej (vide art. 64 k.k.). Analizując
treść ostatniego z powołanych przepisów trudno nie dostrzec, że zawieszenie
oskarżonego w prawach obywatelskich bądź osobistych (także i rodzicielskich)
dalece przypomina orzekanie o środkach karnych wymienionych w art. 39
k.k., zaś ograniczenie jednostki w tak istotnej sferze życia miało świadczyć
o penalnych charakterze środka probacyjnego (Glazer, Mogilnicki, Kodeks
karny…, 1934, s. 258).
Opisywany środek probacyjny został również unormowany w art. 7379 k.k. z 1969 roku. Interesujące na tle rozwiązań Kodeksu Makarewicza
(k.k. z 1932 r.) było wyodrębnienie przesłanek stosowania środka probacyjnego w zależności od strony podmiotowej popełnionego przestępstwa - sąd
mógł warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze
do 2 lat w razie skazania za przestępstwo umyślne, a w wymiarze do 3 lat
w razie skazania za przestępstwo nieumyślne (vide art. 73 § 1 k.k. z 1969 r.).
W myśl art. 73 § 2 tejże ustawy zawieszając wykonanie kary, sąd brał pod uwagę właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz dotychczasowy sposób jego życia, które uzasadniały przypuszczenie, że pomimo niewykonania kary będzie
on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie
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przestępstwa – sąd brał również pod uwagę, czy względy na społeczne oddziaływanie kary nie przemawiają przeciwko warunkowemu zawieszeniu jej
wykonania. Nieco odmiennie przedstawiał się katalog dodatkowych środków
orzekanych obok warunkowego zawieszenia kary – zwraca uwagę ich probacyjny charakter. Okres próby został określony w przedziale od 2 do 5 lat
i biegł od uprawomocnienia się wyroku, przy czym w wypadku gdy sprawcą
był młodociany, okres próby wynosił od 3 do 5 lat.
Zgodnie z art. 75 § 2 k.k. z 1969 r. zawieszając wykonanie kary, sąd
mógł zobowiązać skazanego do naprawienia w całości albo w części szkody
wyrządzonej przestępstwem, przeproszenia pokrzywdzonego, wykonywania
ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, do wykonania określonych prac lub świadczeń na cele społeczne, do wykonywania pracy
zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu, powstrzymania się
od nadużywania alkoholu, poddania się leczeniu, powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach bądź innego stosownego
postępowania w okresie próby, jeżeli mogło to zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa. Podobnie jak we wcześniej obowiązującej ustawie karnej
ograniczone było stosowanie omawianego środka wobec recydywistów, chyba
że zachodził przypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami (vide art.
73 § 3 k.k. z 1969 r.). Ówczesna ustawa karna wymieniała warunki obligatoryjnego i fakultatywnego zarządzenia wykonania kary (vide art. 78) oraz
zakreślała sześciomiesięczny termin po upływie okresu próby, w ciągu którego
dopuszczalne było zarządzenie wykonania kary (vide art. 79 § 1), przewidując
również sześciomiesięczny termin zatarcia skazania (vide art. 79 § 2).
Warto podkreślić, iż sąd mógł uzależnić warunkowe zawieszenie wykonania kary od poręczenia organizacji społecznej, instytucji lub osoby godnej
zaufania zapewniających podjęcie starań, by skazany przestrzegał porządku
prawnego, a zwłaszcza by nie popełnił przestępstwa (vide art. 76 § 1). Takie
rozwiązanie normatywne przypomina jeden z nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w postaci poręczenia społecznego z art. 271 § 1 k.p.k., służąc
jeszcze silniejszemu zagwarantowaniu przestrzegania przez oskarżonego porządku prawnego. Może to dodatkowo świadczyć o mieszanym – materialnoprocesowym charakterze instytucji probacyjnej. Zaznaczając odrębności
pomiędzy rozwiązaniami kodeksowymi z 1932 roku i 1969 roku, nie sposób
nie dostrzec szczególnej ochrony mienia społecznego, gdyż wedle art. 75 § 3
k.k. zawieszając wykonanie kary orzeczonej za jego zagarnięcie, w wypadku
gdy szkoda nie została naprawiona, sąd nakładał obowiązek jej naprawienia.
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Była to jedyna sytuacja przewidziana w kodeksie, w której należało obowiązkowo stosować środek o probacyjnym charakterze.
Analizowany środek o charakterze probacyjnym został unormowany również w obecnie obowiązującym Kodeksie karnym. W pierwotnym
brzmieniu ustawy przewidziano możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności do lat dwóch, kary ograniczenia wolności
lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli było to wystarczające dla
osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zasadniczo sąd nie miał możliwości orzeczenia kary warunkowo zawieszonej wobec sprawcy popełniającego przestępstwo w ramach
recydywy specjalnej wielokrotnej (vide art. 64 § 2 k.k.), chyba że zachodził
wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami, przy czym
w tych sytuacjach było wyłączone stosowanie probacji określonej w art. 60
§ 3 – 5 k.k. Co ważne, zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności lub
grzywny nie stosowano wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim,
natomiast wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz sprawcy
przestępstwa określonego w art. 178a § 4 sąd mógł warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w szczególnie uzasadnionych wypadkach
(vide art. 69 § 4 k.k.). Czas próby biegnący od uprawomocnienia się wyroku
skazującego był zróżnicowany i wynosił od 2 do 5 lat w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności bądź od roku do
3 lat w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności (vide art. 70 § 1 k.k.). Dłuższy okres stosowano również
wobec młodocianych i recydywistów popełniających przestępstwo w ramach
recydywy szczególnej wielokrotnej (vide art. 70 § 2 k.k.).
Nowością względem poprzednich unormowań była dopuszczalność orzeczenia akcesoryjnej kary grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych obok
kary pozbawienia wolności bądź grzywny w wysokości do 90 stawek dziennych obok kary ograniczenia wolności, jeżeli orzeczenie majątkowej dolegliwości nie było możliwe na podstawie innych przepisów (vide art. 71 § 1 k.k.).
Z perspektywy wykonawczej na znaczeniu nabierało to, że w razie zarządzenia
wykonania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności, grzywna
orzeczona na podstawie § 1 nie podlegała wykonaniu, a kara pozbawienia
wolności lub ograniczenia wolności ulegała skróceniu o okres odpowiadający liczbie uiszczonych stawek dziennych z zaokrągleniem do pełnego dnia.
Co więcej, obowiązujący kodeks, w przeciwieństwie do poprzednich ustaw
karnych, nakazuje orzekanie o dozorze wobec młodocianego popełniającego
przestępstwo umyślne oraz recydywisty wskazanego w art. 64 § 2 k.k.
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Zaznaczenia wymaga, że na sądzie nie ciążył obowiązek orzeczenia
o którymkolwiek z wymienionych środków probacyjnych wymienionych
przykładowo w art. 72 § 1 k.k. Organ orzekający mógł również orzec obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem na podstawie art. 72
§ 2 k.k.
3.2.2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności –
obecny stan prawny
Przedstawiając w zarysie zmiany normatywne odnoszące się do warunkowego zawieszenia wykonania kary na przestrzeni lat, należy omówić jej obecny
kształt. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż na mocy ustawy nowelizującej z dnia 20 lutego 2015 roku, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2015
roku, wraz z nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, znacząco zmieniły
się przesłanki stosowania środka poddania sprawcy próbie. W uchwalonych
wówczas przepisach widać istotną różnicę w myśleniu o karaniu w ogólności,
ale przede wszystkim stosowaniu wymienionych w Kodeksie środków
związanych z poddaniem sprawcy próbie, przy czym tendencja ustawodawcy
szła w kierunku stosowania kar wolnościowych (Sakowicz, Modyfikacja ustawowego zagrożenia…, 2015, s. 44). Ustawodawca doszedł do takiego przekonania, wynikającego zresztą z wieloletniej obserwacji praktyki wymiaru sprawiedliwości (Hypś, Kodeks karny…, 2015, s. 497 i n.).
Zauważono, że wymierzenie kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie spełnia funkcji przypisanych karaniu, zwłaszcza odstraszaniu i zapobieganiu przed popełnieniem przestępstwa. Słuszne było odczucie twórców
ustawy, iż „zawieszenie” wykonania kary, nazbyt często stosowane przez sądy
karne2, nie jest dla sprawcy żadną dolegliwością, zwłaszcza gdy nie orzeczono
obowiązku probacyjnego z art. 72 k.k. Sprawca nie odczuwa, że został ukarany, prowadząc w istocie beztroskie życie. Naturalnie jednostce daje się kolejną
szansę i nie izoluje od społeczeństwa osadzając w zakładzie karnym. Jednakże
trzeba zważyć, by stosowanie represji wypełniało określone prawem funkcje,
zwłaszcza wynikające z dyrektyw wymiaru kary z art. 53 k.k.
Dostrzegając potrzebę zmian w znacznym stopniu ograniczono możliwość stosowania środków probacyjnych – wyłączono możliwość warunkowego

2
Patrząc na praktykę orzekania przez sądy pierwszoinstancyjne i drugoinstancyjne trudno było
oprzeć się wrażeniu, że sposób wymierzania kary nie spełniał wymogów określonych w art. 53
k.k. – wcale nierzadko sądy „dostosowywały” wymiar kary tak, by móc warunkowo zawiesić
jej wykonanie.
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zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności oraz grzywny orzeczonej
samoistnie. Zamierzeniem prawodawcy było zatem nadanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wyjątkowego
charakteru, zaś wykonanie kar wolnościowych miało nastąpić niezwłocznie,
tak jak stanowi o tym art. 9 § 1 k.k.w. Bezsprzecznie zasada szybkości postępowania wykonawczego ma znaczenie procesowe – w każdym postępowaniu sądowym jest wartością, wynikającą wprost z prawa do sądu wyrażonego
w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Jednakże trudno przecenić jej walor materialnoprawny, gdyż nieuchronność kary ma odzwierciedlać wspominaną wielokrotnie represyjność.
O wyjątkowym charakterze opisywanej instytucji probacyjnej świadczyło ograniczenie jej stosowania tylko wobec sprawców, którym wymierzono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku, nieskazanym na karę
pozbawienia wolności i gdy jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
W porównaniu do unormowania sprzed dnia 1 lipca 2015 roku wyraźnie
ograniczono dopuszczalność stosowania probacji, w rzeczywistości tylko wobec sprawców niekaranych na kary izolacyjne i wobec których wymierzono
sankcje w niskim wymiarze. Faktycznie z warunkowego zawieszenia wykonania kary mogą obecnie korzystać sprawcy popełniający występki o niewielkim
ciężarze gatunkowym, zaś stosowanie probacji względem sprawców zbrodni
pozostaje wyłączone, chyba że sąd nadzwyczajnie złagodził karę i wymierzy ją
w najniższym możliwym wymiarze (vide art. 60 § 6 pkt 2 k.k.). Tak wąskie
ujęcie art. 69 k.k. miało skierować uwagę sądów karnych na inne instytucje
sądowego wymiaru kary, dostosowane do potrzeb konkretnego przypadku.
Trudno na tę chwilę określić, czy zakładane przez ustawodawcę cele zostały
spełnione – trzeba pamiętać, iż nierzadko w skomplikowanych i wielowątkowych sprawach karnych znajdą zastosowanie przepisy poprzednio obowiązujące, wedle reguł intertemporalnych z art. 4 k.k., często nieporównywalnie
względniejsze od obecnych, przy czym weryfikacja tej tezy wymagałaby podjęcia szczegółowych badań aktowych.
Trzecią zaś z najważniejszych zmian normatywnych wprowadzonych do
ustawy karnej z dniem 1 lipca 2015 roku stał się obowiązek orzekania o obowiązku probacyjnym przy zawieszeniu wykonania kary bądź możliwość zastosowania któregoś z mechanizmów z art. 72 § 1 k.k. w razie orzeczenia środka
karnego. Nałożenie na skazanego powinności, najlepiej dostosowanej do jego
sytuacji życiowej i pozostającej w związku z popełnionym przestępstwem, ma
wymiar represyjny oraz prewencyjny – skazany ma przestrzegać porządku
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prawnego, gdyż w przeciwnym razie może zostać osadzony w zakładzie karnym. Nakładanie powinności pełni również funkcje kontrolną, pozwalając
organom wykonawczym na bieżąco sprawdzać, czy sprawca rzeczywiście zasługiwał na umniejszenie karnoprawnej reakcji, a w przeciwnym razie podjąć
kroku zmierzające ku zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary
według wskazań art. 75 k.k. Określenie celów stosowania instytucji probacyjnych, jak i ukazanie zmiany filozofii karania ustawodawcy pozwala na szczegółowe omówienie przesłanek z art. 69 k.k., problemów pojawiających się przy
orzekaniu o obowiązkach probacyjnych oraz znaczenia art. 75 k.k.
3.2.3. Przesłanki stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary
Najważniejszym z perspektywy prawa materialnego przepisem jest art.
69 § 1 k.k., zgodnie z którym sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary
pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli
sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary,
a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zaś w myśl
art. 69 § 2 k.k. zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede
wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.
W świetle powołanych przepisów bezsporne pozostaje, że orzeczenie wobec sprawcy kary pozbawienia wolności powyżej roku stanowi przeszkodę do
zastosowania instytucji probacyjnej. Problematyczne było określenie czy warunek „nieskazania na karę pozbawienia wolności” ma dotyczyć wyłącznie kar bez
warunkowego zawieszenia wykonania bądź także tych, których wykonanie zostało zawieszone. Porównując sformułowanie wyrażone w cytowanym przepisie
z innymi unormowaniami ustawowymi, dochodzi się do wniosku, iż nawet skazanie na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania skutkuje niedopuszczalnością ponownego zastosowania środka związanego
z poddaniem sprawcy próbie (wyrok SN, sygn. IV KK 734/19, 2020).
Ustawa karna odróżnia okoliczność wymierzenia kary z zastosowaniem
dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania od sankcji podlegającej bezwzględnie wykonaniu, chociażby czyniąc to w art. 75 § 1 k.k.. Owo
ograniczenie dodatkowo potwierdza wyjątkowość mechanizmu istniejącą od
dnia 1 lipca 2015 roku – z owego dobrodziejstwa może korzystać zasadniczo
osoba popełniająca przestępstwo pierwszy raz (krytycznie: Budyn–Kulik, Kodeks karny…, 2021, teza 9), zaś pozostawienie jej na wolności ma dać nauczkę
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przed konsekwencjami nagannych czynów. Co ważne, „przesłanka z art. 69
§ 1 k.k., dotycząca tego, że <<sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie
był skazany na karę pozbawienia wolności>> jest spełniona również w sytuacji, gdy wcześniejsze skazanie na karę pozbawienia wolności uległo zatarciu
w momencie orzekania przez sąd. Sąd może więc - gdy inne przesłanki z art.
69 k.k. zostały spełnione – warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia
wolności wobec takiego sprawcy, gdyż uzyskał status osoby niekaranej” (postanowienie SN, sygn. IV KK 606/18, 2019). Wąskie określenie przesłanek
stosowania środka probacyjnego opisanego w art. 69 - 75 k.k. miało na celu
częstsze orzekanie kar wolnościowych, zgodnie z założeniami kodeksowymi
i hierarchią środków represji określonych w art. 32 k.k. Na marginesie należy
zauważyć, iż nieuzasadnione jest orzekanie kary z warunkowym zawieszeniem
wykonania wobec sprawcy czynu ciągłego, jako że dobrodziejstwo poddania
sprawcy próbie nie może służyć osobom wielokrotnie popełniającym przestępstwo (wyrok SA w Poznaniu, sygn. II AKa 253/18, 2020).
Interesującym z perspektywy orzeczniczej problemem pozostaje sposób
interpretacji przesłanek pozwalających na orzeczenie kary z warunkowym zawieszeniem, związanych z osobą i sytuacją życiową sprawcy. Możliwe są dwa
podejścia – jedno mówiące o tym, że art. 69 k.k. stanowi samoistną podstawę
do stosowania probacji bądź drugie, mówiące o tym, iż sąd oprócz wymierzenia kary w zgodzie z dyrektywami z art. 53 k.k. musi dokonać dodatkowo
oceny stanu faktycznego pod kątem spełniania warunków określonych w art.
69 k.k. Lepiej uzasadnione wydaje się drugie stanowisko, zresztą częściej występuje w judykaturze. Obrazowo wskazuje to SN, podkreślając że „ocena
możliwości zastosowania wobec sprawcy dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania kary powinna wynikać nie tylko ze stwierdzenia wystąpienia
samych przesłanek tej instytucji, ale winna również uwzględniać konsekwencje tak ukształtowanej kary w kontekście ogólnych dyrektyw jej wymiaru.
Do warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności (jako jedynie szczególnej formy wymiaru kary) stosuje się bowiem
wszystkie zasady sędziowskiego wymiaru kary wskazane w art. 53 k.k. Z tego
względu, przy licznych i o znacznym ciężarze gatunkowym okolicznościach
obciążających, warunkowe zawieszenie wykonania wymierzonej oskarżonemu
kary może razić, w stopniu nie dającym się zaakceptować” (wyrok SN, sygn.
I KA 8/19, 2020).
Za akceptacją przywołanego poglądu przemawiają dwa argumenty
– przede wszystkim proces wyrokowania składa się z etapów przypisania
realizacji znamion czynu zabronionego oraz wymiaru represji penalnej.
69

