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1.

Instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary stanowi obecnie wa ny i cz sto
stosowany

do oddzia ywania na

poprzez danie mu szansy darowania wyrz dzonego z a pod warunkiem

przestrzegania porz dku prawnego i wykonywania na

ied

sprawc

rodek polityki karnej, którego istota sprowadza si

onych na obowi zków.
form

wymiaru

raw

Faktycznie, warunkowe zawieszenie wykonania kary jest szczególn
kary - skazania, przy której orzekaniu s d kieruje si

ogólnymi dyrektywami wymiaru

kary, okre lonymi w art. 53 k.k.1, modyfikuj c je o podstawy zastosowania analizowanej
instytucji, przewidziane w art. 69 i nast. k.k.2

Sp

Zgodnie z przepisem art. 69 k.k. „S d mo e warunkowo zawiesi wykonanie orzeczonej
kary pozbawienia wolno ci nie przekraczaj cej 2 lat, kary ograniczenia wolno ci lub
grzywny orzeczonej jako kara samoistna, je eli jest to wystarczaj ce dla osi gni cia
wobec sprawcy celów kary, a w szczególno ci zapobie enia powrotowi do

aru

przest pstwa.”

Warunkowe zawieszenie wykonania kary, zaliczane do kategorii rodków probacyjnych,
od dawna uznawane jest jako alternatywa dla krótkoterminowych kar pozbawienia

ym
i

wolno ci3. Stanowi to wyraz ogólnej tendencji do stosowania rodków nieizolacyjnych
dla realizacji celów polityki karnej. Preferencja rodków nieizolacyjnych, pomijaj c ich
znaczenie dla realizacji celów kary, jest równie donios ym czynnikiem kszta towania
polityki penitencjarnej, pozwala bowiem utrzyma

liczb

skazanych na okre lonym

1
2

ut
W

poziomie. Nadmierna liczba skazanych, wobec których wykonywana jest bezwarunkowa

Kodeks Karny, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. Nr 88, poz. 553.
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M. Leonieni, Warunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim prawie karnym, Warszawa 1974, s. 59.
Por. te J. Skupi ski, Warunkowe skazanie w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 1992, s.
324 oraz A. Zoll w: K. Bucha a, A. Zoll, Kodeks karny. Cz
Ogólna. Komentarz do art. 1-116 Kodeksu
karnego, Kraków 1998, s. 504.
3

Por.: Uchwa a pe nego sk adu Izby Karnej SN z 30 maja 1979 r., VII KZP 31/77, OSNKW nr 7-8, poz.
77, t. 8.
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kara pozbawienia wolno ci, nie sprzyja celom resocjalizacyjnym, a dodatkowo pozostaje
4

w sprzeczno ci z normami Unii Europejskiej .

Szerokie stosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary znajduje równie swoje

ustawa przewiduje mo liwo

ied

uzasadnienie w ogólnej normie przewidzianej w art. 58 § 1 k.k., zgodnie z którym „Je eli
wyboru rodzaju kary, s d orzeka kar

pozbawienia

wolno ci bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy inna kara lub

ówn

przes ank

zastosowania omawianego
5

raw

rodek karny nie mo e spe ni celów kary.”

rodka probacyjnego jest pozytywna

prognoza kryminologiczna , polegaj ca na uzasadnionym przypuszczeniu, e sprawca
nie pope ni nowego przest pstwa i b dzie przestrzega porz dku prawnego6.

Sp

Przekonanie s du o stosowno ci warunkowego zawieszenia wykonania kary kszta tuje
si w szczególno ci w oparciu o postaw sprawcy jego w

ciwo ci i warunki osobiste,

dotychczasowy sposób ycia oraz zachowanie si po pope nieniu przest pstwa (art. 69

Kolejn

przes ank

odnosz

aru

§ 2 k.k.).
si

do warunkowego zawieszenia kary pozbawienia

wolno ci jest wymierzenie jej w wysoko ci nie przekraczaj cej 2 lat. Nale y w tym

ym
i

miejscu nadmieni , e zawieszenie wykonania kary jest aktualnie mo liwe w przypadku
wymierzenia trzech rodzajów kar - kary grzywny, ograniczenia wolno ci oraz
pozbawienia wolno ci.

Z kr gu podmiotów wobec których istnieje mo liwo

zastosowania warunkowego

ut
W

zawieszenia wykonania kary ustawodawca wy czy recydywistów, o których mowa w
art. 64 § 2 k.k.- tzw. multirecydywistów (recydywistów wielokrotnych), a tak e tzw.
4
5

Przede wszystkim chodzi tu o Europejskie regu y wi zienne.
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M. Leonieni, Warunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim prawie karnym, Warszawa 1974, s. 81,
A Zoll w: K. Bucha a, A. Zoll, Kodeks karny. Cz
Ogólna. Komentarz do art. 1-116 Kodeksu karnego,
Kraków 1998, s. 506.
6

E. Bie kowska w: E. Bie kowska, B. Kunicka-Michalska, G. Rejman, J. Wojciechowski: Kodeks karny.
Cz
Ogólna, Warszawa 1999, s. 1108. Patrz te wyrok SN z 28 lipca 1980 r., Rw. 258/80, OSNKW
1980/12/91.

2
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przest pców zawodowych oraz cz onków przest pczo ci zorganizowanej (art. 65 k.k.).
Ograniczenie powy sze nie ma charakteru kategorycznego bowiem istnieje mo liwo

zastosowania dobrodziejstw zwi zanych z warunkowym zawieszeniem wykonania kary,
wobec wymienionych w poprzednim zdaniu sprawców, w sytuacji gdy zachodzi

ied

wyj tkowy wypadek uzasadniony okoliczno ciami (art. 69 § 3 k.k.).

