
POMOC W PISANIU PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH 

Nasz e-mail: prace@edutalent.pl 

Nasz telefon: 534-020-558 

EDU TALENT - serwis pomocy w pisaniu prac magisterskich i licencjackich dla studentów 

www.edutalent.pl 

 

 

Warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary wynikającej z art. 69 k.k. jest tzw. 

środkiem probacyjnym, który wiąże się z poddawaniem sprawcy przestępstwa, próbie. Polski 

system karny realizuje probację jako „warunkowe umorzenie postępowania, warunkowe 

zawieszenie kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie”1. 

 Takie zawieszenie jest możliwe wówczas, gdy sąd przyzna, że taka kara jest wystarczająca 

dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a przede wszystkim zapobieżenia powrotowi do 

przestępstwa2. Aby zawiesić karę, sąd musi wziąć pod uwagę to, jaką postawę wykazuje 

sprawca, jakie są jego właściwości i warunki osobiste. Jaki sprawca miał dotychczasowy 

sposób życia i jak się zachowuje po popełnieniu przestępstwa. „Ustawodawca nie formułuje 

jednocześnie wprost wymogu uprzedniej niekaralności oskarżonego, zasadnym jest jednak 

tylko wyjątkowe orzekanie kary z warunkowym jej zawieszeniem w przypadku sprawców 

powtórnych”3.  

 

1.1. Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności do 2 lat 

lub grzywny orzeczonej, jako samoistna, jeżeli jest to 

wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawców kary, a w 

szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa 

 

Priorytetem w przedmiocie udzielania warunkowego zwolnienia jest ustalenie 

pozytywnej prognozy. Oceniając przesłankę materialną należy wysunąć uzasadnione 

przypuszczenie, że skazany będzie się zachowywał zgodnie z porządkiem prawnym i co 

ważniejsze nie złamie prawa przez popełnienie nowego przestępstwa. Prawo nie zobowiązuje 

od sędziego absolutnej pewności, że ta przesłanka będzie miała miejsce. Oceniając jednak 

pozytywny charakter prognozy kryminologicznej należy zachować dużą ostrożność. Istnieje 

założenie, że „prognoza społeczno – kryminologiczna – jak każda inna prognoza, będąca 

jedynie przewidywaniem przyszłych zdarzeń, jest ze swej istoty niepewna4. Istota instytucji 

warunkowego zawieszenia wykonania kary polega na tym, że sąd orzeka o winie i karze i 

                                                 
1 A. Marek, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dla studentów administracji, Toruń 2009, s. 130.  
2 A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2006, s. 20. 
3 G. Grabarczyk, Środek karny podania wyroku do publicznej wiadomości oraz publikacja wizerunku sprawcy 

przestępstwa, Prokuratura i Prawo  2007, nr 12, s. 55. 
4 Postanowienie AP we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2005r., AKzw 1123/04, OSA 2006/6/41/53. 
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dopiero wówczas jej wykonanie zawiesza na okres próby. Warunkowe zawieszenie wykonania 

kary polega zatem na tym, że kara zostaje wymierzona przez sąd, po ustaleniu zarówno 

sprawstwa, jak i winy oskarżonego, ale jej wykonanie zostaje zawieszone pod określonymi 

warunkami. Kodeks karny, określając w art. 66 § 1 i 69 § 1 przesłanki zarówno warunkowego umorzenia 

postępowania, jak i warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności doczekają się 

ci sprawcy, którzy rokują na zaistnienie pozytywnej prognozy resocjalizacyjnej. Ich postawa i sposób życia, które 

wiedli do tej pory, muszą być gwarantem, że nawet w chwili niewykonania kary, zostaną osiągnięte jej cele, a 

sprawca nie popełni ponownie przestępstwa
5
. Należy także podkreślić, że nie wystarczający jest upływ 

orzeczonego okresu próby, aby sprawdzić stopień trafności prognozy kryminologicznej, którą przyjął sąd. Nie 

można także wystarczająco zmobilizować skazanego do prawidłowego zachowania. Z tego powodu nakłada się 

na niego stosowne obowiązki, w razie konieczności, dozór i dopiero to, może stworzyć odpowiednie warunki, 

które zweryfikują trafność prognozy oraz ukierunkują na zachowanie pożądanego kierunku wyznaczonego przez 

sąd. W przypadku stwierdzenia oceny pozytywnej sąd może dopuścić do pewnego właściwego zachowania 

skazanego w przyszłości. Ocena negatywna nie pozwala na orzeczenie warunkowego zawieszenia kary
6
.  

 O pozytywnej prognozie kryminologicznej wyrażał swoją opinię Sąd Najwyższy.  Wyrok z dnia 2 

czerwca 1981 r. ogłosił, że o „warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności 

decydują zgodnie z art. 73 § 2 k.k. właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz dotychczasowy 

sposób jego życia, uzasadniające przekonanie, iż mimo niewykonania orzeczonej kary sprawca 

nie wejdzie w kolizję z prawem, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa”7.   