ROZDZIAŁ 3

M. GARWOL

W ramach drugiego na sądzie ciąży obowiązek oceny karygodności zachowania sprawczego, a następnie, w oparciu o dyrektywy wymiaru kary z art.
53 k.k. orzeczenie o karze i innych środkach reakcji, chociażby warunkowym zawieszeniu jej wykonania, które pozostaje wtórne wobec wymierzenia
prawnokarnej dolegliwości. Interesująco problem przedstawił Sąd Apelacyjny
w Łodzi wskazując, iż „sąd, chcąc wymierzać karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, zobowiązany jest brać pod uwagę dyrektywy sądowego
wymiaru kary określone w art. 53 k.k. W ich ramach sąd musi wziąć pod
uwagę potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.
Zawieszenie wykonania orzeczonej kary nie powinno zaś rodzić w opinii
społecznej przekonania, że sprawca przestępstwa pozostał w zasadzie bezkarny.
Warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary nie należy traktować
jako jedynie decyzji sądowej co do wykonania orzeczonej kary danego rodzaju
i danej wysokości. Decyzja o warunkowym zawieszeniu wykonania orzeczonej
kary jest integralną częścią orzeczenia o karze i należy tę instytucję traktować
jako szczególną formę wymiaru kary, jako specyficzną karnoprawną reakcję
na popełnione przestępstwo” (wyrok SA w Łodzi, sygn. II AKa 217/00, 2000).
Jak wcześniej zasygnalizowano, w praktyce sądowej istniała tendencja
do wręcz sztampowego orzekania o karze, a wcale nierzadko sankcje w podobnym wymiarze były stosowane wobec sprawców przestępstw o różnym
ciężarze gatunkowym oraz sytuacji życiowej. Proces myślowy polegający
na „dostosowaniu” wymiaru kary do przesłanek warunkowego zawieszenia
wykonania kary jest błędny – stosowanie instytucji probacyjnej musi mieć
swój „przedmiot”, którym w tym przypadku jest owa kara określona przez sąd
w wyroku skazującym. Po drugie należy zaznaczyć, iż dyrektywy wymienione w art. 53 k.k. są nieco odmienne aniżeli okoliczności wskazane w art. 69
k.k., zaś pomiędzy unormowaniami istnieje swoiste sprzężenie. Drugi z przepisów odnosi się do celów kary określonych w ogólnym przepisie, jak również
w większym zakresie dotyka nie tyle przestępnego czynu, ale osoby sprawcy
– postawa skazanego ma świadczyć o tym, że można go obdarzyć zaufaniem
i pozostawić na wolności.
W literaturze różnorako rozumie się przesłanki wskazane w katalogu
z art. 69 § 2 k.k. Co prawda nie budziło zastrzeżeń, iż sprawca powinien
z pokorą podejść do popełnionego przestępstwa, być świadomym znaczenia
popełnionego czynu i jego odbioru społecznego, tak problematyczne w judykaturze pozostaje rozumienie pojęcia „właściwości i warunki osobiste sprawcy”. Truizmem jest twierdzenie, że wymierzenie jednostce kary nie wpływa
tylko na jej sferę prawną, ale istotnie rzutuje na funkcjonowanie jej otoczenia,
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zwłaszcza rodziny. Warto wskazać, że w judykaturze funkcjonują odmienne
poglądy odnoszące się do kwestii obowiązku wychowania małoletnich dzieci
przez sprawcę przestępstwa, wpływającej na możliwość stosowania instytucji
probacyjnej. Według pierwszego nurtu orzeczniczego należy z rozwagą orzekać o karze pozbawienia wolności w ogólności, bacząc na jej charakter środka
ostatecznego. Twierdzi się, iż trafność represji nie dotyka wyłącznie skazanego,
ale oddziałuje na otaczającą go rzeczywistość. Wedle liberalnego dla skazanych kierunku kara ma stanowić nie tylko prostą represję i odpowiedź na społecznie szkodliwy czyn przestępny, ale również w możliwie wysokim stopniu
chronić inne wartości. Co więcej, wychowanie dzieci świadczy o prawidłowej
postawie życiowej skazanego, a jego stabilna sytuacja rodzinna umożliwiała
niezakłócony przebieg okresu próby (wyrok SA we Wrocławiu, sygn. II AKa
158/12, 2012; wyrok SA w Katowicach, sygn. II AKa 421/12, 2012; wyrok
SA w Łodzi, sygn. II AKa 130/13, 2013).
Z drugiej strony podkreślano, że art. 69 § 2 k.k. wymienia przesłanki
o charakterze prognostycznym (wyrok SA w Warszawie, sygn. II AKa 7/16,
2016). Jednakże trudno zgodzić się z drugim, odosobnionym w orzecznictwie
sądowym poglądem – przesłankę „właściwości i warunków osobistych” należy
rozumieć szeroko, rozważając wszystkie okoliczności sprawy ustalone podczas
przewodu sądowego. Każdy element odnoszący się do sytuacji sprawcy pozwoli na odtworzenie pobudek popełnienia czynu zabronionego, ale przede
wszystkim umożliwi dostosowanie wymiaru kary do potrzeb konkretnego
przypadku. Rację mają ci, którzy twierdzą, że kara nie może być prostą odpłatą za uczynione zło – jeśli tak by było, niepotrzebnie w proces wymierzania
sprawiedliwości angażowano by sądy. Taki pogląd stałby w jawnej sprzeczności z zasadą humanitarnego traktowania wyrażoną w art. 40 Konstytucji RR
oraz powieloną w art. 3 k.k. Co więcej, na poziomie procesowym ustawodawca chroni relacje rodzinne, chociażby umożliwiając świadkowi odmowę
zeznań (vide art. 182 § 1 k.p.k.) czy nakazując stosującemu tymczasowe aresztowanie sądowi sprawowanie pieczy nad rodziną i mieniem internowanego
(vide art. 262 § 1 k.p.k.). Nie widać zatem dostatecznych powodów, by już na
etapie orzekania o odpowiedzialności karnej jednostki szerzej spoglądać na nią
samą, zapewniając poszanowanie wyrażonych konstytucyjnie zasad w zakresie
ochrony praw i wolności jednostki.
Bacząc na katalog przesłanek umożliwiających warunkowe zawieszenie
wykonania kary pozbawienia wolności, oprócz tych o charakterze ściśle formalnym odnoszącym się do wysokości sankcji za popełnione przestępstwo czy
uprzedniej niekaralności skazanego na karę nieizolacyjną, zauważa się, że dużą
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rolę odgrywają w tym procesie okoliczności ocenne. Dostrzega się znaczącą
rolę sądów kształtujących sferę prawną jednostki – to od rozwagi osób orzekających w sprawach karnych zależy wolność sprawcy przestępstwa, która wbrew
założeniu o wyjątkowych charakterze probacji, może być dalece poszanowana.
3.2.4. Katalog obowiązków probacyjnych
Kluczowy dla określenia katalogu obowiązków probacyjnych nakładanych na sprawcę jest art. 72 § 1 k.k., zgodnie z którym zawieszając wykonanie
kary, sąd zobowiązuje, a jeżeli orzeka środek karny, może zobowiązać skazanego do:
1)
2)
3)

informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
przeproszenia pokrzywdzonego,
wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej
osoby,
4) wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do
zawodu,
5) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
6) poddania się terapii uzależnień,
7) poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,
8) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
9) powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub
miejscach,
10) powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego
lub innych osób, przy czym sąd wskazuje minimalną odległość od osób
chronionych, którą skazany obowiązany jest zachowa (art. 72 § 1a k.k.),
11) opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, przy czym
nakładając na sprawcę przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy
lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej obowiązek wymieniony
w § 1 pkt 7b, sąd określa sposób kontaktu skazanego z pokrzywdzonym,
12) innego stosownego postępowania w okresie próby, które może zapobiec
popełnieniu ponownie przestępstwa - przy czym orzeka się przynajmniej
jeden z obowiązków.
W świetle przytoczonych unormowań nie budzi wątpliwości, że brak
orzeczenia o obowiązku probacyjnym, przy istniejącym w tym zakresie
72

WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY ...