W my l art. 71 § 1 k.k. „Zawieszaj c wykonanie kary pozbawienia wolno ci, s d mo e
orzec grzywn w wysoko ci do 180 stawek dziennych, je eli jej wymierzenie na innej

raw

podstawie nie jest mo liwe; zawieszaj c wykonanie kary ograniczenia wolno ci s d
mo e orzec grzywn w wysoko ci do 90 stawek dziennych.”

Podkre la si , i istot grzywny orzekanej obok warunkowego zawieszenia wykonania
rozpowszechnionemu

Sp

kary jest „(...) skuteczne w ten sposób przeciwdzia anie do

przekonaniu traktuj cemu warunkowe skazanie jako rodzaj aski s dowej, darowania
kary lub faktycznej bezkarno ci, przekonaniu szkodliwemu ze stanowiska wymaga
onej kary i zapobiegania ogólnego”7.

aru

orzekania zas

Z warunkowym zawieszeniem wykonania kary w sposób integralny
nak adane na sprawc

cz si obowi zki

w okresie próby. Wymienia je art. 72 k.k., zgodnie z którym

zawieszaj c wykonanie kary, s d mo e zobowi za skazanego do: informowania s du

ci

ym
i

lub kuratora o przebiegu okresu próby, przeproszenia pokrzywdzonego, wykonywania
cego na nim obowi zku

enia na utrzymanie innej osoby, wykonywania pracy

zarobkowej, do nauki lub przygotowania si

do zawodu, powstrzymania si

nadu ywania alkoholu lub u ywania innych

rodków odurzaj cych, poddania si

ut
W

leczeniu, w szczególno ci odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, powstrzymania si
przebywania

w okre lonych

rodowiskach

od

od

lub miejscach, innego stosownego

post powania w okresie próby, je eli mo e to zapobiec pope nieniu ponownie

Ins
tyt

przest pstwa (art. 72 § 1 k.k.).

7

M. Leonieni, Warunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim prawie karnym, Warszawa 1974, s. 87.

3

ci
cz

zobowi za

ci, chyba e orzek

skazanego do naprawienia szkody w ca

ci lub w

liw
o

d mo e równie

rodek karny w postaci obowi zku naprawienia szkody, albo do

uiszczenia wiadczenia wymienionego w art. 39 pkt 7 (art. 72 § 2 k.k.).

ied

Natomiast w my l art. 73 § 1 k.k., s d mo e w okresie próby odda skazanego pod
dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji
spo ecznej, do której dzia alno ci nale y troska o wychowanie, zapobieganie

raw

demoralizacji lub pomoc skazanym.

Dozór jest natomiast obowi zkowy wobec m odocianego sprawcy przest pstwa
umy lnego, a tak e wobec sprawcy okre lonego w art. 64 § 2 k.k. (art. 73 § 2 k.k. ).
Jak wielokrotnie podkre lano w literaturze, obowi zki w okresie próby s

podstaw

Sp

polskiej probacji, stanowi c w przewa aj cej mierze o rzeczywistym powodzeniu
8

warunkowego skazania .
rol

odgrywa w powy szym aspekcie instytucja dozoru kuratorskiego,

spe niaj ca

zarówno

funkcje

wychowawcze,

aru

Szczególn

jak

te

nadzorcze

i

kontrolne.

Zastosowanie odpowiednich obowi zków wymaga wnikliwego zbadania czynu z punktu
widzenia osobowo ci sprawcy oraz okoliczno ci i warunków pope nienia czynu9.

ym
i

Podstaw orzekania warunkowego zawieszenia wykonania kary na gruncie polskiego
ustawodawstwa, jest tak e przepis art. 60 § 3 k.k., w my l którego s d mo e warunkowo
zawiesi wykonanie kary w stosunku do sprawcy wspó dzia aj cego z innymi osobami w
pope nieniu przest pstwa, je eli ujawni on wobec organu powo anego do

cigania

ut
W

przest pstw informacje dotycz ce osób uczestnicz cych w pope nieniu przest pstwa

Ins
tyt

oraz istotne okoliczno ci jego pope nienia.

8

Ibidem, s. 114.

9

Ibidem, s. 117.

4

ci
e art. 60 § 3 k.k., jak te

przest pczo ci zorganizowanej, przypominaj

60 § 4 k.k.10, s

ce zwalczaniu

liw
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Wskazuje si ,

w swym zastosowaniu znan
11

systemach anglosaskich instytucj plea bargaining .

tak e w przypadku opisanym

ied

Warunkowe zawieszenie wykonania kary stosuje si

w

przez dyspozycj art. 335 K.p.k.12, który reguluje instytucj tzw. dobrowolnego poddania
si karze. Zgodnie z brzmieniem wymienionej w powy szym zdaniu normy, prokurator
mo e, za zgod

oskar onego, do czy

do aktu oskar enia wniosek o skazanie
nie przekraczaj

raw

oskar onego za zarzucany mu wyst pek zagro ony kar

5 lat

pozbawienia wolno ci, bez przeprowadzenia rozprawy, i wymierzenie mu kary z
zastosowaniem

nadzwyczajnego

jej

z agodzenia,

orzeczenie

rodka

karnego

wymienionego w art. 39 pkt 1-3, 5-8 Kodeksu karnego, odst pienie od wymierzenia kary

przest pstwa nie budz

Sp

lub warunkowe zawieszenie wykonania kary - je eli okoliczno ci pope nienia
w tpliwo ci, a postawa oskar onego wskazuje,

e cele

post powania zostan osi gni te mimo nieprzeprowadzenia rozprawy.

aru

Warunkowe zawieszenie wykonania kary mo liwe jest równie

na etapie wykonania

13

wyroku, a mianowicie z mocy przepisu 152 k.k.w. , zgodnie z którym w sytuacji gdy
odroczenie wykonania kary nie przekraczaj cej 2 lat pozbawienia wolno ci trwa o przez
okres co najmniej jednego roku - s d mo e warunkowo zawiesi wykonanie tej kary na

ym
i

zasadach okre lonych w art. 69-75 Kodeksu karnego. Wymieniony przepis k.k.w.
stanowi, zgodnie z przyj tym pogl dem, element racjonalizacji polityki karnej14.