Orzecznictwo Sądu Najwyższego podkreśla, że niezbędne jest uwzględnienie elementów o 

dużym stopniu ich ocenności. Wyrok z dnia 6 marca 1973 r. głosił, że „nie przyznanie się 

oskarżonego do przestępstwa, jako forma obrony przed odpowiedzialnością, nie może być 

poczytane na niekorzyść oskarżonego i samo przez się nie osłabia dodatniej prognozy co do 

oskarżonego, jeżeli ta prognoza wynika z analizy osobowości oskarżonego, jego warunków 

życiowych, zachowania się po popełnieniu przestępstwa oraz innych okoliczności dotyczących 

jego dotychczasowego życia. To samo dotyczy braku na rozprawie skruchy oskarżonego, 

stanowiącej konsekwencję jego obrony”8.  Zaś w wyroku z dnia 28 lipca 1980 r. Sąd Najwyższy 

stwierdził, iż „dodatnia prognoza co do postępowania oskarżonego w przyszłości, tj. że będzie 

on przestrzegał porządku prawnego, a zwłaszcza nie popełni ponownie przestępstwa (art. 73 § 

2 k.k.), nie musi zdarzyć się wyłącznie wtedy, kiedy legitymuje się on nienagannym 

dotychczasowym trybem życia”9.   

                                                 
5K. Nowicki, Warunkowe umorzenie postępowania a warunkowe zawieszenie kary, [w:] L. Bogunia (red.) Nowa 

kodyfikacja prawa karnego, t. V, Wrocław 2000, s. 37. 
6 M. Kalitowski, Kodeks karny. Komentarz, t. I, Gdańsk 2005, s. 631. 
7Wyrok SN z 2 czerwca 1981 r., sygn. 011 KR 153/81, OSNPG 1982, nr 3, poz. 31. 
8 Wyrok SN z 6 marca 1973 r., V KRN 591/72, OSNKW 1973, nr 9, poz. 108. 
9Wyrok SN z 28 lipca 1980 r., RW 258/80, OSNKW 1980, nr 12, poz. 91. 
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1.1.1. Zawieszenie wykonania kary przez wzgląd na postawę sprawcy, jego 

własności i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz 

zachowanie sprawcy po popełnieniu przestępstwa 

 

W celu dokonania oceny postawy skazanego sąd zwraca uwagę na stosunek skazanego 

do czynu, który popełnił i do osoby pokrzywdzonej. Ważnym elementem jest stwierdzenie, 

jakie skazany przebywający w zakładzie karnym, podjął działania, aby zniwelować skutki 

przestępstwa, które popełnił. Oceniając postawę skazanego należy także zaliczyć takie 

zachowania jak: wykonywanie pracy zarobkowej, wywiązywanie się z obowiązku 

alimentacyjnego, staranie skazanego o naprawę szkody, bądź podjęcie działań niwelujących 

przestępstwo, przeproszenie i próbę pojednania się z pokrzywdzonym10. Takie zachowania 

wykluczają jednak jedną determinantę związaną ze zjawiskiem potępienia przestępstwa, za 

którą skazano sprawcę na karę pozbawienia wolności. Taka determinanta została uwzględniona 

podczas postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie w dniu 18 grudnia 2002 r. „Nie można 

na podstawie art. 77 § 1 k.k. wymagać od skazanego, by potępił przestępstwo, za które go 

skazano, i od złożenia takiego oświadczenia uzależniać przedterminowe zwolnienie z kary. 

Skazany ma prawo podważać nawet prawomocny wyrok, także środkami nadzwyczajnymi, 

także korzystać z pozakrajowych instytucji wymiaru sprawiedliwości. Jeśli skazany potępia 

swe przestępstwo, jest to sygnał liczący się dla przedterminowego zwolnienia, ale jeśli tego nie 

czyni, nie oznacza to, że na przedterminowe zwolnienie nie zasługuje”11. O właściwościach i 

warunkach osobistych decydują indywidualne i czysto charakterologiczne cechy sprawcy. 

Właściwość osobista określa „wiek, płeć, stan zdrowia psychicznego i fizycznego, 

temperament skazanego, zdolność do samokrytyki, poziom rozwoju intelektualnego, 

światopogląd, wiedzę o rzeczywistości, zainteresowania tudzież plany życiowe”12. Oceniając 

warunki osobiste sąd rozważa „warunki środowiskowe, w których skazany żyje, jego sytuację 

mieszkaniową, zawodową, a także sytuację materialną”13. 

                                                 
10 J. Śpiewak, Warunkowe zwolnienie w Kodeksie karnym i Kodeksie karnym wykonawczym, Przegląd 

Więziennictwa Polskiego, 1998, nr 20 – 21, s. 8. 
11 Postanowienie SA w Krakowie z dnia 18. grudnia 2002 r., II Akz 560 – 02, [w:] S. Lelental, Warunkowe 

przedterminowe zwolnienie w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych w latach 2003 – 2004, 

Przegląd Więziennictwa Polskiego, 2005, nr 49, s . 270.  
12 J. Lachowski, Przesłanka materialna warunkowego przedterminowego zwolnienia na gruncie Kodeksu 

karnego, Prok. i Pr., 2008, nr 11, s. 45. 
13 Ibidem, s. 47. 