obowiązku, może stanowić zarzut apelacyjny obrazy prawa materialnego
w myśl art. 438 pkt 1 k.p.k. Bezsporne pozostaje także, iż otwarty katalog powinności o probacyjnym charakterze umożliwia sądowi odpowiednią i dopasowaną do konkretnej sytuacji reakcję na popełnione przez sprawcę przestępstwo. Wymienione obowiązki mają korespondować z czynem zabronionym,
tak by zostały spełnione cele kary kryminalnej, zwłaszcza represji – skazany ma
odczuć, że została na niego nałożona osobista dolegliwość. Jednakże orzeczenie odpowiedniego środka ma wypełniać założenia warunkowego zawieszenia
kary jako instytucji probacyjnej. Przykładem środka orzekanego względem
sprawcy na podstawie art. 72 § 1 pkt 8 k.k. jest wykonanie wyroku innego
sądu, w tym cywilnego, co zwykle dotyczy roszczeń odszkodowawczych (postanowienie SN, sygn. IV KK 219/14, 2014; wyrok SA we Wrocławiu, sygn.
II AKa 30/14, 2014; wyrok SA w Katowicach, sygn. II AKa 63/09, 2009).
Bezsprzecznie zwraca uwagę szeroko zakrojona możliwość ustanawiania,
rozszerzania lub zmiany obowiązków wymienionych w art. 72 § 1 pkt 3-8 albo
zwalniania od wykonania nałożonych obowiązków, z wyjątkiem obowiązku
wymienionego w art. 72 § 2 (odszkodowanie – przyp. aut.), jak również oddania skazanego pod dozór albo od dozoru zwolnić, o czym wprost mówi
art. 74 § 2 k.k. Tak elastyczne sformułowanie przepisu daje sądowi swobodę
w kształtowaniu sytuacji prawej skazanego, pozwalając na niczym niezakłócone wykonywanie kary pozbawienia wolności, dostosowane do potrzeb
jednostki. Cytowany przepis oddaje prewencyjny charakter kary orzeczonej
z warunkowym zawieszeniem wykonania, sprowadzając na dalszy plan jej represyjność. Z drugiej strony uchybienie obowiązkom nałożonym przez sąd
w wyroku czy zmienionym w postanowieniu wydanym w postępowaniu
wykonawczym może prowadzić do zarządzenia wykonania kary wedle wskazań art. 75 § 2 k.k. Sąd jest również uprawniony do określenia w orzeczeniu
terminu realizacji powinności probacyjnych, co ma niemałe znaczenie przy
obowiązkach odnoszących się do świadczenia na rzecz innej osoby, przede
wszystkim tych o charakterze restytucyjnym. W razie gdyby nie wskazano
w wyroku terminu wykonania obowiązku, należy uznać, iż ma to nastąpić do
zakończenia okresu próby, tak by możliwe było zarządzenie wykonania kary
w terminie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. W tym wypadku termin
– podobnie jak jest to przy zobowiązaniach o charakterze cywilnoprawnym –
ma charakter końcowy i w jego ramach trzeba oczekiwać spełnienia obowiązku probacyjnego (podobnie: Budyn – Kulik, Kodeks karny…, Warszawa 2021,
teza 1 do art. 74.
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Warto odnotować, iż zakres stosowanych obowiązków terapeutycznych
określa się po wysłuchaniu skazanego, co stanowi dodatkową gwarancję poszanowania wolności człowieka. Chodzi przy tym o wysłuchanie osoby skazywanej, a nie skazanej, co ma nastąpić jeszcze przed wyrokowaniem (Łabuda,
Kodeks karny…, Warszawa 2021 – teza 2 do art. 74). Co ważne, orzeczenie
środków wymienionych w art. 72 § 1 pkt 6 i 6a k.k. ma nastąpić za zgodą sprawcy przestępstwa (vide art. 74 § 1 k.k.). Tego rodzaju zabezpieczenie
praw jednostki ma istotne uzasadnienie – środki ingerujące ludzką wolność
są stosowane wobec osoby poczytalnej, która ma możliwość decydowania
o swoim istnieniu, w przeciwieństwie do niepoczytalnego, który ze względu
na zaburzenia psychiczne nie jest w stanie świadomie funkcjonować w społeczeństwie. Ponadto w drugim przypadku na znaczeniu nabiera cel prewencyjny – orzekający sąd stosuje środki wskazane w art. 93a k.k. po to, by uchronić
społeczeństwo przed niebezpieczeństwem ze strony jednostki. Ponadto oczywiste wydaje się, że jakiekolwiek zmuszanie kogoś do zainicjowania leczenia
nie przyniesie skutków – pacjent powinien chcieć, by udzielono mu pomocy
(Zontek, Kara za brak…, 2015, s. 124-132).
W kontekście różnic pomiędzy różnymi unormowaniami kodeksowymi,
interesujący problem badawczy stanowi nakładanie obowiązku naprawienia
szkody z art. 72 § 2 k.k. na rzecz pokrzywdzonego. Uwypuklenia wymaga,
że nie można go nakładać, jeśli wcześniej orzeczono środek kompensacyjny
(art. 46 § 1 k.c.), nierzadko stosowany obowiązkowo na wniosek uprawnionego podmiotu, złożony w przepisanej prawem formie (art. 49a k.p.k.). Takie
ograniczenie jest istotne z perspektywy klauzuli antykumulacyjnej wyrażonej
w art. 415 § 1 k.p.k. Nie znajduje uzasadnienia dwukrotne obciążanie sprawcy obowiązkiem naprawienia szkody pochodzącej z tego samego przestępstwa.
W przeciwieństwie do unormowania z art. 46 § 1 k.k., przy orzekaniu o tej
powinności nie stosuje się przepisów prawa cywilnego, chociażby przepisów o naliczaniu odsetek od zasądzonego świadczenia (art. 481 § 1 k.c.), co
uwypukla restytucyjny (Kolarz, Literski, Sączek, Obowiązki…, 2018, s. 79
– 80), a nie represyjną właściwość przepisu. Podkreślić należy, że świadczenie
orzekane na podstawie art. 72 § 2 k.k. ma charakter terminowy – w orzeczeniu powinno się zakreślić datę, w jakiej ma nastąpić zapłata. Inaczej jest
w przypadku obowiązku naprawienia szkody orzekanego na mocy art. 46 § 1
k.k., mającego cechy zobowiązania bezterminowego. Nie rodzi wątpliwości,
że uchybienie terminowi zapłaty może powodować fakultatywne zarządzenie
wykonania kary wedle wskazań art. 75 § 2 k.k.
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Podsumowując tę część opracowania, trzeba zaznaczyć, iż zgodnie z art.
73 § 1 k.k. zawieszając wykonanie kary, sąd może w okresie próby oddać
skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia,
instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska
o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Z kolei
w myśl art. 73 § 2 k.k. dozór jest obowiązkowy wobec młodocianego sprawcy
przestępstwa umyślnego, sprawcy określonego w art. 64 § 2, a także wobec
sprawcy przestępstwa popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji
seksualnych oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy
na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej. Nadzór osoby godnej zaufania ma
służyć kontroli skazanego, tak by orzeczenie kary z warunkowym zawieszeniem wykonania nie stanowiło jedynie pustej i niewiążącej deklaracji sądu.
Ten rodzaj ingerencji w wolność sprawcy przestępstwa ma znacznie dla osób
młodych, zważywszy na jego wychowawczą właściwość, w pozostałych przypadkach służy też opiece nad pokrzywdzonymi przez możliwym nagannym
postępowaniem skazanych.
3.2.5. Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej
Obecnie obowiązująca ustawa karna przewiduje obligatoryjne oraz fakultatywne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszone. O przesłankach
pozwalających na odwołanie próby mówi art. 75 k.k. W myśl § 1 sąd zarządza
wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności
bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Zmiana brzmienia przepisu
wynikała z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013
roku o sygn. SK 9/10 (OTK-A 2013/6, poz. 79) w którym uznano, iż przepis
w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia wykonania kary w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania,
jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, jest niezgodny z art. 45 ust. 1
Konstytucji RP. Wcześniej Trybunał kontrolował konstytucyjność przepisu
w oparciu o wzorzec art. 32 ust. 1 Konstytucji RP (wyrok TK, sygn. P 6/10,
2011), co nie było przeszkodą do zbadania zgodności z Konstytucją RP przepisu w oparciu o inny wzorzec kontroli.
W uzasadnieniu orzeczenia podkreślano istotną rolę prawa do sądu, zaś
nakazanie zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej w razie ponownego skazania na taką karę w istocie nie da sądowi swobody w orzekaniu
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o prawach i wolnościach jednostki. Podkreślano, że prawo karne ma chronić
porządek publiczny, ale i zmierzać do gwarantowania praw człowieka, której
immanentną cechą jest właśnie możliwość szerokiego kształtowania sytuacji
prawnej osoby. Wskazano wreszcie, iż:
„(s)ąd wykonawczy powinien mieć możliwość procesowego badania w okolicznościach konkretnej sprawy i przy uwzględnieniu domniemania kar
wolnościowych (zob. art. 58 § 1 k.k.) - czy istnieją powody dla zarządzenia
wykonania wcześniej warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności wobec osoby powtórnie skazanej na karę pozbawienia wolności. Dotyczy to wypadku, gdy w kolejnej sprawie karnej sąd prawomocnie warunkowo zawiesił
wykonanie kary pozbawienia wolności, ale zachodzą wskazane przez skazanego i stwierdzone przez ten sąd szczególne okoliczności charakteryzujące jego
prognozę kryminologiczną, które świadczą o tym, że zarządzenie wykonania
kary byłoby decyzją niemieszczącą się w kategoriach ultima ratio”.
Wąskie ujęcie przesłanek obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary w pełni
realizuje konstytucyjne wymogi prawa do sądu, nie wyłączając możliwości
wydania decyzji w tym przedmiocie na podstawie art. 75 § 2 k.k.
Drugą podstawą prawną obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary
jest art. 75 § 1a k.k. wprowadzony do kodeksu z dniem 1 sierpnia 2010 roku
na mocy ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010,
nr 125, poz. 842). Przepis mówi, iż sąd zarządza wykonanie kary jeżeli skazany
za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie
ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą. Obowiązujący przeszło
10 lat przepis ma służyć ochronie pokrzywdzonych przemocą domową, służąc
ochronie więzi rodzinnych stron (naturalnie jeśli istnieje ku temu możliwość),
jednocześnie zabezpieczając odpowiednio interesy osób dotkniętych tym nagannym zjawiskiem poprzez niezwłoczne umieszczenie skazanego w zakładzie
karnym. Co istotne, z powołanego przepisu nie wynika, by okoliczność użycia przemocy wobec pokrzywdzonego musiała być ustalona prawomocnym
wyrokiem skazującym, natomiast sąd wykonawczy będzie mógł ustalić ją
przesłankowo.
Pojawia się ponownie problem konstytucyjności przepisu w perspektywie prawa do sądu z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, skoro przepis nakazuje
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zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary bez stanowczego stwierdzenia, czy doszło do przemocy. Jednakże sytuacja opisana w tym przepisie jest
nieco odmienna – to na sądzie ciąży obowiązek poczynienia ustaleń faktycznych uzasadniających zastosowanie art. 75 § 1a k.k. i w tej mierze pozostaje
niezależny. Z kolei w okresie sprzed nowelizacji art. 75 § 1 k.k. sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego według wskazań art. 7 k.p.k. nie miał
w istocie wyboru i był zobligowany do orzeczenia w myśl tegoż przepisu. Warto zaznaczyć, że prawo do sądu i związane z nim gwarancje odnoszą się zarówno do sfery ustaleń faktycznych, jak i warstwy prawnej procesu orzeczniczego,
zaś sprzężenie obu płaszczyzn rodzi gwarancje dla jednostki. Niezależnie od
poczynionego zastrzeżenia, cel art. 75 § 1a k.k., jakim jest poszanowanie praw
pokrzywdzonego niewątpliwie zasługuje na ochronę.
Bardziej interesująca okazuje się analiza przesłanek fakultatywnego zarządzenia wykonania kary z art. 75 § 2 k.k., według którego sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek
prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1,
albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku. Warto zaznaczyć, że treść przepisu została wzbogacona
o fragment „środków kompensacyjnych lub przepadku” z dniem 1 lipca 2015
roku na mocy przywołanej ustawy nowelizującej z dnia 20 lutego 2015 roku.
Z kolei wedle § 3 art. 75 k.k. sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany
po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza
porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.
Niezależnie do zmiany legislacyjnej, pojęcie „porządku prawnego” na
gruncie ustawy karnej rozumiane jest szeroko. Jak wskazał Sąd Apelacyjny
w Poznaniu w wyroku z dnia 15 maja 2019 roku:
„pojęcia <<porządku prawnego>> używanego na gruncie prawa karnego jako przesłanki nawiązującej do postawy sprawcy nie należy sprowadzać
wyłącznie do porządku w znaczeniu karnoprawnym. Popełnienie przestępstwa jest tylko jedną z form naruszenia tego porządku. Może to być również popełnienie wykroczenia, jak i dopuszczenie się zachowania niebędącego
czynem zabronionym pod groźbą kary, jak naruszenie innych obowiązków
cywilnoprawnych, pracowniczych. Naruszeniem porządku prawnego jest zatem zachowanie się skazanego wbrew zakazom lub nakazom prawa karnego
(popełnienie przestępstwa), administracyjnego (popełnienie wykroczenia),
a także wbrew regułom, których przestrzeganie mieści się w granicach zadań
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i celów, które prawo karne wiąże z takimi instytucjami, jak warunkowe zwolnienie, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe umorzenie postępowania karnego czy też odroczenie lub przerwa w wykonywaniu kary”.
(postanowienie SA w Krakowie, II AKzw 373/19, 2019)
W tej mierze znacząca jest ogólna postawa skazanego, a przede wszystkim
to, czy pozostawanie przez niego na wolności będzie odzwierciedlać cele kary.
Sąd wykonawczy orzekając w tej kwestii ma wszelkie możliwości dowodzenia,
by wykazać zaistnienie przesłanek cytowanych w przepisie. Jednakże gdy pomimo pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego skazany nadal będzie naruszał porządek prawny, zarządzenie wykonania stanie się
obowiązkowe, chyba że zajdą przeciwko temu szczególne względu (vide art. 75
§ 2a k.k.).
Po stronie sądu istnieje też kompetencja skrócenia pozostałej do odbycia kary w przypadku fakultatywnego zarządzenia jej wykonania, biorąc pod
uwagę przebieg próby, a w szczególności wykonanie nałożonych na sprawcę
obowiązków (vide art. 75 § 3a k.k.). Warto też zaznaczyć, iż sąd wykonawczy
może dać jeszcze jedną szansę skazanemu, zamieniając zarządzoną karę pozbawienia wolności na grzywnę lub ograniczenie wolności, według przeliczników
art. 75a § 1 k.k. Ta nadzwyczajna instytucja może mieć zastosowanie jedynie
w wypadku zaistnienia przesłanek do fakultatywnego zarządzenia wykonania
kary, a sprawcy nie zwalnia się z wykonania środków karnych, przepadku,
środków kompensacyjnych lub środków zabezpieczających, chociażby następnie orzeczono karę łączną (vide art. 75a § 4 k.k.).
Niezwykle istotnym unormowaniem jest art. 75 § 4 k.k., zgodnie
z którym zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu
6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Przepis ma charakter gwarancyjny, zaś wyrażony w nim termin charakter materialnoprawny i prekluzyjny.
Wydłużenie czasu wydania postanowienia o zarządzeniu wykonania kary
warunkowo zawieszonej nie może być rozciągnięte w czasie, zaś w okresie
sześciomiesięcznym postanowienie niekorzystne dla skazanemu musi się uprawomocnić. Gdyby zaś okres zarządzenia kary upłynął, sąd odwoławczy byłby
zobowiązany do uchylenia (nawet słusznego pod względem merytorycznym)
postanowienia i umorzenia postępowania wobec niedopuszczalności orzekania w sprawie w myśl art. 15 § 1 k.k.w. (stanowisko dominujące: postanowienie SN, sygn. IV KK 51/17, 2017; odmiennie: postanowienie SN, sygn.
V KK 177/13, 2013).
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3.3. Aspekty procesowe
W porównaniu do aspektów materialnoprawnych, kwestie procesowe
dotyczące orzekania o warunkowym zawieszeniu wykonania kary nie są skomplikowane ani specyficznie unormowane. Stosowanie środków probacyjnych
odnosi się tylko do fazy jurysdykcyjnej procesu karnego, zaś orzekanie w tym
przedmiocie wymaga poczynienia ustaleń faktycznych na ogólnych zasadach,
przy wykorzystaniu dopuszczalnych środków dowodowych, także przeprowadzonych z urzędu w świetle wskazań art. 167 k.p.k. Podobnie trzeba ocenić
problematykę formułowania zarzutów apelacyjnych – brak orzeczenia w kwestii kary pomimo nałożonego w ustawie obowiązku bądź zastosowanie obligatoryjnego przepisu wbrew treści ustawy będzie kwalifikowane jako obraza prawa materialnego wedle art. 438 pkt 1a k.p.k. Przykładami takich uchybień są
brak orzeczenia o obowiązku probacyjnego lub dozoru określonego w art. 73
§ 2 k.k. czy wyznaczenie okresu próby w wymiarze wychodzący poza granice
ustanowione w art. 70 § 1 k.k. W zakresie zaś niezastosowania instytucji fakultatywnych, skarżący może podnieść zarzut rażącej niewspółmierności kary
opisany w art. 438 pkt 4 k.p.k. Warto jednak zaznaczyć, że ów uchybienie nie
może być podniesione w postępowaniu apelacyjnym, jeśli wyrok skazujący
został wydany w trybie porozumień procesowych (arg. z art. 447 § 5 k.p.k.).
Bardziej doniosły problem to stosowanie reguł ne peius wymienionych
w art. 454 § 1 k.p.k. W obowiązującym od dnia 5 października 2019 roku
(zmienionym na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2019,
poz. 1964) stanie prawnym, sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego,
który został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do którego w pierwszej instancji umorzono postępowanie. Co istotne, iż przed wejściem w życie
ustawy nowelizującej sąd nie mógł także skazać oskarżonego wobec którego
warunkowo umorzono postępowanie ani wymierzyć kary dożywotniego pozbawienia wolności (ówczesny § 3 k.p.k.).
Niezależnie od ogólnej oceny znowelizowanych przepisów, w tym wątpliwości co do orzekania o warunkowym umorzeniu postępowania (Świecki, Kodeks postępowania…, 2021, teza 2), trudno zaakceptować ograniczanie
gwarancji procesowych oskarżonego. W obecnie obowiązującym k.p.k. nie
zachodzą przeszkody, by sprawcy wobec którego pierwotnie zastosowano
dobrodziejstwo warunkowego zawieszenia wykonania kary wymierzyć karę
bezwzględnego pozbawienia wolności w razie wniesienia apelacji na jego niekorzyść. Patrząc na to, że od chwili wydania orzeczenia przez sąd pierwszej
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instancji do czasu rozpoznania apelacji mija niemało czasu, a sprawca przestępstwa pozostaje na wolności, coraz trudniej będzie uzasadnić osadzenie go
w zakładzie karnym.
Nie sposób również, z perspektywy konstytucyjnego prawa do sądu wyrażonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, zaakceptować niepewność sytuacji
prawnej jednostki, której w każdej chwili można wymierzyć bezwzględną karę
pozbawienia wolności. Skoro zaś znacznemu pogorszeniu ulegałby sytuacja
oskarżonego, warto by przyjrzeć się ponownie wszelkim okolicznościom
faktycznym sprawy. Nie wydaje się wystarczające, by sąd odwoławczy mógł
przeprowadzić postępowanie dowodowe (co po dniu 1 lipca 2015 roku jest
możliwe w szerokim zakresie) i orzec niekorzystnie dla jednostki. Możliwość
uchylenia wyroku i przekazania sprawy sądowi a quo w myśl art. 437 § 2
k.p.k., chociaż przedłużyłaby tok trwającego postępowania, nie ograniczyłaby
prawa do sądu poprzez faktyczne rozpoznanie sprawy tylko w jednej instancji,
co faktycznie miałoby miejsce przy reformatoryjnym orzekaniu sądu drugiej
instancji. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym postulatem pozostaje to, iż w sprawie w której orzeczono karę w ramach probacji nie jest
możliwe wniesienie kasacji. Zgodnie bowiem z art. 523 § 1 k.p.k. kasacja
może być wniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 lub
innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na
treść orzeczenia. Kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary. Zarówno strona, jak i podmioty kwalifikowane wymienione w art. 521 k.p.k., które mogą złożyć nadzwyczajny środek nie mogą
się powołać na uchybienia orzeczenia w tym zakresie. Nie zachodzą także
przeszkody, by uchylenie wyroku nastąpiło w części co do kary, zwłaszcza gdy
kwestia popełnienia przestępstwa nie była kwestionowana. Wydaje się zatem,
iż względy gwarancyjne stanowią dostateczny powód wprowadzenia zmian
legislacyjnych w proponowanym zakresie.
3.4. Aspekty wykonawcze
3.4.1. Charakter art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego
i konsekwencje jego uchylenia
Z dniem 5 października 2019 roku uchylono art. 152 k.k.w. Zgodnie
z jego § 1 jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej roku pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku - sąd mógł warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75
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Kodeksu karnego. Z kolei w myśl § 2 wniosek o warunkowe zawieszenie
wykonania kary pozbawienia wolności mógł złożyć również sądowy kurator
zawodowy, a postanowienie w przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania kary było zaskarżalne. W posiedzeniu mógł wziąć udział prokurator,
skazany oraz obrońca, a także kurator zawodowy jeśli składał wniosek o wydanie postanowienia (§ 3).
W okresie od 1 lipca 2015 roku do 4 października 2019 roku nie było
dopuszczalne zawieszenie wykonania kary orzeczonej w oparciu o art. 37b k.k.
(postanowienie SN, sygn. IV KK 206/20, 2020), zaś przepis art. 152 k.k.w.
jako stanowiący wyłom od ogólnej zasady niezwłocznego wykonania kary
z art. 9 § 1 k.k.w. i wykonania jej w formie wynikającej z prawomocnego
wyroku powinien być interpretowany zawężająco.
Podobnie jak w przypadku art. 454 § 1 k.p.k., uchylenie cytowanego
przepisu znacząco pogarszało sytuację jednostki, uniemożliwiając złagodzenie wymiaru ponoszonej przez nią kary. Problematyczne zatem stało się, czy
w przypadku odroczenia wykonania kary przed wejściem w życie ustawy
nowelizującej, możliwe będzie zawieszenie jej wykonania. W orzecznictwie
słusznie podnosi się, że przepis art. 152 § 1 k.k.w. ma charakter materialnoprawny, gdyż określa przesłanki stosowania specyficznie unormowanej instytucji probacyjnej na etapie postępowania wykonawczego (postanowienie SN,
sygn. III KK 156/17, 2018; postanowienie SN, sygn. III KK 290/18, 2018)
i nie różni się tym samym od mechanizmów sądowego wymiaru kary ujętych
w k.k. W związku z tym znajdzie odpowiednie zastosowanie art. 4 § 1 k.k.
i sąd będzie zobowiązany porównać względność obowiązujących w czasie
orzekania o odpowiedzialności karnej skazanego, przy czym zasadą pozostaje
stosowanie aktu prawnego w obowiązującym brzmieniu jako najlepiej odzwierciedlającego intencję ustawodawcy. Warto przypomnieć, że sąd będzie
zobowiązany do stosowania wybranej (względniejszej) ustawy w całości, gdyż
niedopuszczalne jest tworzenie „konglomeratu ustaw” (Wróbel, Zoll, Polskie
prawo…, 2010, s. 134 i n.).
3.4.2. Analiza normatywna art. 178 k.k.w.
Procesowe aspekty związane z wykonaniem kary pozbawienia wolności
warunkowo zawieszonej są ujęte w art. 178 ustawy wykonawczej, przewidującej szereg odrębności od ogólnych zasad postępowania wykonawczego wymieniony w art. 1-18 k.k.w.
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W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że swoiście uregulowano
właściwość sądu. Według art. 178 § 1 k.k.w. w sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary oraz w sprawie zarządzenia wykonania zawieszonej kary właściwy jest sąd, który w danej
sprawie orzekał w pierwszej instancji, jednakże w stosunku do osoby skazanej
przez sąd powszechny pozostającej pod dozorem właściwy jest sąd rejonowy,
w którego okręgu dozór jest lub ma być wykonywany. Tak ukształtowana
właściwość sądu wykonawczego podyktowana jest tym, iż organ procesowy
wydający wyrok pierwszoinstancyjny dokonał istotnych i najbardziej szczegółowych dla rozstrzygnięcia ustaleń faktycznych, zwłaszcza odnoszących
się do właściwości osobistych skazanego, a zatem zna realia sytuacji strony
postępowania.
Odnosząc się do toku postępowania sądowego, ustawodawca wyraźnie
zaznacza, iż w posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary ma
prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a gdy skazany
został oddany pod dozór lub zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z okresem próby, również sądowy kurator zawodowy, a także osoba
godna zaufania lub przedstawiciel stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, o których mowa w art. 73 § 1 k.k., którym powierzono wykonywanie dozoru (arg. z art. 178 § 3 k.k.w.). Obecność osób uwikłanych
w proces wykonania kary ma służyć z jednej strony poszanowaniu prawa do
obrony skazanego, zaś z drugiej aktywność tych podmiotów i wejście w spór
co do właściwego rozwiązania jego sytuacji umożliwi wydanie najbardziej
sprawiedliwego orzeczenia. Oczywiście nie sposób nie docenić roli prokuratora jako przedstawiciela władzy publicznej będącego gwarantem przestrzegania
porządku prawnego. Takie ukształtowanie procedury jest tym bardziej uzasadnione, gdyż dąży się do pozbawienia człowieka wolności, zaś jakikolwiek
błąd proceduralny może rodzić poważne konsekwencje.
Wreszcie najistotniejszym problemem pozostaje wykonalność postanowienia. Ponownie zawarto wyłom od niezwłocznej wykonalności orzeczeń
wydanych w postępowaniu wykonawczym (vide: art. 9 § 1 k.k.w.). W świetle art. 178 § 5 k.k.w. postanowienia o zarządzeniu wykonania kary wydane
na podstawie art. 75 § 2 i 3 Kodeksu karnego stają się wykonalne z chwilą uprawomocnienia, zaś a contario wydane na podstawie art. 75 § 1, § 1a
i § 2a k.k. są wykonalne na ogólnych zasadach, z chwilą wydania (vide: art. 9
§ 3 k.k.w.), a przed upływem okresu wyrażonego w art. 75 § 4 k.k. (postanowienie SN, sygn. III KK 96/18, 2018). Skoro zaś istnieje obowiązek zarządzenia wykonania kary w myśl art. 75 § 1, 1a i 2a k.k., sąd odwoławczy nie miałby
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w istocie możliwości kontrolowania orzeczenia wydanego przez sąd pierwszej
instancji, które w gruncie rzeczy ma charakter „zerojedynkowy”. Z drugiej
strony brak orzeczenia w tym zakresie nie może rodzić negatywnych konsekwencji dla jednostki, chyba że sąd zarządzi wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej przed upływem terminu sześciomiesięcznego
o którym mowa w art. 75 § 4 k.k. W przypadku zaś fakultatywnego orzekania
o odwołaniu probacji, sąd wykonawczy ma większą dozę swobody, która z powodzeniem może podlegać kontroli sądu a quem. Rozwiązanie normatywne
wyrażone w art. 178 § 5 ustawy ma walor pragmatyczny, ale co istotne, nie
stoi w sprzeczności z gwarancjami procesowymi przyznanymi stronie w postępowaniu wykonawczym przy odpowiednim zastosowaniu przepisów k.p.k.
(arg. z art. 1 § 2 k.k.w.). To czy strony stawią się na posiedzenie i wezmą
w nich udział zależy wyłącznie od ich woli, chyba że zajdzie przypadek obrony
obligatoryjnej z art. 8 k.k.w.
3.5. Uwagi końcowe
Przeprowadzona analiza instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności pozwala twierdzić, iż w Kodeksie karnym
ukształtowano przydatny i dość prosty do zastosowania mechanizm probacyjny, co ważne – o szerokich przesłankach stosowania. Z pewnością słuszne
było posunięcie dotyczące „przekierowania” myśli organów procesowych ku
orzekaniu kar wolnościowych zamiast bezrefleksyjnego orzekania kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania bez konieczności
spełniania obowiązków probacyjnych. Obowiązek stosowania środków z art.
72 § 1 k.k. niesie za sobą pozytywne skutki – sprawca ma świadomość ukarania i jednocześnie może poprawić swoją sytuację życiową lub zadośćuczynić
złu wynikającemu z przestępstwa. Określenie okresu próby ma także walor
kontrolny ze strony organów postępowania wykonawczego i zapobiega przed
popełnieniem przez skazanego kolejnego czynu karalnego. W ogólnym wymiarze należy pozytywnie ocenić zmiany normatywne, które weszły w życie
z dniem 1 lipca 2015 roku, jako bardziej racjonalne i odpowiadające potrzebom
w sprawowaniu prawa karania.
Z perspektywy wykonawczej także nie dostrzeżono przepisów, których
stosowanie mogłoby nieść nieodwracalne skutki i nie odpowiadać standardom gwarancyjnym wynikającym z Konstytucji RP. Istotnym uchybieniem
wydaje się możliwość orzeczenia kary bezwzględnego pozbawienia wolności
po rozpoznaniu apelacji na niekorzyść sprawcy, chociaż wcześniej skorzystano
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z dobrodziejstwa probacji – taka niepewność prawna wywołuje uzasadniony
niepokój skazanego, który działając w zaufaniu do organów państwa powinien mieć gwarancję niezmienności sytuacji prawnej. Chociaż przepisy art.
69 - 75 k.k. w obecnym brzmieniu obowiązują od przeszło sześciu lat, tak
praktyka wymiaru sprawiedliwości może przynieść coraz to nowe problemy.
Badaczom pozostaje tylko zwracać uwagę na pojawiające się kwestie prawne
i dokonywać ich wszechstronnej analizy.
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Rozdział 4