10

11

ut
W

Przepis art. 60 § 4 k.k. przewiduje mo liwo warunkowego zawieszenia wykonania kary, gdy sprawca
- niezale nie od wyja nie z onych w swojej sprawie - ujawni przed organem cigania i przedstawi
istotne okoliczno ci, nieznane dotychczas temu organowi, przest pstwa zagro onego kar powy ej 5 lat
pozbawienia wolno ci.
E. Bie kowska w: E. Bie kowska, B. Kunicka-Michalska, G. Rejman, J. Wojciechowski: Kodeks karny.
Cz
Ogólna, Warszawa 1999, s. 1106.
12

Kodeks post powania karnego, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. Nr 89, poz. 555 z 1997 r.

13

Kodeks karny wykonawczy, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. Nr 90, poz. 557 z 1997 r.

14
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K. Postulski, Stosowanie art. 152 kodeksu karnego wykonawczego, Przegl d S dowy nr 7-8 z 2001 r.,
s. 70. Cz
doktryny opowiada si za wykre leniem art. 152 k.k.w. powo uj c si na niezasadno
korygowania w post powaniu wykonawczym warunkowego skazania, z uwagi na mo liwo ci
wykorzystania przez skazanych tego przepisu - np. poprzez znane procedury przedstawiania fa szywych

5

ci
Okres warunkowego zawieszenia wykonania kary - okres próby

Zawieszenie

wykonania

uprawomocnienia si

kary

nast puje

na

okres

próby,

liw
o

2.

który

biegnie

od

orzeczenia i wynosi: od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego

ied

zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolno ci, od roku do 3 lat - w wypadku

warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolno ci (art. 70 §

raw

1 k.k.).

W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolno ci wobec sprawcy
odocianego lub okre lonego w art. 64 § 2, okres próby wynosi od 3 do 5 lat (art. 70 §
1 k.k.).

biegu skazany ma wykaza , i
spe nieniem na

onych na

Sp

Okres próby jest nierozerwalnie zwi zany z omawian

instytucj , gdy podczas jego

sama gro ba zawieszonej kary w po czeniu ze

przez s d zobowi za

15

aru

poprawy .

jest wystarczaj ce dla jego

Celem okresu próby jest wi c wykazanie, i prognoza co do sprawcy by a s uszna. S d
w okresie próby roztacza nadzór nad zachowaniem sprawcy a w szczególno ci nad
onych w tym okresie obowi zków.

ym
i

wykonaniem na

Zró nicowanie okresu próby jest narz dziem umo liwiaj cym indywidualne traktowanie
ka dego sprawcy, przy czym stosuje si

na ogó zasad , e im pewniejsza prognoza

16

tym krótszy okres próby i vice versa .
okresu próby mo e by

ut
W

ugo

równie uzale niona od charakteru na

onych na

skazanego obowi zków np. zobowi zanie sprawcy do leczenia odwykowego b dzie si
z regu y wi za o z d

szym okresem próby.

za wiadcze lekarskich o rzekomych ci kich chorobach. Szerzej patrz: K. Daszkiewicz, Warunkowe
zawieszenie wykonania kary - propozycje zmian, Prokuratura i Prawo z listopada 2000 r., s. 15.
15

Ins
tyt

M. Leonieni, Warunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim prawie karnym, Warszawa 1974, s.
104.
16

Ibidem, s. 106.

6

ci
rol

z punktu widzenia spo ecznego oddzia ywania

warunkowego zawieszenia wykonania kary jako
up yni cie okresu próby wi

e si

liw
o

Okres próby spe nia te

17

rodka represji karnej . Pomy lne

z zatarciem skazania, co nast puje z up ywem

sze ciu miesi cy od jego zako czenia. Powy szy sze ciomiesi czny termin, jest
zalet warunkowego skazania porównuj c jego d ugo

ied

niew tpliwie du

z okresami

zatarcia skazania przewidzianymi za kary orzeczone bezwarunkowo.
W sytuacji, gdy jednak prognoza co do skazanego oka e si

nietrafna, okres próby

raw

zako czy si (a w przypadku, o którym mowa w art. 75 § 2 k.k. mo e si zako czy ) na
skutek odwo ania warunkowego zawieszenia wykonania kary.

W my l art. 75 § 1 k.k. s d obligatoryjnie zarz dza wykonanie kary, je eli skazany w
próby

pope ni

podobne

przest pstwo

umy lne,

za

które

orzeczono

Sp

okresie

prawomocnie kar pozbawienia wolno ci.

d mo e natomiast zarz dzi wykonanie kary, je eli skazany w okresie próby ra

co

aru

narusza porz dek prawny, w szczególno ci gdy pope ni inne przest pstwo ni
okre lone w art. 75 § 1 k.k. albo je eli uchyla si od uiszczenia grzywny, od dozoru,
wykonania na

onych obowi zków lub orzeczonych rodków karnych (art. 75 § 2 k.k.).

przed

jego

ym
i

d mo e równie zarz dzi wykonanie kary, je eli skazany po wydaniu wyroku, lecz
uprawomocnieniem si , ra

co narusza

porz dek prawny,

a

w

szczególno ci gdy w tym czasie pope ni przest pstwo (art. 75 § 3 k.k.).
Przerwanie okresu próby w formie odwo ania warunkowego zawieszenia wykonania

ut
W

kary na skutek wskazanych wy ej okoliczno ci, jest istot
skazania z punktu widzenia jego oddzia ywania na sprawc

stosowania warunkowego
i wobec tego zosta o w

sposób precyzyjny i jasny okre lone w przepisach kodeksu karnego. Niemniej jednak

17

Ins
tyt

Ibidem. O znaczeniu spo ecznego oddzia ywania warunkowego zawieszenia wykonania kary wiadczy,
mi dzy innymi, propozycja zawarta w prezydenckim projekcie nowelizacji k.k. przywrócenia w art. 69 § 2
k.k. wymogu „by wzgl d na spo eczne oddzia ywanie kary nie przemawia przeciwko warunkowemu
zawieszeniu jej wykonania”. Por. Uzasadnienie prezydenckiego projektu Ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzaj ce kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20
grudnia 2001 r., s. 49.