Warunkowe
przedterminowe zwolnienie1

4.1. Uwagi wprowadzające
Na wstępie rozważań co do warunkowego przedterminowego zwolnienia
warto zwrócić uwagę na to w jaki sposób, w polskim systemie penitencjarnym,
wykonywana jest kara pozbawienia wolności. Skazani swoją karę mogą odbywać w systemie zwykłym, terapeutycznym lub programowego oddziaływania
(Bogunia, Systemy…, 2008, s. 97-98). To do jakiego systemu zostaną oni
zaklasyfikowani ma istotny wpływ na podjęcie decyzji o przedterminowym
zwolnieniu. Dobór odpowiedniego zakładu karnego (a więc jego typu i systemu) jest wyrazem prewencji indywidualnej (Lach, Prewencja…, 2020, s. 67).
W doktrynie prawa karnego przyjęto, że funkcja prewencyjno-wychowawcza
(ochronna, indywidualnoprewencyjna) skierowana jest na przyszłość i dotyczy zarówno kary, jak też innych środków (np. probacyjnych) (Tyszkiewicz,
Prawo karne…, 2010, s. 28; Warylewski, Prawo…, 2004, s. 58). Z powyższej
tezy wynika zatem, że wśród oddziaływań prewencyjnych znajduje się możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia i wystawienie skazanego
„na próbę”.
Podejmując wysiłek ogólnej oceny omawianej instytucji wskazać można,
że jej założenia są co do zasady dobre i stanowią wyraz standardów prawa
międzynarodowego w kontekście humanitaryzmu i motywowania skazanych
do własnej resocjalizacji. Trudno byłoby bowiem wpływać na zmianę postawy osób osadzonych, gdyby miały one świadomość, że nie uzyskają w ten
sposób żadnych wymiernych korzyści – poza zmianą nastawienia do porządku prawnego. Wprowadzenie przedterminowego zwolnienia do obowiązującego porządku prawnego posiada za sobą już długą historię. Mimo tego,
1

mgr Aleksandra Maciocha, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
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w dalszym ciągu nie słabnie zainteresowanie tą formą probacji. Trafnie wskazała G. Szczygieł, że „współcześnie nie moglibyśmy sobie wyobrazić wykonywania kary pozbawienia wolności bez tej humanitarnej instytucji prawa
karnego” (Szczygieł, Zasady…, 1987, s. 59).
Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty
kary pozbawienia wolności została umiejscowiona w części ogólnej kodeksu
karnego, tj. w art. 77 § 1 k.k. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia
reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste,
okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu
i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego
i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Omawiane dobrodziejstwo znajduje więc zastosowanie w sytuacji,
gdy cele orzeczonej kary zostały wobec skazanego osiągnięte, zanim ukończył
on swoją karę w wymiarze orzeczonym w wyroku skazującym. Trudno nie
zaakceptować stanowiska, że przedterminowe zwolnienie ma wpływ na modyfikację kary izolacyjnej (Juchacz, Zgoliński, Aktualny model…, 2014, s. 49).
W niniejszym rozdziale podjęto próbę kompleksowej analizy tej instytucji w trzech wymiarach: materialnym, procesowym i wykonawczym. Rozważania nad kształtem warunkowego zwolnienia pozwolą na uwypuklenie nie
tylko mankamentów tej formy probacji, ale również jej mocnych stron.
4.2. Podstawy stosowania warunkowego
przedterminowego zwolnienia
Korzyści płynące z warunkowego zwolnienia są z punktu widzenia osadzonego bardzo atrakcyjne. Nawet bowiem skazani na długoterminowe kary
izolacyjne (w tym karę dożywotniego pozbawienia wolności) mogą skorzystać z tego trybu oraz opuścić zakład karny znacznie wcześniej, niż wynika to
z prawomocnego orzeczenia skazującego. Ustawodawca pozostawił w rękach
osób osadzonych władztwo nad kształtem własnej kary. To bowiem tylko od
skazanego zależy, czy swoją karę wykona w całości, czy zostanie przedterminowo zwolniony. Omawiana instytucja cechuje się wysokim stopniem wyjątkowości. Konieczne jest kumulatywne spełnienie wszystkich przesłanek, wymienionych w art. 77 § 1 kk., aby możliwe było podjęcie decyzji o skróceniu
kary. W tej części dokonano podziału na przesłanki formalne i merytoryczne.
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Ich niedopełnienie pociąga za sobą różnorodne skutki prawne, co zostanie
wyszczególnione poniżej.
4.2.1. Przesłanki formalne
Głównym założeniem warunkowego przedterminowego zwolnienia
jest odbycie określonego przez ustawodawcę minimum kary. Okoliczność ta,
zgodnie z art. 78 k.k., stanowi formalną przesłankę, otwierającą tryb ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie. Czasowe ograniczenia, o których mowa
w powołanym przepisie, zostały wyodrębnione ze względów podmiotowych
(cech dotyczących skazanego) i przedmiotowych (rodzaju orzeczonej względem niego kary) (Łabuda, Kodeks karny…, 2021, s. 850).
Co do zasady skazanego można zwolnić po odbyciu przez niego przynajmniej połowy kary (vide: art. 78 § 1 k.k.). W pierwotnym brzmieniu ustawodawca ograniczył możliwość orzekania o warunkowym przedterminowym
zwolnieniu w okresie pierwszego roku biegu kary (Dz. U. Nr 88, poz. 553).
Odejście od tego warunku nastąpiło dopiero w 2009 roku (ustawa z dnia
5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks
karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 206, poz. 1589
z późn. zm.). Ograniczenie to dotyczyło sprawców skazanych w warunkach
recydywy szczególnej podstawowej (vide: art. 64 § 1 k.k.) i wielokrotnej (vide:
art. 64 § 2 k.k.). Przed nowelizacją z 2009 roku recydywiści mogli ubiegać się
o warunkowe przedterminowe zwolnienie z uwzględnieniem dwóch istotnych
dla nich ograniczeń – po pierwsze: nie wcześniej niż po upływie roku kary; po
drugie: po odbyciu co najmniej dwóch trzecich lub trzech czwartych wymiaru
kary (vide: art. 78 § 2 k.k.). Wyeliminowane przez ustawodawcę ograniczenie
wydawało się zatem zbędne, skoro tego rodzaju skazani i tak obarczeni byli
surowszymi wymogami formalnymi warunkowego zwolnienia, niż inni.
Najsurowsze wymogi, co do odbycia minimalnego okresu kary, narzucone zostały wobec sprawców kar długoterminowych, a więc kary 25 lat pozbawienia wolności i kary dożywotniego pozbawienia wolności. W tych wypadkach skazani mogą ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu
odpowiednio 15 lat pozbawienia wolności lub 25 lat pozbawienia wolności
(vide: art. 78 § 3 k.k.). Istnieje zatem możliwość zwolnienia z kar najcięższych, przewidzianych za popełnienie najgorszych zbrodni. Wskazany przez
ustawodawcę okres odbywania kary uzasadniony jest zadaniami orzeczonych
kar. Trudno nie zgodzić się z tym, że cele kary będą inne w razie skazania za
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występek oraz inne w przypadku skazania za ciężką zbrodnię (np. zabójstwo).
W przypadku dożywotniego pozbawienia wolności odbycie minimum 25 lat
kary spełnia także funkcję ogólnoprewencyjną (tj. oddziałuje na potencjalnych sprawców, zapobiegając popełnieniu przez nich ciężkich przestępstw)
i czyni zadość poczuciu sprawiedliwości społecznej (tj. stanowi sprawiedliwy odwet za popełnione przestępstwo i współgra ze społeczną szkodliwością
czynu oraz stopniem winy sprawcy) (Hofmański, Paprzycki, Kodeks…, 2010,
s. 405 i n.).
Minimalne okresy odbycia kary nie są sztywne. W drodze wyjątku sąd
w wyroku skazującym może orzec surowsze kryteria warunkowego zwolnienia.
Po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia podwyższone okresy przełamują
terminy wymienione w art. 78 k.k. (wyrok SA w Katowicach, sygn. II AKa
300/16, 2016). Prerogatywa sądu do modyfikacji przesłanki formalnej warunkowego zwolnienia powinna stanowić natomiast wyjątek w procesie wyrokowania, a sąd orzekający winien mieć na względzie inne cele kary, aniżeli
wymienione w art. 77 k.k. (wyrok SA w Krakowie, sygn. II AKa 79/17, 2017).
Na szczególną uwagę w powyższym aspekcie zasługuje potrzeba kształtowania
świadomości prawnej społeczeństwa, a także cel sprawiedliwościowy, które
obszernie omówiono w rozdziale I niniejszej monografii. Dłuższy okres, po
którym aktualizuje się możliwość złożenia wniosku o warunkowe zwolnienie, uzasadnić można w szczególności charakterem popełnionego przestępstwa. Celem ustawodawcy było wywarcie wpływu na opinię społeczną poprzez utwierdzenie jej w przekonaniu, że podlegające ochronie prawnej dobra
(np. ludzkie życie) będą w należyty sposób chronione w razie zagrożenia wynikającego z określonego czynu zabronionego (wyrok SA w Krakowie, sygn.
II AKa 286/15, 2016).
Podstawą wyliczenia „minimum kary” jest kara orzeczona i podlegająca
wykonaniu (Zoll, Kodeks karny…, 2016). Należy zatem uwzględnić wszystkie
okoliczności, mające realny wpływ na kształt tej kary – np. akt łaski prezydenckiej czy amnestii.
Na warunek formalny w postaci odbycia minimum kary składa się po
pierwsze: czas, jaki skazany musi odbyć, aby uzyskał możliwość ubiegania się
o przedterminowe zwolnienie oraz po drugie – co zostało już zasygnalizowane we wstępie – kategoria więźnia. Chodzi tu w szczególności o posiadanie
przymiotu recydywisty penitencjarnego. Tacy osadzeni nabywają możliwość
wnioskowania o przedterminowe zwolnienie później, niż osoby, które po raz
pierwszy popełniły przestępstwo określonego rodzaju. Taka konstrukcja wydaje się zasadna, a to z uwagi na fakt, że powrót do przestępstwa świadczy
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o silnym zdemoralizowaniu skazanego, który powinien z tego powodu poddać się resocjalizacji w warunkach zakładu karnego przez dłuższy okres czasu.
Rozważania w omawianym zakresie nie powinny pomijać sytuacji prawnej sprawców skazanych za przestępczość zorganizowaną, a więc zarówno za
kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 § 3 i 4 k.k.), jak również za udział w jej strukturach (art. 258 § 1 i 2 k.k.). Skazani za tego rodzaju
czyny nie zostali bowiem wprost wymienieni w art. 78 k.k., niemniej jednak
ich sytuację procesową w zakresie warunkowego zwolnienia kształtuje expressis
verbis art. 65 § 2 k.k. Przepis ten w aspekcie środków związanych z poddaniem sprawcy próbie stosowanych wobec skazanych z art. 258 k.k. odsyła do
art. 64 § 2 k.k., co oznacza, że tacy sprawcy powinni odbyć minimum trzy
czwarte kary, aby ziściła się względem nich formalna przesłanka warunkowego przedterminowego zwolnienia. Taka sama zasada znajduje zastosowanie
względem sprawców, którzy z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe
źródło dochodu i sprawców przestępstwa o charakterze terrorystycznym (wyrok SA w Poznaniu, sygn. II AKa 74/14, 2014).
O ile zasady udzielania warunkowego zwolnienia nie budzą zastrzeżeń
gdy skazany ma do odbycia jedną karę, o tyle mogą one być problematyczne
wówczas, gdy skazany odbywa dwie lub więcej kar. Szczególne wątpliwości
budzi spełnienie wymogu odbycia minimum kary przez skazanych odbywających kilka niepodlegających łączeniu kar tego samego rodzaju (A. Pilch,
Warunkowe…, 2004, s. 117). Zasadą jest, że art. 78 § 1 i 2 k.k. stosuje się
odpowiednio do sprawców skazanych na dwie lub więcej kar niepodlegających łączeniu, które będą wykonywane kolejno. Jeżeli choćby jedno z tych
przestępstw zostało popełnione w warunkach recydywy szczególnej podstawowej lub wielokrotnej, wówczas okres stanowiący minimum kary odbytej
wynosić będzie – zgodnie z art. 78 § 2 k.k. – odpowiednio dwie trzecie lub
trzy czwarte kary. Nie trudno natomiast wyobrazić sobie sytuacji, w której
sprawca dopuścił się kilku, a nawet kilkunastu przestępstw, których łączny
wymiar przekracza 15 lat pozbawienia wolności. W takiej sytuacji warunkowe
przedterminowe zwolnienie może nastąpić po upływie 15 lat (vide: art. 79
§ 2 k.k.), chyba że jedną z tych kar jest dożywotnie pozbawienie wolności
(wówczas upłynąć musi 25 lat pozbawienia wolności; vide: art. 79 § 3 k.k.).
Warto w tym miejscu postawić pytanie, ile będzie wynosił minimalny
okres odbytej kary, aby skazany na dwie lub więcej kar 25 lat pozbawienia
wolności nabył uprawnienia do przedterminowego zwolnienia? Odpowiedź
na to pytanie nie jest oczywista i wymaga analizy art. 79 k.k. Po pierwsze, przepis ten w § 1 odnosi się do „kary pozbawienia wolności”, a taka –
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w rozumieniu art. 32 pkt 3 k.k. – orzekana jest od 1 miesiąca do 15 lat pozbawienia wolności. Nie jest to zatem ta sama kara, co wymieniona w art. 32 pkt
4 k.k. kara 25 lat pozbawienia wolności, a tym bardziej kara dożywotniego pozbawienia wolności (vide: art. 32 pkt 5 k.k.) (Melezini, Wybrane problemy…,
2020, s. 54-55). Po drugie, z § 2 wynika, że skazanego można, niezależnie
od warunków określonych w art. 78 § 1 lub 2, zwolnić warunkowo po odbyciu 15 lat pozbawienia wolności. Posługując się zatem wykładnią systemową
skonstatować można, że w wypadku skazania na więcej niż jedną karę 25 lat
pozbawienia wolności, skazany powinien nabyć uprawnienia do warunkowego przedterminowego zwolnienia już po 15 latach kary odbytej. Podkreślenia
natomiast wymaga, że powyższe stanowisko jest wyrazem systemowej oceny
art. 79 w zw. z art. 78 k.k., a kwestia zwolnienia w warunkach opisanych
powyżej nie znalazła wyraźnego odzwierciedlenia w treści kodeksu karnego.
Brak precyzji w wymienionym wyżej zakresie może prowadzić do wielu
negatywnych konsekwencji prawnych dla osób ubiegających się o przedterminowe zwolnienie (np. odmienna wykładnia może prowadzić do umorzenia
postępowania w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia z uwagi na niespełnienie wymogu formalnego). W orzecznictwie dominuje jednak
pogląd – i przyjąć należy go za trafny – że skoro warunkowe zwolnienie z odbycia kary 25 lat pozbawienia wolności może nastąpić po odbyciu co najmniej
15 lat kary, to granica ta znajduje zastosowanie także w sytuacji sumy dwóch
lub więcej kar 25 lat pozbawienia wolności (Zalewski, Glosa…, 2006).
Reasumując konieczne jest podkreślenie, że samo odbycie przez skazanego ustawowego minimum kary nie jest wystarczające do udzielenia mu
warunkowego przedterminowego zwolnienia. Jest to bowiem jedynie wymóg
formalny, który otwiera drogę do wnioskowania o zastosowanie omawianego
dobrodziejstwa. Kluczowe przesłanki (merytoryczne) zawarte zostały w art. 77
§ 1 k.k. i zostaną omówione w dalszej części rozdziału. Praktyka orzecznicza
pokazuje, że skazani często żądają warunkowego przedterminowego zwolnienia wyłącznie na podstawie tego, że odbyli już ustawowe minimum swojej
kary. Zapominają natomiast o tym, że instytucja ta nie służy każdemu, kto
odbywa karę izolacyjną, lecz tylko tym skazanym, którzy poprawili się na tyle,
aby można było im zaufać i dać wiarę, że będą po zwolnieniu przestrzegać
porządku prawnego.
4.2.2. Przesłanki materialne
Materialną przesłanką udzielenia warunkowego przedterminowego
zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności jest wystąpienie po
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stronie skazanego tzw. pozytywnej prognozy kryminologiczno-społecznej.
Okoliczności składające się na tę prognozę, zostały wymienione w art. 77 § 1
k.k. Przepis ten zawiera szereg klauzul generalnych, których ocena pozostaje
w gestii sądu penitencjarnego. W niniejszej części podjęto próbę zdefiniowania każdej przesłanki mającej wpływ na ostateczny kształt prognozy kryminalnej osób pozbawionych wolności.
Przesłanki warunkowego zwolnienia uszeregować można w trzech następujących kategoriach:
1.
2.
3.

okoliczności dotyczące osoby skazanego;
zaszłości z przeszłości;
bieżąca postawa skazanego.

Istotne jest jednak to, że wszystkie te wymogi powinny być analizowane łącznie, tak aby ocena w tym zakresie wzbudziła przekonanie, że skazany
w przyszłości więcej przestępstwa nie popełni (wyrok SN, sygn. V KK 582/19,
2019).
Na okoliczności dotyczące osoby skazanego składają się: jego postawa,
właściwości i warunki osobiste. Nieostry charakter tych pojęć i brak definicji
legalnej w treści ustawy powoduje szereg trudności w ich pojmowaniu. Nie
oznacza to natomiast, że zwroty te nie są możliwe do ustalenia na podstawie
dotychczas zgromadzonej literatury. Również w orzecznictwie wypracowano
stanowiska, które rzucają pogląd na rozumienie przedstawionej nomenklatury.
„Postawę skazanego” wyrazić można w kontekście jego stosunku do obowiązujących norm i reguł życia w społeczeństwie, a także skłonności do naruszania porządku prawnego (postanowienie SA we Wrocławiu, sygn. II AKzw
1161/04, 2005).
W. Wróbel wywodził, że właściwości i warunki osobiste sprawcy przestępstwa powinny być rozpatrywane w oderwaniu od popełnionego przez niego czynu. Właściwościami sprawcy będą zatem takie cechy jak stopień jego
rozwoju fizycznego i psychicznego, a także cechy charakteru i osobowości
(Wróbel, Kodeks…, komentarz do art. 53). Cechy charakteru sprawcy obejmują natomiast jego zdolność do samokrytyki, nastawienie do innych osób
oraz do wartości społecznych, które powszechnie uznane zostały za atrakcyjne
i warte ochrony. Według S. Lelentala „do właściwości sprawcy zalicza się także aspekty takie jak płeć, wykształcenie, wiek, stopień rozwoju umysłowego,
skłonności, nałogi i nawyki oraz stan zdrowia (Lelental, Warunkowe…, 2010,
s. 1103). Powyższe stanowisko znalazło odzwierciedlenie w orzecznictwie.
Praktyka pokazuje bowiem, że osoby uzależnione od alkoholu lub środków
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odurzających obarczone są ryzykiem powrotu do przestępczego trybu życia,
zwłaszcza wówczas, gdy przed osadzeniem dopuszczały się takich czynów
w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Jeśli zatem skazany zmaga się z nałogiem decyzja o jego warunkowym przedterminowym zwolnieniu powinna
być podjęta z dużą dozą ostrożności (postanowienie SA w Krakowie, sygn.
II AKzw 706/16, 2016).
L. Peiper definiuje warunki osobiste sprawcy jako „brak czynników kryminogennych” (Peiper, Komentarz…, 1933, s. 236). W. Wróbel określa je
natomiast mianem warunków środowiskowych, na które składa się w szczególności sytuacja materialna skazanego, jego zdolności zarobkowe, możliwość
utrzymania siebie i swojej rodziny, czy warunki mieszkaniowe (Wróbel, Kodeks…, komentarz do art. 53). Na marginesie natomiast warto wskazać, że
zaklasyfikowanie do tych cech sprawcy jego sytuacji materialnej nie jest oczywiste. Wątpliwości w tym zakresie może wzbudzać analiza przepisów kodeksu
karnego. Ustawodawca wprost bowiem odróżnił „warunki osobiste” sprawcy
od jego „stosunków majątkowych i możliwości zarobkowych” (Lachowski,
Przesłanka…, 2008, s. 45-46). Dzieje się tak m.in. przy okazji ustalania stawek dziennych grzywny. J. Majewski wyraził przekonanie, że mówiąc o warunkach osobistych sprawcy sąd powinien zbadać ogólne położenie sprawcy
„zdeterminowane przez cechy najszerzej pojmowanego środowiska, w którym
przychodzi mu żyć, a więc warunki bytowe, warunki wykonywania pracy lub
pobierania nauki, atmosferę w domu, relacje międzyludzkie z sąsiadami, kolegami z pracy, ze szkoły, z osiedla itp.” (Majewski, Kodeks…, 2016, s. 686).
Właściwości i warunki osobiste sprawcy mają wpływ na ocenę stopnia
demoralizacji skazanego, a także na stopień jego niepodatności w kontekście
oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych w jednostce penitencjarnej.
Kolejną kategorię przesłanek warunkowego zwolnienia stanowią zaszłości z przeszłości, a więc okoliczności popełnienia przestępstwa oraz sposób
zachowania sprawcy po jego popełnieniu. Wśród tych przesłanek występowała także – wyeliminowana nowelą z 16 września 2011 r. – okoliczność
w postaci „sposobu życia przed popełnieniem przestępstwa” (ustawa z dnia
16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 240, poz. 1431 z późn. zm.). Usunięcie
tej przesłanki ocenić należało jako zabieg słuszny, albowiem okoliczność ta
brana jest pod uwagę przez sąd orzekający karę na etapie wyrokowania. Przy
warunkowym zwolnieniu sąd nie powinien posługiwać się zasadami wymiaru
kary, o których mowa w art. 53 k.k. Omawiana instytucja stanowi bowiem
korektę prognozy postawionej wobec skazanego w chwili wymierzania mu
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kary (postanowienie SA w Krakowie, sygn. II AKzw 676/18, 2018). Powyższe
ustalenia nie są wprawdzie jedynym powodem likwidacji tej przesłanki z katalogu wymienionego w art. 77 § 1 k.k. Gdyby bowiem tak było ustawodawca
powinien zachować konsekwencję oraz usunąć także inne okoliczności, które
brane są pod uwagę na etapie sądowego wymiaru kary. Z tego też powodu
przesłanka w postaci „sposobu życia przed popełnieniem przestępstwa” może
wpływać na kształt prognozy kryminalnej tylko w takim zakresie, w jakim
ujawnia osobiste cechy sprawcy. Prowadzenie przez skazanego przestępczego
trybu życia przed osadzeniem nie powinno być powodem odmowy udzielenia mu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Zderzenie natomiast tej
okoliczności z jego zachowaniem w toku odbywania kary może prowadzić do
konstatacji, że skazany lekceważy porządek prawny i po wyjściu z więzienia
będzie kontynuował dotychczasowy kryminalny styl życia. Możliwe jest wówczas wysunięcie na przód cech osobowości, takich jak brak poszanowania do
obowiązujących reguł czy zasad współżycia społecznego, brak umiejętności
przewidywania konsekwencji swojego postępowania czy niezdolność do wyciągania wniosków. „Sposób życia przed popełnieniem przestępstwa” stanowi
przesłankę, która wzbudziła w praktyce orzeczniczej szereg problemów. Gdyby bowiem traktować tę okoliczność literalnie doszłoby do sytuacji, w której
właściwie żaden sprawca przestępstwa nie mógłby skorzystać z dobrodziejstwa
przedterminowego zwolnienia, nawet jeśli poprawił się na tyle, aby można
było mu ponownie zaufać (postanowienie SA w Białymstoku, sygn. II AKzw
1487/14, 2014).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, zgodnie z którym zarówno „okoliczności popełnienia przestępstwa” jak też „zachowanie
sprawcy po jego popełnieniu” mają w postępowaniu o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia istotne znaczenie tylko wówczas, gdy
wyrażają cechy osobowości sprawcy przestępstwa. Znamiona te powinny
natomiast rzucać pogląd na przyszłe zachowanie sprawcy, co wynika wprost
z konieczności ustalenia prognozy kryminalnej względem każdego ubiegającego się o wcześniejsze zwolnienie (postanowienie SN, sygn. V KK 358/18,
2019). Odmienna interpretacja prowadziłaby do wniosku, że żaden sprawca
nie zasługuje na przedterminowe zwolnienie, albowiem każde przestępstwo
wiąże się z określonym stopniem społecznej szkodliwości (Mielcarek, Znikoma społeczna…, 2008, s. 195; Zoll, Materialne określenie…, 1997, s. 13 i n.).
Tymczasem skrócenie kary w tym trybie możliwe jest nawet wobec sprawców dopuszczających się najcięższych zbrodni i recydywistów penitencjarnych
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(postanowienie SA w Krakowie, sygn. II AKzw 701/19, 2019), pod warunkiem, że rokują oni pozytywnie na przyszłość.
Warto również zwrócić uwagę na temporalny charakter przesłanki „zachowania sprawcy po popełnieniu przestępstwa”. Szczególnie interesujące wydaje
się określenie czasu od kiedy do kiedy zachowanie sprawcy powinno podlegać
sądowej ocenie. Zgodnie z zasadą lege non distinguente nec nostrum est distiguere
należy brać pod uwagę okres od czasu popełnienia przestępstwa – tj. od momentu w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany
(Czajkowski, Problematyka czasu…, 1966, s. 98 i n.) – do chwili wprowadzenia
kary do wykonania (Lachowski, Przesłanka…, 2008, s. 50).
Ostatnia kategoria przesłanek poddaje pod ocenę bieżącą postawę skazanego w czasie odbywania przez niego kary pozbawienia wolności. W praktyce
wiadomości w tym zakresie sąd penitencjarny pozyskuje z opinii o skazanym,
sporządzonej przez administrację Zakładu Karnego. Zawiera ona kompleksowy zbiór wiadomości na temat osoby skazanego, w tym w szczególności
w jakim systemie odbywa on karę (czy jest to system zwykły czy programowego oddziaływania), czy angażuje się w proces resocjalizacji, czy pozostaje
bierny wobec proponowanych mu zmian, a także w jaki sposób odnosi się do
współosadzonych i administracji Zakładu Karnego, czy wykonuje polecenia,
przestrzega reguł wynikających z pozbawienia wolności, wyraża skruchę względem popełnionych czynów oraz deklaruje udział w podkulturze przestępczej
(Niewiadomska, Polski model resocjalizacji…, 2016, s. 104 i n.). Całokształt
tych okoliczności pozwala na wnioski w zakresie tego, czy u skazanego dochodzi do zmian osobowości w kierunku porzucenia przestępczego stylu życia.
Tylko bowiem pozytywna weryfikacja, że skazany na wolności nie powróci do przestępstwa może skutkować udzieleniem warunkowego zwolnienia
(vide: wyrok SA w Katowicach, sygn. II AKa 484/17, 2017; postanowienie SA
w Krakowie, sygn. II AKzw 225/17, 2017; postanowienie SA w Krakowie,
sygn. II AKzw 92/17, 2017; postanowienie SA w Katowicach, sygn. II AKzw
27/17, 2017; postanowienie SA w Krakowie, sygn. II AKzw 1007/15, 2015).
4.2.3. Okres próby
Instytucja przedterminowego zwolnienia ma charakter warunkowy, co
powoduje konieczność sprawdzenia skazanego, czy rzeczywiście w jego postawie doszło do trwałych zmian. Mechanizmem pozwalającym na weryfikację
zachowania skazanego w warunkach wolnościowych jest okres próby, w czasie którego skazany powinien realizować nałożone na niego obowiązki pod
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rygorem odwołania warunkowego zwolnienia i powrotu do izolacji penitencjarnej (Kwieciński, Dozór kuratora…, 2014, s. 197 i n.). Mimo, że nie funkcjonuje on już w realiach izolacji penitencjarnej, to w dalszym ciągu pozostaje
pod nadzorem i musi liczyć się z ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami niewłaściwego zachowania.
Okres próby wskazywany jest w sentencji postanowienia udzielającego
warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności (Konarska-Wrzosek, Kodeks…, 2020, s. 511). Długość tego
okresu jest zróżnicowana i – podobnie jak w wypadku przesłanki formalnej
warunkowego zwolnienia – uzależniona od rodzaju orzeczonej kary oraz okoliczności dotyczących sprawcy. Zasadą jest, że czas, który pozostał do odbycia
kary powinien stanowić okres próby, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie może
on być krótszy od 2 lat, ani dłuższy od lat 5 (vide: art. 80 § 1 k.k.). Jeśli zatem warunkowe przedterminowe zwolnienie zostanie udzielone skazanemu
na ostatnie 6 miesięcy jego kary, lub na inny okres nieprzekraczający 2 lat, to
i tak okres próby nie może być krótszy niż dolna granica określona w powołanym przepisie (postanowienie SN, sygn. II KK 271/13, 2014).
Okres próby został wyraźnie zaostrzony w stosunku do osób skazanych
na karę 25 lat pozbawienia wolności i karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wówczas wynosi on 10 lat. Reguła ta ma kategoryczny charakter, co
oznacza, że jej niedochowanie przez Sąd orzekający skutkuje rażącym naruszeniem prawa materialnego (postanowienie SN, sygn. V KK 73/18, 2019).
W orzecznictwie, na kanwie zarzutu naruszenia prawa materialnego jako podstawy wzruszenia orzeczenia, wskazuje się, że obraza prawa materialnego może
być przyczyną odwoławczą jedynie wówczas, gdy ma ona charakter samoistny
(Kruszyński, Kil, Naruszenie prawa…, 2018, s. 234). Koniecznie jest zatem
wykazanie, że obraza ta miała wpływ na treść rozstrzygnięcia, co w realiach
rozpatrywanego wypadku znajduje uzasadnienie, albowiem dochowanie warunków formalnych ma wpływ na decyzję o warunkowym przedterminowym
zwolnieniu (tj. w razie uchybieniom co do minimum kary postępowanie podlega umorzeniu).
Jeśli natomiast chodzi o sprawcę popełniającego przestępstwo w warunkach recydywy szczególnej wielokrotnej (art. 64 § 2 k.k.), a także skazanego za
kierownictwo lub udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwo
o charakterze terrorystycznym oraz przestępstwo, z którego sprawca uczynił
sobie stałe źródło dochodu (art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k.) – okres próby
nie może być krótszy od lat 3 (vide art. 80 § 2 k.k.).
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Na marginesie warto odwołać się do regulacji Kodeksu karnego wykonawczego, który dopuszcza możliwość modyfikacji długości okresu próby.
Zgodnie z art. 163 § 2 k.k.w. sąd penitencjarny może, w granicach określonych w art. 80 § 1 i 2 k.k., zmienić orzeczony okres próby. Sąd może
również w okresie próby ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki wymienione w art. 72 § 1 k.k. albo od wykonywania nałożonych obowiązków
zwolnić (z wyjątkiem obowiązku wymienionego w art. 72 § 2 k.k), również
oddać skazanego pod dozór kuratora lub od dozoru zwolnić (Wiciński, Modyfikacja kary…, 2017, s. 91). Niemniej jednak przepis ten expressis verbis
nie dotyczy okresu próby orzekanego w związku ze zwolnieniem z kary
25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności.
Jeśli zatem wydane zostanie orzeczenie naruszające dziesięcioletni okres próby
przy karach tego rodzaju, jego zmiana może nastąpić jedynie poprzez wzruszenie zapoczątkowane ustawowym trybem zaskarżenia (Lelental, Przegląd
orzecznictwa…, 2005, s. 63 i n.).
Z punktu widzenia sytuacji procesowej skazanego, nieodwołanie warunkowego zwolnienia w okresie próby oraz w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu, przynosi skutek w postaci uznania kary za wykonaną (Stefański,
Przegląd uchwał…, 2006, s. 81). Innymi słowy, nawet jeśli skazany dopuści
się przestępstwa po 6 miesiącach następujących po zakończeniu okresu próby,
to warunkowe zwolnienie nie może zostać mu odwołane. Powyższe założenie
jest swoistego rodzaju gwarancją dla skazanego, że nie powróci do zakładu
karnego za karę, którą faktycznie odbył, tyle że uczynił to w łagodniejszym
trybie (Postulski, Umorzenie…, 2011, s. 103).
4.2.4. Ponowne warunkowe przedterminowe zwolnienie
W obowiązującym porządku prawnym możliwe jest tzw. ponowne warunkowe zwolnienie z tej samej kary. Dotyczy to sytuacji, kiedy względem
skazanego, któremu udzielono warunkowego zwolnienia, następnie – z powodu nietrafnej prognozy kryminalnej – je odwołano i powrócił on do jednostki
penitencjarnej. Warto jednak tytułem wstępu przytoczyć genezę tej instytucji
sięgając do art. 96 d.k.k. (ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny,
Dz. U. Nr 13, poz. 94 z późn. zm.). Ustawodawca doszedł wówczas do wniosku, że jeżeli warunkowo zwolniony nie sprostał wymaganiom stawianym mu
na wolności, to musi ponieść konsekwencje swojego postępowania, do których należało nie tylko odebranie możliwości zaliczenia okresu spędzonego
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na wolności na poczet orzeczonej kary, ale również ustanowienie zakazu ponownego warunkowego zwolnienia z tej samej kary.
Współcześnie ubieganie się o ponowne zwolnienie limitowane jest jedynie upływem przepisanego prawem okresu. W wypadku skazanych na terminową karę pozbawienia wolności musi bowiem upłynąć rok kary pozbawienia
wolności, natomiast w zakresie kar 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności – 5 lat kary (vide art. 81 k.k.).
Wątpliwości może budzić określenie „nie może nastąpić przed odbyciem, po ponownym osadzeniu, przynajmniej roku kary”, albowiem literalne