7
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praktyka s dowa napotyka cz sto na sytuacje, w których bieg okresu warunkowego
skazania, mo e nastr cza powa nych w tpliwo ci zarówno ze wzgl dów celowo ci i

faktycznej mo liwo ci jego stosowania, jak te z uwagi na obowi zywanie okre lonych

biegu okresu próby.
Je eli chodzi o okoliczno ci, które poddaj

w w tpliwo

ied

przepisów, których zastosowanie prowadzi do trudno ci interpretacyjnych co do oceny o

stosowno

biegu terminu

warunkowego skazania z punktu widzenia celowo ciowego (okoliczno ci

tak mo e

raw

by np. przebywanie warunkowo skazanego za granic ), to brak wyra nych uregulowa
prawnych rozstrzygaj cych o skutkach prawnych tych okoliczno ci powoduje, e ich
zaistnienie, z pewno ci samo w sobie nie przerywa biegu okresu próby18.

w w tpliwo

Sp

Natomiast zderzenie si warunkowego skazania z instytucjami prawnymi, które poddaj
dalszy bieg okresu próby, mo e by

zastosowania regu rz dz cych wyk adni

wyeliminowane w drodze

przepisów, maj c oczywi cie na uwadze

aru

ogóln dyrektyw nie pogarszania sytuacji warunkowo skazanego.
Poni ej zostanie przedstawiona analiza wp ywu faktu przebywania skazanego w
zak adzie karnym na bieg terminu warunkowego zawieszenia wykonania kary za inny
wyst pek oraz kwestia wp ywu zawieszenia post powania wykonawczego w trybie art.

3.

ym
i

15 § 2 k.k.w. na bieg powy szego terminu.

Bieg okresu próby w czasie pobytu skazanego w zak adzie

ut
W

karnym

Problematyka biegu okresu próby w czasie wykonywania kary pozbawienia wolno ci za
inne przest pstwo wymaga przedstawienia hipotetycznych sytuacji procesowych, w

Ins
tyt

których wobec sprawcy jednego czynu przest pnego orzeczono jednocze nie kar
18

M. Leonieni, Warunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim prawie karnym, Warszawa 1974, s.
109.

8

ci
oraz kar

warunkowo zawieszon

przest pstwo.
Ju na samym wst pie wypada podkre li , i du a cz

za inne

liw
o

pozbawienia wolno ci bezwarunkow

stanów faktycznych, gdzie

nadaj cych si

do wydania orzecze

ied

sprawca dokonuje dwóch lub wi cej przest pstw, a wi c w okoliczno ciach potencjalnie

wskazanych w zdaniu poprzednim, b dzie

kwalifikowana w ramach realnego zbiegu przest pstw (art. 85 k.k.).

raw

Je eli wi c sprawca pope ni dwa lub wi cej przest pstw, zanim zapad pierwszy wyrok,
chocia by nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przest pstw i wymierzono za
nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegaj ce
W sytuacji orzekania kary

czeniu, s d orzeka kar

cznej (dotyczy to równie

wyroku

czn .

cznego), zgodnie z

Sp

akceptowanym w pi miennictwie i orzecznictwie S du Najwy szego pogl dem,
warunkowemu zawieszeniu wykonania winna ulega dopiero kara

czna, a nie kary

cz stkowe19. W opisanych warunkach nie dosz oby wi c do odr bnego orzeczenia i

zawieszenia wykonania kary.

aru

wykonania kary bezwarunkowej oraz do orzeczenia i wykonania warunkowego

Powy szy pogl d ogranicza aktualnie brzmienie przepisu art. 89 § 1 k.k., który

ym
i

przewiduje, e w razie skazania za zbiegaj ce si przest pstwa na kary pozbawienia
wolno ci, ograniczenia wolno ci albo grzywny z warunkowym zawieszeniem i bez
warunkowego ich zawieszenia s d mo e warunkowo zawiesi wykonanie kary

cznej,

je eli zachodz przes anki okre lone w art. 69 k.k.
e gdy s d nie skorzysta z mo liwo ci warunkowego zawieszenia

ut
W

Wynika z tego,
wykonania kary

cznej, pozostanie do wykonania kara bezwzgl dna i warunkowo

zawieszona, co oznacza,

e w ramach realnego zbiegu przest pstw mo liwa jest

Ins
tyt

aktualnie sytuacja stanowi ca podstaw rozwa

19

20

niniejszej pracy .

Ibidem, s 65.

20

Warto podkre li , e zgodnie z uchwa 7 s dziów SN z 21 listopada 2001 r., OSNKW 2002/1-2/
przepis art. 89 § 1 k.k. ogranicza si do orzekania o karze cznej w ramach wyroku cznego. Por. te

9

ci
liw
o

Mo e by równie i tak, e sprawca pope ni przest pstwo i zosta za nie warunkowo
skazany, a nast pnie po zapadni ciu tego wyroku pope nia kolejne przest pstwo. Je eli

jest to przest pstwo podobne, s d obligatoryjnie zarz dza wykonanie kary w my l

W tej sytuacji nie powinno by

ied

przepisu art. 75 § 1 k.k.