brzmienie tego przepisu nie precyzuje od którego momentu dokładnie biegnie roczny (lub pięcioletni) okres uprawniający do ponownego ubiegania się
o zwolnienie. Śledząc przekrojowo orzecznictwo wyprowadzić można wniosek, że okres ten liczony jest od pierwszego dnia umieszczenia skazanego w zakładzie karnym (postanowienie SA w Lublinie, sygn. II AKzw 179/11, 2011;
postanowienie SA w Krakowie, sygn. II AKzw 977/10, 2010; postanowienie
SA w Krakowie, sygn. II AKz 548/03, 2003; postanowienie SA w Krakowie,
sygn. II AKz 513/01, 2002; postanowienie SA w Katowicach, sygn. II AKz
79/99, 1999).
4.2.5. Nieprobacyjny charakter zwolnienia
z reszty kary ograniczenia wolności
Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary ograniczenia wolności stanowi tożsamą instytucję do warunkowego przedterminowego
zwolnienia z odbycia kary pozbawienia wolności. Wspólne założenie, leżące
u podstaw tych instytucji, polega na przedterminowym zwolnieniu w sytuacji,
kiedy dalsze wykonywanie kary nie jest już konieczne do osiągnięcia jej celów,
albowiem sprawca zmienił się na tyle, że pozytywnie rokuje na przyszłość.
Pojawia się zatem pytanie dlaczego przedterminowe zwolnienie z kary ograniczenia wolności ma charakter nieprobacyjny?
Pomimo tożsamej istoty obu instytucji dostrzec należy szereg różnic
związanych z samą kwestią sprawdzenia, charakterystyczną dla środków związanych z poddaniem sprawcy próbie. W wypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary ograniczenia wolności sąd nie
orzeka wobec skazanego okresu próby. Od razu po zwolnieniu kara ograniczenia wolności zostaje uznana za wykonaną, co podkreśla kategoryczny charakter tej instytucji. Również w tym wypadku spełnione powinny być zarówno
przesłanki formalne, jak też materialne. Po pierwsze, skazany powinien odbyć
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przynajmniej połowę kary ograniczenia wolności, aby w ogóle nabył uprawnienia do wcześniejszego zwolnienia z tej kary (Stefańska, Quantum odbytej
kary…, 2017, s. 16 i n.). Ustawodawca wskazał nadto, że skazany powinien
przestrzegać porządku prawnego, wykonać nałożone na niego obowiązki,
orzeczone środki karne, środki kompensacyjne i przepadek (postanowienie
SN, sygn. WZ 29/10, 2010).
Jeśli zatem instytucja prawa karnego nie ma na celu sprawdzenia skazanego to naturalną konsekwencją będzie odebranie jej przymiotu probacji.
4.3. Procesowe aspekty warunkowego zwolnienia
z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
Mając na uwadze liczne publikacje, których przedmiotem jest analiza
warunkowego przedterminowego zwolnienia, dostrzec można, że aspekt procesowy tej instytucji był co do zasady pomijany. Z tego względu niniejsza
monografia kładzie nacisk nie tylko na materialny wymiar przedterminowego
zwolnienia, ale także jego procesowe ujęcie.
W pierwszej kolejności konieczne jest uwypuklenie, że postępowanie
w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie toczy się w czasie, kiedy
wobec sprawcy przestępstwa został orzeczony prawomocny wyrok skazujący,
a jego kara wprowadzona do wykonania i rozpoczął on faktyczne jej odbywanie. Organem uprawnionym do orzekania w tym przedmiocie jest tylko sąd.
Z tego względu postępowanie o warunkowe zwolnienie toczy się w zgodzie
z przepisami k.p.k. oraz jest limitowane zasadami procesowymi, charakterystycznymi dla postępowania karnego. Skazany jest więc stroną tego postępowania, która posiada szczególne uprawnienia i korzysta z ochrony prawa jako
podmiot wyraźnie słabszy (Szczygieł, Zasady…, 1987, s. 60-61).
W niniejszym rozdziale omówione zostaną wybrane aspekty procesowe,
które są istotne z punktu widzenia warunkowego przedterminowego zwolnienia. Podjęto również próbę rozwiania wątpliwości interpretacyjnych dostrzeżonych w orzecznictwie powszechnym.
4.3.1. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku
o warunkowe przedterminowe zwolnienie
Na wstępie rozważań stanowiących przedmiot zainteresowania tego
rozdziału konieczne jest omówienie kręgu osób uprawnionych do złożenia
wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
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pozbawienia wolności. Wprawdzie katalog tych podmiotów został zawarty
w treści k.k.w., to jednak powołanie ich w tej części pracy pozostaje uzasadnione. Wniosek o warunkowe zwolnienie jest bowiem krokiem otwierającym
postępowanie. Musi zatem spełniać określone prawem wymogi formalne,
a przede wszystkim powinien być wniesiony przez osobę do tego uprawnioną
(Grzegorczyk, Tylman, Polskie postępowanie…, 1999, s. 247).
Ustawodawca określił dwa tryby rozpoznania sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Po pierwsze, postępowanie może toczyć się z urzędu - wówczas, jest ono zainicjowane przez sam sąd. Statystyki Ministerstwa
Sprawiedliwości wskazują jednoznacznie, że ta forma wszczęcia postępowania
w przedmiocie warunkowego zwolnienia nie cieszy się popularnością.
Przykładowo w I kwartale 2015 roku nie wszczęto ani jednego takiego
postępowania (Ministerstwo Sprawiedliwości, Sprawozdanie…, 2015, s. 11).
Po drugie, postępowanie może być zainicjowane na wniosek prokuratora,
skazanego, obrońcy skazanego oraz dyrektora zakładu karnego (vide: art. 161
§ 1 i 2 k.k.w.). W posiedzeniu mogą natomiast brać udział prokurator, skazany oraz obrońca, a także inne osoby, którym służy uprawnienie do złożenia
wniosku o warunkowe zwolnienie, jeżeli wniosek taki złożyły (vide: art. 161
§ 1 zd. 2 k.k.w.). Jeśli więc Dyrektor Zakładu Karnego nie złoży wniosku
o warunkowe przedterminowe zwolnienie to nie posiada on z mocy samej
ustawy uprawnienia do uczestniczenia w posiedzeniu w tym przedmiocie. Naturalnie wyłączenie to nie może dotyczyć skazanego i jego obrońcy, nawet jeśli
nie byli wnioskodawcami. Skoro postępowanie dotyczy bezpośrednio skazanego, to tym samym posiada on (i jego obrońca – jeżeli został ustanowiony)
bezwzględne prawo udziału w posiedzeniu sądu, niezależnie od tego, kto złoży wniosek w omawianej kwestii (postanowienie SA w Szczecinie, II AKzw
1100/13, 2013).
Innym podmiotem, któremu przysługują kompetencje wszczęcia postępowania w sprawie przedterminowego zwolnienia, jest zawodowy kurator sądowy. Mając jednak na względzie treść art. 173 § 2 pkt 7 k.k.w. podkreślenia
wymaga, że powołanie omawianego uprawnienia kuratora w art. 161 stanowi
jedynie superfluum ustawowe.
4.3.2. Właściwość sądu penitencjarnego
Przed wskazaniem sądu właściwego do orzekania w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia
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wolności konieczne staje się poczynienie kilku uwag natury teoretycznej, celem zapewnienia klarowności wywodu.
Zasadą jest, że o warunkowym zwolnieniu orzeka sąd penitencjarny. Pojawia się zatem pytanie który sąd posiada ten przymiot oraz jaki rodzaj właściwości wchodzi w rachubę. Rozdział I k.p.k. wymienia trzy rodzaje właściwości
sądu: rzeczową, miejscową i funkcjonalną (Latos, Właściwość…, 2014, s. 75
i n.). W kwestiach nieuregulowanych w k.k.w. odpowiednie zastosowanie
mają właśnie przepisy k.p.k. (vide: art. 1 § 2 k.k.w.), co oznacza, że stosowanie
reguł ustalania właściwości sądu penitencjarnego poparte powinno być zasadami postępowania karnego. Szczególnie widoczne będzie to przy właściwości
rzeczowej i miejscowej sądu odwoławczego.
Rzeczowo właściwy w sprawach warunkowego przedterminowego zwolnienia jest sąd okręgowy, który pełni rolę sądu penitencjarnego. Postępowanie
wykonawcze stanowi rodzaj incydentalnego postępowania karnego. Obowiązek oceny, czy sąd penitencjarny jest właściwy miejscowo i rzeczowo ciąży na
tym sądzie, w kompetencji którego leży podjęcie określonej czynności procesowej (Postulski, Kodeks karny…, 2017, s. 33 i n.). Warto również nadmienić,
że sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy również
w postępowaniu dotyczącym wykonania tego orzeczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej (vide: art. 3 § 1 k.k.w.).
W wypadku sprawców skazanych za przestępstwa z części wojskowej kodeksu karnego rzeczowo właściwy będzie wojskowy sąd garnizonowy (vide:
art. 3 § 3 k.k.w.). Ten sąd będzie również właściwy, jeżeli skazany ubiega się
o warunkowe przedterminowe zwolnienie z sumy dwóch lub więcej kar pozbawienia wolności, jeśli chociażby jedna z tych kar orzeczona była wyrokiem
sądu wojskowego (uchwała SN, sygn. WZP 1/10, 2010).
Kwestia właściwości rzeczowej nie budzi w praktyce wątpliwości interpretacyjnych. Ewentualne spory mogą wynikać z konieczności ustalenia właściwości miejscowej, albowiem przepisy wskazują jedynie, że właściwy miejscowo jest ten sąd, w którego okręgu „przebywa skazany”. Postawić bowiem
można pytanie, czy chodzi w tym wypadku o faktyczne miejsce przebywania
skazanego w sensie terytorialnym, czy raczej o przynależność jednostki penitencjarnej, w strukturze administracji więziennej, w której przebywa skazany?
W orzecznictwie rozwiązano tę wątpliwość poprzez wskazanie, iż przy określaniu właściwości miejscowej sądu penitencjarnego konieczne jest ustalenie, że
skazany przebywa w okręgu tego sądu, a więc na określonym terenie, objętym
jego kognicją – bez względu na osadzenie w jednostce penitencjarnej (vide:
postanowienie SA w Gdańsku, sygn. II AKo 142/18, 2018; postanowienie SA
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w Szczecinie, sygn. II AKo 56/18, 2019; postanowienie SA w Krakowie, sygn.
II AKo 139/14, 2014; postanowienie SA w Katowicach, sygn. II AKo 71/14,
2014; postanowienie SA w Krakowie, sygn. II AKo 22/13, 2013; postanowienie SA w Krakowie, sygn. II AKo 89/12, 2012). Pogląd taki jest trafny
i wyraźnie dominujący w piśmiennictwie. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do istotnych problemów z ustaleniem który sąd będzie właściwy jeżeli
skazany formalnie przebywa w zakładzie karnym znajdującym się na obszarze
kognicji jednego sądu, a faktycznie korzysta z przerwy w karze lub czasowego
opuszczenia zakładu karnego oraz przebywa w miejscu zamieszkania, znajdującym się następnie na obszarze właściwości innego sądu.
Konsekwencją powyższych ustaleń jest stwierdzenie, że właściwość sądu
penitencjarnego nie podlega modyfikacji w razie zmiany miejsca pobytu skazanego po złożeniu wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Jeśli
zatem postępowanie zostanie wszczęte, a następnie skazany otrzyma nagrodę
w postaci zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej – pierwotna
właściwość sądu zachowuje swą aktualność (Nowicki, Właściwość miejscowa…, 2015, s. 88). Poparciem powyższej tezy powinien być art. 140 § 4
k.k.w., zgodnie z którym czasu przebywania skazanego poza zakładem karnym, na podstawie zezwoleń nie odlicza się od okresu odbywania kary, chyba
że sędzia penitencjarny zarządzi inaczej w wypadku, gdy skazany w tym czasie
nadużył zaufania.
Analiza przepisów k.p.k. i k.k.w. pozwala dostrzec, że postanowienie
w przedmiocie właściwości jest zaskarżalne, a w postępowaniu wykonawczym
zażalenie nie przysługuje (vide: art. 35 § 3 k.p.k. w zw. z art. 3 § 3a k.k.w.).
Interesujące, z punktu widzenia procesowego, aspekty ustalania właściwości sądu dotyczą sporów o właściwość, które rozpatrywane są przez sąd
apelacyjny właściwy ze względu na siedzibę sądu, który pierwszy wszczął spór
(Stefański, Spory o właściwość…, 2008, s. 27). W pierwszej kolejności sąd do
którego złożono wniosek o warunkowe zwolnienie ocenia swoje kompetencje
do podjęcia czynności procesowych w sprawie. Jeśli uzna się niewłaściwym –
wydaje postanowienie o stwierdzeniu niewłaściwości miejscowej lub rzeczowej
oraz wskazuje w sentencji ten sąd, który jego zdaniem jest właściwy. Postanowienie takie – zgodnie z k.k.w. – nie jest zaskarżalne, ale sąd, któremu sprawę
przekazano może ponownie przekazać ją innemu sądowi lub wszcząć spór
o właściwość z sądem, który uprzednio przekazał mu sprawę do rozpoznania.
Jeśli więc Sąd Okręgowy w Gliwicach przekaże sprawę Sądowi Okręgowemu
w Kielcach, a ten wszcznie spór z sądem gliwickim, to właściwym miejscowo
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do rozpoznania tego sporu będzie Sąd Apelacyjny w Krakowie, albowiem to
w jego właściwości leży kontrola instancyjna sądu kieleckiego.
4.3.3. Tryb i sposób zaskarżenia postanowienia
w przedmiocie warunkowego zwolnienia
Przepisy ustawy wykonawczej wskazują, że na postanowienie w przedmiocie warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie, które podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni (vide: art. 162 § 2 k.k.w.). W literaturze wyeksponowano, że termin ten biegnie od dnia wpływu do sądu odwoławczego
akt postępowania wraz z wniesionym w sprawie zażaleniem. 14-dniowy termin ma nadto charakter instrukcyjny (Postulski, Status prokuratora…, 2000,
s. 50-63), co oznacza, że jego przekroczenie nie rodzi ujemnych konsekwencji
prawnych, tak jak ma to miejsce w przypadku terminów zawitych lub stanowczych (Łupiński, Czas trwania…, 2011, s. 85). Celem terminów instrukcyjnych jest maksymalne skoncentrowanie czynności procesowych, co sprzyja
szybkiemu rozpoznaniu sprawy. Praktyka pokazuje jednak, że terminy te są
nagminnie przekraczane. Wynika to w szczególności z obłożenia sądów karnych licznymi sprawami.
Do trybu wnoszenia zażaleń na postanowienia wydane w przedmiocie
warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności mają zastosowanie przepisy k.p.k., co wynika expressis verbis
z treści art. 1 § 2 k.k.w. Szczególną uwagę zwrócić więc należy na art. 460
k.p.k., który określa termin wniesienia zażalenia na postanowienie sądu I instancji. Zażalenie wnosi się bowiem w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia - od daty jego
doręczenia (Czarnecki, Zakres przedmiotowy…, 2018, s. 33 i n.). Charakter
tego terminu jest zupełnie odmienny, albowiem należy on do kategorii terminów zawitych. Niedopełnienie czynności procesowej w wyznaczonym przez
ustawę terminie zawitym skutkuje bezskutecznością czynności procesowej
dokonanej po jego upływie (M. Cieślak, Postępowanie karne…, 1982, s. 39).
Jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może
zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności,
która miała być w terminie wykonana (vide: art. 126 k.p.k.). Ustawodawca
przewidział nadto możliwość zaskarżenia postanowienia o odmowie przywrócenia terminu (vide: art. 126 § 3 k.p.k.).
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4.3.4. Prawo łaski a warunkowe zwolnienie
Warto przy okazji rozważań na temat warunkowego przedterminowego
zwolnienia odwołać się do przepisów prawnych regulujących prawo łaski. Zagadnienie to jest szczególnie interesujące, jeśli weźmie się pod uwagę zależność
pomiędzy tymi dwiema instytucjami prawa karnego.
Zanim jednak poczynione zostaną uwagi w dostrzeżonym zakresie, konieczne wydaje się przeprowadzenie teoretycznej analizy ułaskawienia, co pozwoli na zagwarantowanie klarowności wywodu. Otóż prawo udzielenia łaski,
zgodnie z Konstytucją RP, przysługuje Prezydentowi RP. Jest to jego wyłączna prerogatywa (Pracki, Funkcjonowanie prawa łaski…, 2003, s. 5), choć
procedura ułaskawienia skupia się w dużej mierze na sądach orzekających
w sprawie skazanego. Zarówno sąd I instancji, jak też sąd odwoławczy są właściwe do wydania opinii dotyczącej ułaskawienia, która następnie – w zależności od tego czy jest pozytywna czy negatywna – jest przekazywana Prokuratorowi Generalnemu lub pozostawiana bez dalszego biegu. Zasadą jest, że jeśli
przynajmniej jeden z sądów wydał pozytywną opinię o ułaskawienie – Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi RP prośbę o ułaskawienie wraz
z aktami sprawy i swoim wnioskiem (Stachowiak, Ułaskawienie…, 2000, s. 3).
Sposób ułaskawienia uzależniony jest od przyczyny podjęcia decyzji
w tym przedmiocie. W literaturze podnosi się, że podejmując to rozstrzygnięcie Prezydent RP zobligowany jest do wskazania zakresu ułaskawienia. Może
on bowiem:
1.
2.
3.
4.

darować karę i środek karny (łaska zupełna);
darować tylko karę lub sam środek karny (łaska niepełna);
złagodzić karę lub środek karny;
złagodzić skutki skazania (Stefański, Ułaskawienie…, 1997, s. 28).

R.A. Stefański trafnie dostrzegł, że „złagodzenie kary lub środka karnego polega na zmodyfikowaniu ich w taki sposób, że dalsze ich wykonanie
jest łagodniejsze dla skazanego. Może ono polegać np. na „(…) warunkowym
przedterminowym zwolnieniu” (Stefański, Ułaskawienie…, 1997, s. 29).
Warto jednak podkreślić, że prawo łaski stanowi instytucję wyjątkową,
co oznacza, że można z niej skorzystać dopiero po wyczerpaniu innych środków prawnych przewidzianych w ustawie. Jeśli bowiem są one niewystarczające, a względy sprawiedliwości społecznej i humanitaryzmu przemawiają za
zmianą sytuacji procesowej skazanego – otwiera się droga do skorzystania z tej
instytucji (postanowienie SA w Krakowie, sygn. II AKo 14/19, 2019).
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Praktyka pokazuje, że skazani często upatrują zmiany swojej pozycji
jedynie przez zastosowanie prawa łaski, podczas gdy nabyli uprawnienia do
ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. We wcześniejszej
części monografii wykazano, że dobrodziejstwo przedterminowego zwolnienia również ma wyjątkowy charakter i może być stosowane jedynie wówczas,
gdy skazany zmienił się na tyle, aby można było mu ponownie zaufać, że
więcej przestępstwa nie popełni. Konieczne jest zatem proporcjonalne porównanie wyjątkowości tych dwóch instytucji, które pozwoli na konstatację,
że warunkowe przedterminowe zwolnienie jest wobec ułaskawienia zwykłą
instytucją postępowania wykonawczego, która ma w pewnym sensie pierwszeństwo stosowania.
4.4. Wykonawczy wymiar
przedterminowego zwolnienia
Tytułem wstępu konieczne jest podkreślenie, że warunkowe przedterminowe zwolnienie w istocie jest instytucją prawa wykonawczego, choć
przesłanki stosowania określa kodeks karny. Nie ma bowiem wątpliwości,
że przedterminowe zwolnienie dotyczy osoby, która już została skazana na
karę pozbawienia wolności oraz odbyła ustawowe minimum tej kary. Warto
w ostatniej części rozważań nad kształtem warunkowego zwolnienia omówić
więc kwestię jego odwołania. Przesłanki pozytywne ku tej decyzji uregulowane zostały w treści art. 160 k.k.w., która to norma zostanie rozłożona na
czynniki pierwsze w toku dalszych rozważań.
Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia stanowi konsekwencję nieudanej próby. Oznacza to, że postawiona wobec skazanego
pozytywna prognoza kryminologiczno-społeczna okazała się nietrafna, a sam
skazany nie spełnił oczekiwań stawianych mu przez wymiar sprawiedliwości
(Hołda, Postulski, Kodeks karny…, 1998, s. 468).
4.4.1. Podstawy obligatoryjnego odwołania warunkowego
przedterminowego zwolnienia
Wśród obligatoryjnych przesłanek odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia wymienić należy:
1.
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2.

rażące naruszanie porządku prawnego przez zwolnionego, który został skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących
wspólnie ze sprawcą, który w okresie próby ponownie używał przemocy
lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie z nim (vide: art. 160 § 1 k.k.w.).

W wypadku pierwszej przesłanki należy dokonać rozróżnienia pomiędzy
czasem popełnienia przestępstwa, a uprawomocnieniem się wyroku skazującego. Kodeks karny precyzuje bowiem, że przestępstwo popełnione jest w czasie,
w którym sprawca działał lub zaniechał działania do którego był zobowiązany.
Literalne brzmienie art. 160 § 1 k.k. pozwala na konstatację, iż do ziszczenia
obligatoryjnej podstawy odwołania warunkowego zwolnienia wystarczy popełnienie czynu w okresie próby. Uprawomocnienie orzeczenia obejmującego
to przestępstwo może natomiast nastąpić po upływie okresu próby (lecz nie
później niż po upływie 6 miesięcy) (postanowienie SN, sygn. V KRN 98/79,
1979). Prawomocne skazanie w okresie próby za przestępstwo podobne wiąże
sąd penitencjarny i nie budzi zastrzeżeń – chodzi tu bowiem o powagę rzeczy
osądzonej. Odwołanie warunkowego zwolnienia bez takiego skazania, ale po
powzięciu informacji o przestępstwie (zazwyczaj z informacji kuratora sądowego sprawującego dozór nad zwolnionym) kłóci się z konstytucyjną zasadą
domniemania niewinności, w myśl której każdy traktowany jest jak osoba
niewinna dopóki wina jego nie zostanie udowodniona prawomocnym orzeczeniem skazującym (Znamierowski, Konstytucyjne i karnoprocesowe…, 2015,
s. 82-92; Tęcza-Paciorek, Zasada domniemania…, 2010, s. 67 i n.).
Wątpliwości interpretacyjne budzi natomiast zwrot „rażącego naruszenia porządku prawnego”. Z pewnością jest to klauzula generalna, której rozumienie uzależnione jest od oceny organu procesowego. Niemniej jednak
brak definicji legalnej w treści ustawy wykonawczej rodzi szereg negatywnych
konsekwencji w aspekcie wykładni oraz dalej – w obrębie stosowania prawa.
Próba określenia tej nomenklatury zostanie poczyniona przy okazji rozważań
o przesłankach fakultatywnego odwołania warunkowego zwolnienia.
4.4.2. Rażące naruszenie porządku prawnego
jako podstawa fakultatywnego odwołania warunkowego zwolnienia
Fakultatywna podstawa odwołania warunkowego zwolnienia znalazła
umocowanie w treści art. 160 § 3 k.k.w. Sąd penitencjarny może bowiem
odwołać przedterminowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby:
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rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo lub orzeczona została inna kara niż w wypadku obligatoryjnego
odwołania zwolnienia;
uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych (Jankowski, Momot, Warunkowe przedterminowe…, 2013, s. 143 i n.).

We wcześniejszej części opracowania dostrzeżono problem związany
z brakiem wyjaśnienia przez ustawodawcę definicji „rażącego naruszania porządku prawnego”. Z uwagi na nieostry charakter tego pojęcia konieczne wydaje się odniesienie do utrwalonej praktyki orzeczniczej i dostępnych źródeł
literatury. Ich analiza pozwoli na przedstawienie poglądu w zakresie rozumienia przywołanego wyżej pojęcia.
Tytułem wstępu do powyższych rozważań warto dostrzec, że klauzula
rażącego naruszenia porządku prawnego została powołana także w treści przepisów k.k. (vide :art. 68 § 2 i 3 k.k., art. 75 § 2 k.k., art. 156 § 1 k.k.w.),
niemniej jednak z ich treści nie sposób wyprowadzić jednolitej definicji, poza
ogólnym stwierdzeniem, że chodzi o postępowanie sprzeczne z prawem w najwyższym stopniu (sugeruje to przede wszystkim zwrot „rażąco”) (Skupiński,
Rażące naruszenie…, 2011, s. 311).
W literaturze podkreśla się, że kompleksowe wyjaśnienie powołanego
określenia możliwe będzie tylko wówczas, gdy dokonamy rozwarstwienia tego
pojęcia na dwa następujące człony:
1.
2.

po pierwsze, człon dotyczący zachowania sprawcy: „naruszenie porządku
prawnego”’
po drugie, człon określający stopień nasilenia tego naruszenia, wyrażający się poprzez użycie przymiotnika „rażący” (Postulski, Materialnoprawne aspekty…, 2012, s. 97).