wi c raczej mowy o warunkowym skazaniu za

pope nione po raz kolejny przest pstwo z uwagi na wykluczenie pozytywnej prognozy.
sprawca

pope ni

jednak

przest pstwo

nie

odpowiadaj ce

rozumieniu

raw

Je eli

„przest pstwa podobnego” zawartemu w art. 115 § 3 k.k., wówczas s d mo e odwiesi
kar

warunkowo zawieszon , ale nie musi. Mo liwa jest wtedy sytuacja stanowi ca

podstaw

rozwa

niniejszej analizy, a mianowicie gdy s d podejmie decyzj o nie

Sp

odwieszaniu warunkowego zawieszenia wykonania kary, orzeczonego za wcze niejsze
przest pstwo, skazuj c jednocze nie bezwarunkowo za kolejny czyn przest pny.
W konkretnych przypadkach mog

powsta

w tpliwo ci co do zasadno ci takiego

aru

orzeczenia (wydaje si bowiem w szczególno ci, e je eli s d na podstawie art. 75 § 2
k.k. uzna , e zarz dzenie wykonania kary za pope nione w okresie próby przest pstwo
nie jest konieczne, to ze wzgl du na wysoce prawdopodobn wówczas nisk spo eczn
szkodliwo

pope nionego po raz drugi wyst pku, naturaln

ym
i

cz sto zawieszenie wykonania kary równie

konsekwencj

b dzie

za ten czyn), jednak ze wzgl du na

charakter i ramy niniejszej pracy ich szczegó owe rozwa enie musi zosta pomini te.
Wypada tylko nadmieni , i decyzja s du o dalszym biegu warunkowego skazania, za

ut
W

jedno przest pstwo oraz bezwarunkowe skazanie na kar

pozbawienia wolno ci za

drugie, nie pozostaj ce w zbiegu, b dzie z regu y wynika z odmiennego charakteru
dóbr zaatakowanych przez sprawc dwóch kolejnych czynów. Inne s bowiem wówczas
cele jakie ma osi gn

dana kara. Rodzaj naruszonego dobra determinuj c funkcje

jakie ma spe ni kara wobec skazanego, wyznacza równie ramy powinnych, a wi c i

Ins
tyt

zakazanych zachowa .
glosa cz
s. 110.

ciowo krytyczna do powy szego orzeczenia Marka Siwka, Prokuratura i Prawo nr 3 z 2002 r.,

10

ci
przez

warunkowo

skazanego,

na

skutek

przest pstwa, okre lonego dobra nie musi oznacza
prognozy, która dotyczy mog a innej sfery jego zachowa

pope nienia

kolejnego

liw
o

Naruszenie

nies uszno ci pozytywnej
21

. Wobec tego, mo liwa jest

kontynuacja warunkowego skazania i jednoczesne orzeczenie bezwarunkowej kary

ied

pozbawienia wolno ci za pope nione w okresie próby, a po wydaniu wcze niejszego

wyroku, przest pstwo np.: wówczas gdy sprawca zosta warunkowo skazany na
podstawie art. 286 § 3 k.k. na grzywn

a nast pnie w okresie próby pope nia

raw

przest pstwo nieumy lne przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji z art. 177 § 2 k.k.,
za które zostaje skazany na bezwarunkow kar pozbawienia wolno ci.
Przyk ad ten jest wzbogacony o element winy, której forma mo e równie decydowa o

Rozwa enia

wymaga

tak e

niniejszego punktu.

Sp

zaistnieniu okoliczno ci stanowi cych podstaw rozwa
mo liwo

orzeczenia

warunkowego

zawieszenia

wykonania kary, w okoliczno ciach gdy sprawca przed wydaniem wyroku warunkowo
skazuj cego pope ni przest pstwo (w warunkach nie pozwalaj cych na wydanie wyroku

aru

cznego), na które zosta skazany na bezwarunkow kar pozbawienia wolno ci.
Wcze niejsze skazanie na kar bezwarunkow pozbawienia wolno ci b dzie zazwyczaj
przemawia o przeciwko warunkowemu zawieszeniu wykonania kary z uwagi na to, e

ym
i

ocena s du co do dotychczasowego sposobu

ycia sprawcy, który pope ni

przest pstwo i zosta nast pnie za nie skazany, z regu y b dzie si

wi za a z

negatywn prognoz kryminologiczn .

ut
W

Praktyka zna jednak nierzadkie przypadki warunkowego skazania sprawcy skazanego
wcze niej na kar pozbawienia wolno ci bez warunkowego zawieszenia z uwagi m. in.
na przytoczone wy ej argumenty, tyle e dotycz ce sytuacji odwrotnej (aktualny mo e
by

tutaj przyk ad gdy sprawca pope ni

nieumy lne przest pstwo przeciwko

bezpiecze stwu w komunikacji z art. 177 § 2 k.k. za które zosta skazany na kar
21

Ins
tyt

A. Zoll w: K. Bucha a, A. Zoll, Kodeks karny. Cz
Ogólna. Komentarz do art. 1-116 Kodeksu karnego,
Kraków 1998, s. 527. Wg autora naruszenie porz dku prawnego uzasadniaj ce odwo anie warunkowego
skazania na zasadzie art. 75 § 2 k.k. powinno by tego rodzaju, e maj c na uwadze pope nione
poprzednio przest pstwo, nale y doj do wniosku, i postawiona prognoza okaza a si nietrafna.

11

ci
wolno ci

bezwarunkow ,

a

nast pnie

pope nia

przest pstwo

liw
o

pozbawienia

nieumy lnego paserstwa programu komputerowego z art. 293 k.k. stosowanego w zw. z
art. 293 k.k., za które zostaje skazany na kar

z warunkowym zawieszeniem jej

ied

wykonania).