W literaturze trafnie podniesiono, że „naruszeniem porządku prawnego jest zachowanie skazanego wbrew nakazom lub zakazom prawa karnego
(popełnienie przestępstwa), popełnienie wykroczenia, a także postępowanie
wbrew regułom, których przestrzeganie mieści się w granicach zadań i celów,
które prawo karne wiąże m.in. z taką instytucją, jak warunkowe zwolnienie
(uchylanie się od nałożonych obowiązków, dozoru lub orzeczonych środków
karnych) (Strycharz, Pojęcie porządku…, 1970, s. 851). Naruszenie porządku
prawnego powinno być udokumentowane (Postulski, Materialnoprawne…,
2012, s. 96). „Rażący” jest natężeniem o wiele wyższym niż znaczny.
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4.4.3. Przesłanka względnie obligatoryjna
odwołania warunkowego zwolnienia
Przesłanka względnie obligatoryjna warunkowego przedterminowego
zwolnienia jest ściśle powiązana z podstawą fakultatywną, albowiem sąd odwołuje warunkowe zwolnienie jeśli skazany otrzymał upomnienie od sądowego kuratora i nie poprawił swojego postępowania. Przesłanka ta jest wyrazem
probacyjnego charakteru tej instytucji (Postulski, Decyzja sądowego kuratora…, 2012, s. 69). Skazany ma bowiem możliwość poprawienia się na tyle,
aby nie odwoływać mu przedterminowego zwolnienia. Jeśli natomiast nie
spełni stawianych względem niego oczekiwań i w dalszym ciągu będzie uchylał się od dozoru lub podejmował inne czynności wymienione w art. 160 § 3
k.k.w., sąd obligatoryjnie odwoła udzielone mu zwolnienie.
Ustawodawca wyszedł zatem z założenia, że skoro względem zwolnionego postawiono pozytywna prognozę kryminalna, to uchybienia dozoru mogą
być incydentalne i należy skazanemu dać szansę na poprawę swojej sytuacji.
Nie sposób zapomnieć o tym, iż warunkowo zwolniony osiągnął pewien
stopień zaufania od wymiaru sprawiedliwości. Jest to okoliczność, która również przemawia za upomnieniem zanim zostanie odwołane warunkowe zwolnienie. Każde uchybienia dozorowi ocenić należy negatywnie, niemniej jednak skazani przez długi czas przebywali w izolacji penitencjarnej. Udzielenie
im przedterminowego zwolnienia nie oznacza, że proces resocjalizacji dobiegł
w ich wypadku końca. Przeciwnie, kontynuują go w warunkach wolnościowych, a nowe okoliczności w jakich się znaleźli mogą niekiedy skazanych przerosnąć. Dopóki postępowanie skazanego nie nosi znamion rażącego, dopóty
nie ma konieczności odwołania warunkowego zwolnienia bez wcześniejszego
upomnienia.
4.4.4. Ujemna przesłanka postępowania wykonawczego
w przedmiocie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia
Jeśli natomiast chodzi o ujemną przesłankę postępowania wykonawczego w przedmiocie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia
wskazać należy, że dotyczy ona upływu okresu próby. W praktyce orzeczniczej dostrzec można bowiem przypadki, kiedy do sądu penitencjarnej wpłynął
wniosek o odwołanie warunkowego zwolnienia, natomiast w chwili orzekania
upłynął okres próby i dalsze 6 miesięcy, kiedy zgodnie z ustawą odwołanie
warunkowego zwolnienia jest możliwe.
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Mówiąc o czasie orzekania należy mieć na uwadze moment wydania
orzeczenia prawomocnego. Sąd I instancji może bowiem procedować jeszcze
w czasie, kiedy odwołanie warunkowego zwolnienia jest prawnie dopuszczalne. Niemniej jednak, od postanowienia wydanego w tym przedmiocie służy
zażalenie do sądu wyższej instancji. Mając na uwadze czas trwania postępowania miedzyinstancyjnego oraz obłożenie sądów karnych pracą - może dojść do
sytuacji, że przed uprawomocnieniem się wyroku okres próby i następujące
po nim 6 miesięcy dobiegną końca.
Omawiana okoliczność stanowi, zgodnie z przepisami k.k.w., ujemną
przesłankę postępowania. Podstawą prawną ku uwzględnieniu tego stanowiska jest art. 15 § 1 k.k.w. W razie jej stwierdzenia postępowanie wykonawcze powinno być umorzone jako niedopuszczalne z mocy prawa. Rodzi to
następnie konsekwencje procesowe dla wyroku I instancji, albowiem należy
go uchylić i umorzyć postępowanie (postanowienie SA w Lublinie, II AKzw
592/09, 2009).
4.5. Uwagi końcowe
Reasumując powyższe rozważania podkreślić należało, że dobrodziejstwo warunkowego przedterminowego zwolnienia ma charakter wyjątkowy
i stanowi odstępstwo od zasady odbycia kary w całości tak, jak ją orzeczono
w wyroku skazującym (wyrok SA w Krakowie, sygn. II AKzw 681/17, 2017).
Wcześniejsze zwolnienie stanowi element progresywnego systemu odbywania
kary oraz umożliwia osobom skazanym zwolnienie z zakładu karnego przed
końcem ich kary (Stefańska, Quantum odbytej kary…, 2017, s. 16). Instytucja ta obejmuje wszystkich skazanych – nawet recydywistów penitencjarnych
czy osoby skazane na kary długoterminowe – albowiem żaden osadzony nie
może być zdyskwalifikowany z uwagi na społeczną szkodliwość czynu. Z tego
powodu może jedynie dojść do wydłużenia minimalnego okresy odbycia kary,
stanowiącego warunek formalny przedterminowego zwolnienia.
Omawiana instytucja posiada kilka mankamentów, lecz w ogólnym rozrachunku jest słuszna. Sprzyja w istotnej mierze resocjalizacji skazanych, albowiem otwiera dla nich możliwość wcześniejszego zakończenia kary i tym
samym mobilizuje osadzonych do aktywności i udziału w indywidualnym
programie oddziaływania. Jej wyjątkowy charakter wymaga natomiast postępowania skazanych ponad normę. Powinni oni bowiem wyróżniać się na tle
innych osadzonych oraz swoim zachowaniem dawać gwarancję przestrzegania
porządku prawnego w przyszłości.
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Niekiedy prognoza kryminologiczno-społeczna, stawiana wobec osób
pozbawionych wolności, może okazać się nietrafna. Okoliczność taka ma
w szczególności miejsce wówczas, gdy skazany w okresie próby nie sprostał
oczekiwaniom, stawianym mu przez wymiar sprawiedliwości. Nie chodzi
jedynie o popełnienie nowego przestępstwa w tym czasie, ale także o nierespektowanie zasad i niewykonywanie obowiązków. Tytułem wniosków końcowych warto odnieść się w kilku słowach do upomnienia kuratorskiego. Jest
to bowiem narzędzie, które umożliwia kuratorowi sprawującemu nadzór dyscyplinowanie skazanego. Co więcej, upomnienie daje szansę skazanemu na
poprawę swojego zachowania, bez potrzeby ingerencji sądu. Istota upomnienia kuratorskiego znakomicie zatem oddaje cechy probacji.
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Klasyczna szkoła teorii prawa karnego na piedestał celów kary wystawiła odwet i odstraszenie sprawcy przestępstwa. Wprowadzenie do polskiego
porządku prawnego środków związanych z poddaniem sprawcy próbie przełamało to ujęcie, kładąc nacisk na kwestię wychowania skazanego. Poświęcenie uwagi probacji w prawie karnym przynosi szereg wymiernych korzyści.
Sprzyja bowiem realizacji celów kary pozbawienia wolności, a więc motywuje
skazanych do udziału w procesie resocjalizacji. Środki związane z poddaniem
sprawcy próbie – a szczególnie warunkowe przedterminowe zwolnienie –
pozwalają wzbudzić w nim wolę współdziałania w kształtowaniu społecznie
pożądanych postaw. Celem probacji jest więc wywołanie u sprawcy przestępstwa poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku
prawnego (a tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa).
Z tego też względu środkom probacyjnym powinno się poświęcić więcej uwagi nie tylko w aspekcie materialnym, ale także procesowym i wykonawczym
– które to kwestie często są pomijane w piśmiennictwie.
W niniejszej monografii zasadniczo pozytywnie oceniono funkcjonowanie wszystkich trzech mechanizmów probacyjnych, dostrzegając jednocześnie
ich mankamenty. De lege lata warto zastanowić się nad ustawowym zdefiniowaniem niektórych pojęć, albowiem ich interpretacja ma wpływ na sytuację
procesowa sprawcy przestępstwa. Jednakże ta kwestia z powodzeniem może
stanowić przedmiot innego opracowania.
W literaturze przedmiotu podnoszony jest również fakt niespójności terminologicznej w zakresie warunkowego umorzenia postępowania. Należy odnieść się przede wszystkim do charakteru wyroku warunkowo umarzającego
postępowanie. Skoro nie ma on charakteru skazującego, nie mają do niego
zastosowania wymogi określone w art. 413 § 2 k.p.k., tj. dokładne określenie
czynu, jego kwalifikacji oraz wskazanie zastosowanej kary i środków karnych.
Problem ten został rozstrzygnięty w treści rozdziału II niniejszej monografii.
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Oceniając instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego,
zwrócono szczególną uwagę na charakter prawny „warunkowości” orzeczenia
sądowego w tym przedmiocie. Cecha ta nie jest bowiem związana z samą
decyzją o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, lecz wiąże się ze
specyficznym charakterem przesłanek, co daje wyraz w możliwości dezaktualizacji tej decyzji procesowej z powodów, które ujawniły się po wydaniu
orzeczenia warunkowo umarzającego postępowanie karne. Rozważania w tym
przedmiocie skonstatować można poprzez wskazanie, że podjęcie postępowania warunkowo umorzonego stanowi instytucję prawa karnego materialnego.
Innymi słowy, nie jest to procesowy środek kontroli orzeczeń, co oznacza że
procesowy charakter podjęcia postępowania zbliżony jest do charakteru decyzji o wszczęciu postępowania karnego.
Warto również odnieść się do stanowiska A. Zolla, który odmówił środkom, stosowanym w okresie próby przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego charakteru resocjalizacyjnego. Jego zdaniem nie mają one wpływu resocjalizacyjnego na sprawcę. Rzeczywiście zestawiając środki probacyjne
warunkowego umorzenia postępowania ze środkami nakładanymi w związku
z warunkowym zawieszeniem postepowania karnego lub warunkowym przedterminowym zwolnieniem, dostrzec można, że te pierwsze w najsłabszy sposób oddziałują na sprawcę czynu zabronionego. Nie oznacza to natomiast, że
są one zupełnie pozbawione probacyjnego charakteru. Niektóre obowiązki,
wymienione w art. 28 k.k., cechują się bowiem dążeniem do zmiany skazanego. Tytułem przykładu powołać można obowiązek w postaci wykonywania
określonych prac lub świadczeń. Ma on w końcu wymiar społeczny. Nie chodzi więc o przeprowadzenie względem sprawcy złożonego procesu wychowawczego, lecz wystąpienie pewnych elementów probacyjnych, mających wpływ
na kształtowanie jego postawy.
W dalszej części podkreślenia wymaga, że instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności stanowi ważny instrument
w procesie karania. Bezsprzecznie opowiedziano się za potrzebą istnienia tej
formy probacji. Przeprowadzona analiza charakteru prawnego warunkowego
zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności pozwoliła na konstatację,
iż w kodeksie karnym ukształtowano przydatny i dość prosty do stosowania
środek probacyjny, co ważne – o szerokim spektrum przesłanek. Dostrzeżono również, że chociaż przepisy art. 69-75 k.k. w obecnym brzmieniu obowiązują od przeszło sześciu lat, tak praktyka wymiaru sprawiedliwości ukazuje coraz to nowe problemy, na które warto byłoby zwracać większą uwagę.
W niniejszej monografii podkreślono słuszność „przekierowania” myśli
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organów procesowych ku orzekaniu kar wolnościowych zamiast bezrefleksyjnego orzekania kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem
wykonania bez konieczności spełniania obowiązków probacyjnych. Pomimo
zasadności funkcjonowania tej formy probacji dostrzeżono także jej mankamenty. W szczególności zwrócono uwagę na okoliczność, że przesłanki stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary są określone zbyt restrykcyjnie, przez co sąd nie posiada dostatecznej swobody kształtowania właściwej
reakcji karnej.
Jeśli natomiast chodzi o warunkowe przedterminowe zwolnienie skonstatować można, że instytucja ta pozostaje w zgodzie z zasadą humanitaryzmu. Sprzyja ona także procesowi resocjalizacji skazanych, który w obecnych
realiach nie spełnia standardów europejskich i społecznych oczekiwań. Niemniej jednak dzięki temu, że ustawa dopuszcza możliwość wcześniejszego
zwolnienia pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek, skazani mogą
mieć bezpośredni wpływ na zmianę swojej sytuacji procesowej. Nawet osoby,
które odbywają karę za najcięższe zbrodnie, mogą wcześniej opuścić zakład
karny. Podkreślić należy, że w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka dominują głosy przemawiające za stosowaniem omawianego dobrodziejstwa. Co więcej, Trybunał kategorycznie wskazał, że brak możliwości
przedterminowego zwolnienia jest nieludzkim i poniżającym traktowaniem,
co z kolei pozostaje w sprzeczności z fundamentalnymi prawami człowieka.
Przedterminowe zwolnienie ma pewne mankamenty, natomiast w ogólnym rozrachunku jest instytucją potrzebną i wpływającą na kształt wykonywania kary pozbawienia wolności. Praktyka orzecznicza pokazuje, że wielu
skazanych w toku odbywania kary aktywnie uczestniczy w proces resocjalizacji.
Ich postępowanie jest wzorowe i wyraźnie wyróżnia się na tle innych osadzonych. Wobec takich osób wysnuć można wniosek, że dokonali przewartościowania swojego życia, a cele kary zostały wobec nich osiągnięte. Warto zatem
dać im szanse na powrót do „normalności”. Mając natomiast na względzie
zaszłości z przeszłości poddanie sprawcy próbie powinno odbywać się na zasadach określonych przez wymiar sprawiedliwości. Jeśli skazany tym wymogom
nie podoła, to powinien powrócić do izolacji penitencjarnej i w takich warunkach dokończyć wykonywanie swojej kary.
Warto zastanowić się de lege lata nad wprowadzeniem do k.k. definicji
użytych w art. 77 k.k. klauzul generalnych. Swoboda uznania sądu w zakresie
ich oceny jest bowiem bardzo szeroka. To z kolei może prowadzić do hipotetycznej sytuacji, że w tej samej sprawie, bazując na tych samych okolicznościach faktycznych można wydać różne rozstrzygnięcia. Można przypuszczać,
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iż związanie sądu treścią przepisu prawnego zawierającego definicje legalną
właściwości i warunków osobistych sprawcy pozwoliłoby na lepszą ocenę sytuacji prawnej osób wnioskujących o przedterminowe zwolnienie, chociaż
z drugiej strony stworzenie określonego objaśnienia normatywnego mogłoby
się spotkać z zarzutem arbitralności.
Podejmując próbę wszechstronnej analizy obowiązujących w porządku
prawnym środków probacyjnych starano się zwrócić uwagę na najciekawsze,
ale i najbardziej doniosłe praktycznie aspekty. Zdając sobie sprawę z tego,
że na poszczególne kwestie da się patrzeć zupełnie odmiennie, pozostaje zaprosić Odbiorcę do wzięcia udziału w zapoczątkowanej tą pozycją dyskusji.
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Abstract

The main goal of the monograph is a comprehensive analysis of probation
in Polish law on three levels of criminal law - substantive, procedural and
executive. The presentation of the subject in this form has not been the subject
of any monograph so far. So far, the authors have focused on demonstrating
the rationale for the use of probation institutions in a comparative legal
perspective [see: Goniewicz G. (2019). Probation measures. Prerequisites for
application in terms of comparative law. Cracow: 2019] or on axiological and
criminological aspects [see: Skowroński B. (2018). Probation. Theory and
methodology. Warsaw: Diffin] and even philosophical [see: Bałandynowicz
A. (2019). Probation. Rehabilitation with the participation of society.
Anthropological and philosophical contexts. Warsaw: Wolters Kluwer].
The process thread of probation institutions is particularly overlooked
in the literature, which - from the point of view of practitioners and people
whose goal is to obtain knowledge about probation in Polish law - is of key
importance.
The introduction to this monograph focuses on the philosophical aspect.
The key to presenting and distinguishing the theory of punishment was to
resolve the dilemma of whether the punishment should be purposeful or
just. However, the above allowed for a general thesis that imprisonment is
harmful. In any democratic state ruled by law, however, there is no possibility
of completely renouncing this form of punishment, because the objectives
of penal repression in terms of individual and general prevention would not
be applicable. Therefore, in order for the penalty of imprisonment to be
classified as a humanitarian penalty, it was necessary to implement institutions
of a probation nature into the legal system. The concept of subjecting the
perpetrator to a trial was assessed positively by the authors of this monograph,
which does not mean that the shortcomings of these institutions were not
noticed.
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The procedural approach to probation in Polish law focuses on
demonstrating its guarantee character. In each case, the causative role of the
perpetrator of the crime was emphasized - it is up to him to decide whether
he will serve the sentence of imprisonment and whether he deserves its
shortening. This monograph also attempts to define general clauses specific to
probation institutions.
The monograph contains an extensive discussion of the provisions of the
general part of the Penal Code, as well as the Code of Criminal Procedure
and the Code of Executive Procedure, dealing with the issues of probation
institutions, taking into account the origins of probation in criminal law and
the latest judicial decisions.
The publication is intended for practitioners of the judiciary - judges,
prosecutors, attorneys-at-law and legal advisers acting in criminal cases.
The monograph will also be used by people who deal with the theory of
criminal law and procedure, including executive proceedings. This study may
be of particular interest to students and applicants.
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