Je eli jednak sprawca zosta skazany za przest pstwo, a nast pnie pope nia kolejny
wyst pek podczas pobytu w zak adzie karnym, wydaje si ,

Przyjmuj c

za

odpowiedzie

podstaw

rozwa

raw

warunkowego skazania jest ma o prawdopodobna.

e wówczas mo liwo

przytoczone

sytuacje

procesowe

nale y

na pytanie stanowi ce przedmiot niniejszego punktu: czy okres próby

biegnie w czasie wykonywania kary pozbawienia wolno ci za inne przest pstwo?
na tak postawione pytanie zostanie udzielona poni ej przy rozwa eniu

Sp

Odpowied

brzmienia obowi zuj cych przepisów (de lege lata) jak te

w uj ciu postulatów

czynionych pod adresem prawa przysz ego (de lege ferenda).

aru

Je eli we miemy pod uwag obowi zuj ce przepisy Kodeksu karnego, to bieg okresu
próby w czasie wykonywania kary pozbawienia wolno ci za inne przest pstwo wydaje
si oczywisty ze wzgl du na brzmienie art. 70 § 1 k.k., zgodnie z którym zawieszenie
wykonania kary nast puje na okres próby, który biegnie od momentu uprawomocnienia
orzeczenia. Je eli przyj

,

e okres próby nie biegnie w sytuacji przebywania

ym
i

si

sprawcy w zak adzie karnym za inne przest pstwo, pozostawa o by to w sprzeczno ci z
wymienion wy ej norm k.k., a tak e z art. 9 k.k.w. przewiduj cym, e post powanie
wykonawcze wszczyna si bezzw ocznie, gdy orzeczenie sta o si wykonalne (a wi c w

ut
W

omawianej sytuacji z chwil uprawomocnienia si - art. 9 § 2 k.k.w.).
Problem powstaje jednak wówczas, gdy wobec sprawcy warunkowo skazanego, który w
okresie próby mia by przebywa w zak adzie karnym w zwi zku ze skazaniem za inny
czyn, orzeczono równocze nie obowi zki okre lone w art. 72 § 1 i 2 k.k., b
przewidziany w art. 73 k.k. Trudno sobie wyobrazi

Ins
tyt

polegaj cego np. na powstrzymaniu si

dozór

sens wykonywania obowi zku

skazanego od przebywania w okre lonych

rodowiskach lub okre lonych miejscach, albo powstrzymania si

12

od nadu ywania

ci
rodków odurzaj cych, w warunkach zak adu

liw
o

alkoholu lub nadu ywania innych
karnego.

W powy szych okoliczno ciach jeszcze trudniej wygl da realizacja (i sens realizacji)

ciej

ied

dozoru orzeczonego na mocy art. 73 k.k., który nota bene stanowi jeden z najcz
stosowanych rodków w ramach warunkowego zawieszenia wykonania kary22.

Niew tpliwe ratio legis stosowania warunkowego skazania jest poddanie sprawcy

raw

próbie, w warunkach wolno ci kontrolowanej23, i z tego punktu widzenia bieg
warunkowego zawieszenia wykonania kary w czasie wykonywania kary pozbawienia
wolno ci za inne przest pstwo k óci si z ide instytucji.
, i

okres próby biegnie równie

zak adzie karnym, powstaj

w czasie przebywania skazanego w

w tpliwo ci natury prawnowykonawczej, w sytuacji gdy

Sp

Je li przyj

sprawca pope ni przest pstwo w warunkach uzasadniaj cych zarz dzenie wykonania
kary warunkowo zawieszonej.

wykonania dwóch kar jednocze nie, co ustawodawca

aru

Oczywista jest niemo liwo

rozwi za wprowadzaj c przepis art. 80 § 1 k.k.w., zgodnie z którym gdy t sam osob
skazano na kilka nie podlegaj cych

je w takiej kolejno ci, w jakiej uprawomocni y si

ym
i

wykonuje si

czeniu kar skutkuj cych pozbawienie wolno ci,
orzeczenia, którymi

wymierzono te kary.

22

Ins
tyt

ut
W

A. Marek, Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997, s. 300. Por. odmiennie post. s.
apelacyjnego w Lublinie II AKo 110/00, OSA 2000/10/75. Powy sze postanowienie, wprawdzie dotycz ce
innego stanu faktycznego, w rzeczywisto ci mo e by odniesione do omawianej sytuacji. S d apelacyjny
przyjmuje w nim, i fakt tymczasowego aresztowania nie stanowi podstawy do zawieszenia post powania
o warunkowym zwolnieniu w cz ci dotycz cej dozoru. Tymczasowe aresztowanie wg S du, „nie stanowi
podstawy do zawieszenia post powania wykonawczego w cz ci dotycz cej dozoru, zw aszcza gdy (...) z
uwagi na czas jego trwania nie mo na tej okoliczno ci uzna za <d ugotrwa
przeszkod
uniemo liwiaj
post powanie wykonawcze> w rozumieniu art. 15 § 2 k.k.w.” Polemizuj c z powy szym
stanowiskiem w aspekcie niniejszego opracowania nale y stwierdzi , e zawieszenie post powania o
warunkowym zawieszeniu wykonania kary na czas przebywania skazanego w zak adzie karnym mo e
by a contrario uznane za zasadne ze wzgl du na d szy okres pozbawienia wolno ci w stosunku do
tymczasowego aresztowania pozwalaj cy na uznanie go za „d ugotrwa przeszkod uniemo liwiaj
post powanie wykonawcze” (art. 15 § 2 k.k.w ).
23

A. Marek, Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997, s. 296.
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ci
sytuacj , gdy kar

warunkowo zawieszon

ograniczenia wolno ci, a orzeczenie wymierzaj ce t
uprawomocnieniem wyroku skazuj cego na kar

kar

jest kara

liw
o

Mo na sobie jednak wyobrazi

uprawomocni o si

przed

pozbawienia wolno ci orzeczon

ied

bezwarunkowo, któr skazany odbywa w zak adzie karnym.

Problem powstaje wówczas, gdy skazany pope ni w okresie próby przest pstwo
uzasadniaj ce zarz dzenie kary warunkowo zawieszonej. Przerwanie wykonania kary
pozbawienia wolno ci dla wykonania odwieszonej kary ograniczenia wolno ci by oby

raw

oczywistym nonsensem. Dlatego w sytuacji „odwieszenia” kary w trybie art. 75 k.k.
nale

oby post powanie wykonawcze w zakresie kary ograniczenia wolno ci zawiesi

w ca

ci w trybie art. 15 § 2 k.k.w. - uznaj c pozbawienie wolno ci za d ugotrwa

przeszkod

uniemo liwiaj ca post powanie wykonawcze w zakresie warunkowego

Sp

skazania - do momentu wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolno ci (pozostaje
jednak problematyka wp ywu zawieszenia post powania w trybie art. 15 § 2 k.k.w. na
24

bieg okresu próby, która b dzie przedmiotem kolejnego punktu niniejszej pracy) .
do sytuacji, gdy kar zawieszon jest grzywna.

aru

Analogiczny przyk ad mo na odnie

Jak wynika z przedstawionych argumentów, bieg okresu próby w czasie odbywania kary
pozbawienia wolno ci, mimo e z punktu widzenia k.k. a tak e k.k.w. jest nieunikniony,

ym
i

w praktyce wydaje si co najmniej w tpliwy.

Istotnym uzasadnieniem stanowiska, zgodnie z którym okres próby biegnie w sytuacji
przebywania skazanego w zak adzie karnym za inne przest pstwo, jest bieg okresu
przedawnienia wykonania kary, który w wymienionych warunkach nie ulega przerwaniu

24

ut
W

z racji braku przepisu, który by regulowa tak mo liwo

.

Ins
tyt

Zastosowanie zawieszenia wykonania kary w trybie art. 15 § 2 k.k.w. w stosunku do kary warunkowo
zawieszonej z powodu odbywania kary pozbawienia wolno ci bezwarunkowej uznanej za „d ugotrwa
przeszkod uniemo liwiaj
post powanie wykonawcze” mo e stanowi jedno z rozwi za problemu
poruszanego w niniejszym punkcie. Wymaga to jednak przyj cia konsekwentnego za enia, zgodnie z
którym bieg okresu próby zostaje wstrzymany w czasie zawieszenia post powania wykonawczego w
ca ci, o czym b dzie mowa ni ej.

14

ci
de lege ferenda,

e okres próby nie biegnie w czasie przebywania

liw
o

Gdyby przyj

skazanego za inne przest pstwo w zak adzie karnym, powstaje problem analogicznego
uregulowania równie w odniesieniu do okresu przedawnienia wykonania kary.

ied

Skutkiem przerwania wy cznie biegu okresu próby i zarazem jednoczesnego biegu
okresu przedawnienia mog yby by przypadki, w których sprawca, mimo e skazany za

dwa przest pstwa, odby by jedn kar , wiedz c z góry, e nie dojdzie do zastosowania
warunkowego skazania z uwagi na d

karnym,

warunkowo

by a kara ograniczenia wolno ci lub grzywna) okres pobytu w zak adzie

w

którym

dosz oby

do

raw

zawieszon

szy - np.: 12 letni (je eli kar

przedawnienia

zawieszonej25.

wykonania

kary

warunkowo

Sp

Warto równie zaznaczy , i fakt przerwania biegu okresu próby w czasie przebywania
skazanego w zak adzie karnym, wi za by si

z niemo no ci zarz dzenia wykonania

kary warunkowo zawieszonej w sytuacji gdyby skazany pope ni

w tym czasie

przest pstwo uzasadniaj ce powy sz decyzj , co równie mo e wiadczy przeciwko
eniu przyj temu w niniejszym opracowaniu.

Opowiadaj c si

aru

za

w oparciu o wcze niej przedstawione argumenty za stanowiskiem,

zgodnie z którym bieg okresu próby wymaga wstrzymania, w okoliczno ciach gdy

ym
i

sprawca przebywa w zak adzie karnym za inne pope nione przest pstwo, de lege
ferenda zasadne jest wprowadzenie w kodeksie karnym przepisu, który w sposób
wyra ny przewidywa by wstrzymanie biegu okresu próby w stosunku do sprawcy

25

ut
W

pozbawionego wolno ci, na czas przebywania w zak adzie karnym.

Ins
tyt

W praktyce problem mo e okaza si iluzoryczny, gdy orzekanie d ugoterminowych kar pozbawienia
wolno ci czy te kilku krótkoterminowych - w razie pope nienia przest pstwa w warunkach nie
pozwalaj cych na wykonanie kary cznej, wydaje si pozostawa w sprzeczno ci z mo liwo ci
postawienia pozytywnej prognozy, a w sytuacji gdy kara warunkowo zawieszona orzeczona by a
wcze niej - b dzie cz sto prowadzi do jej odwieszenia. Dodatkowo wypada przytoczy , i projekt
powsta y pod auspicjami Ministra Sprawiedliwo ci Lecha Kaczy skiego ograniczenia stosowanie
warunkowego zawieszenia wykonania kary wy cznie do kary pozbawienia wolno ci, co w przysz ci
mo e spowodowa , e w nowej regulacji prawnej problem nie b dzie mia w praktyce znaczenia z uwagi
na d szy termin przedawnienia wykonania kary przewidziany dla kary pozbawienia wolno ci. Por. art.
69 § 1 poselskiego projektu ustawy - kodeks karny z dnia 3 marca 2002 r.

15

ci
e si

z konieczno ci

uchwalenia normy uznaj cej

liw
o

Rozwi zanie powy sze wi

przebywanie w zak adzie karnym za inne przest pstwo za przyczyn przerwania biegu
okresu przedawnienia wykonania kary.

ied

Stanowisko takie wymaga jednak skonfrontowania istoty i celów jakim ma s

instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary z zasad nie pogarszania sytuacji
procesowej skazanego, która na skutek przerwania biegu okresu próby i przerwania

4.

Bieg

okresu

próby

w

raw

okresu przedawnienia wykonania kary niew tpliwie zostaje os abiona.

czasie

post powania

Sp

wykonawczego

zawieszenia

Innym zagadnieniem wywo uj cym w tpliwo ci - zarówno w doktrynie jak i praktyce -

aru

jest kwestia wp ywu zawieszenia post powania wykonawczego na bieg okresu próby.
Zawieszenie post powania wykonawczego zosta o przewidziane w art. 15 § 2 k.k.w.,
zgodnie

z

którym

je eli

zachodzi

d ugotrwa a

przeszkoda

uniemo liwiaj ca

post powanie wykonawcze, a w szczególno ci je eli nie mo na uj

skazanego albo

przewlek ej, ci

ym
i

nie mo na wykona wobec niego orzeczenia z powodu choroby psychicznej lub innej
kiej choroby, post powanie zawiesza si w ca

ci lub w cz

ci na czas

trwania przeszkody.

zawieszenia post powania wykonawczego do warunkowego

ut
W

Odnosz c instytucj

zawieszenia wykonania kary nale y zwróci

w szczególno ci uwag

zawieszenia post powania wykonawczego w ca
Wydaje si ,

Ins
tyt

ci26.

e problem biegu okresu próby w okresie zawieszenia post powania

wykonawczego zwi zany jest z odpowiedzi

26

ci i w cz

na mo liwo

na pytanie: czy zawieszeniu ulega ca e

Patrz te : S. Lelental, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 1990,. s. 76.
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ci
cz

jego

liw
o

post powanie w zakresie warunkowego zawieszenia wykonania kary, czy te
(np.: w zakresie wykonania obowi zków, o których mowa w art. 72 k.k.)?

Wydaje si , e zawieszenie ca

ci post powania zawsze b dzie zwi zane z przerw w

cz

ied

biegu okresu próby. Natomiast zawieszenie post powania wykonawczego tylko w
ci nie spowoduje przerwy terminu warunkowego zawieszenia wykonania kary.

To czy nale y zawiesi post powanie w ca

ci czy w cz

ci, nale y do oceny s du,

I tak, je eli przyczyn

raw

który bierze pod uwag specyfik przyczyny powoduj cej zawieszenie.

zawieszenia post powania wykonawczego jest choroba

psychiczna, lub inna okoliczno

wy czaj ca mo liwo

rozpoznawania znaczenia

asnego czynu lub kierowania swoim post powaniem, post powanie wykonawcze
ci co jest równoznaczne z przerwaniem biegu okresu

Sp

zostanie zawieszone w ca

próby. Wobec osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, bieg okresu próby traci
sens m.in. z uwagi na niemo liwo

Natomiast przewlek a, ci

aru

samym zarz dzenia wykonania kary.

przypisania im zachowania przest pnego i tym

ka

choroba nie

uzasadnia zawieszenia w ca

post powania wobec warunkowo skazanego, z uwagi na mo liwo

zawieszenia jego

ci w zakresie dotycz cym, przyk adowo, obowi zków, o których mowa w art. 72 § 2

ym
i

cz

ci

k.k., których wykonanie niew tpliwie mo e by wówczas utrudnione b
Sens biegu okresu próby w warunkach ci

niemo liwe.

kiej przewlek ej choroby mo e uzasadni

przyk ad, w którym sprawca przest pstwa paserstwa programów komputerowych (art.

ut
W

293 w zw. z art. 292 k.k.) skazany warunkowo, a nast pnie przewlekle i ci

ko chory,

kieruje przy u yciu telefonu pope nieniem czynu podobnego ( w rozumieniu art. 115 § 3
k.k.), przez sprawców wykonawczych, któremu to zachowaniu mo na przypisa
znamiona sprawstwa kierowniczego. Bieg okresu próby ma wi c w tym przypadku
okre lon

funkcj

szczególno-prewencyjn , która jest jedn

z podstaw uznania o

Ins
tyt

dalszym biegu warunkowego skazania przy ewentualnym zawieszeniu jego cz

17

ci.

ci
, e przewlek a, ci

ka choroba mo e by niekiedy przyczyn

liw
o

Wypada jednak przyj

zawieszenia post powania wykonawczego w ca
objawów i wp ywu na mo no

ci, w zale no ci od jej konkretnych

przypisania winy warunkowo skazanemu.

zawieszenia post powania w postaci niemo no ci uj cia

skazanego - tu równie

nie ma podstaw do tego by zawiesza

wykonawcze w ca

ci i nale y ograniczy si

ied

Je eli chodzi o przyczyn

post powanie

do jego zawieszenia w cz

ci, a wi c

W wypadku jednak ustalenia,
wykazuje z

raw

przede wszystkim w zakresie obowi zków o których mowa w art. 72 i 73 k.k.
e skazany uchyla si

od wykonania kary, to jest

wol , negatywny stosunek psychiczny do jej rygorów, stanowi to b dzie z

regu y przes ank zarz dzenia wykonania kary na zasadzie art. 75 § 2 k.k.27
istotne

wzgl dy

przemawiaj ce

za

stanowiskiem

Sp

jednak

przeciwnym

od

prezentowanego w niniejszym opracowaniu tj. przyjmuj cym bieg okresu próby w
sytuacji zawieszenia post powania wykonawczego z powodu choroby psychicznej jak

ca

aru

te z innych powodów uzasadniaj cych zawieszenie post powania wykonawczego w
ci.

Przede wszystkim skoro zawieszenie post powania wykonawczego nie powoduje

ym
i

wstrzymania biegu przedawnienia karalno ci (za wyj tkiem, o którym mowa w art. 15 §
3 k.k.w.) to zgodnie z regu

argumentum a maiori ad minus nie ma podstaw do tego by

przerywa bieg okresu próby.

Przerwanie biegu okresu próby na skutek zawieszenia post powania wykonawczego w

ut
W

zakresie warunkowego skazania mo na ponadto uzna za rozstrzygni cie pozostaj ce
w sprzeczno ci z ogóln
skoro z powy szym za

zasad
eniem wi

przyjmowania interpretacji na korzy
e si

przed

skazanego,

enie czasu, w którym dosz oby do

zatarcia skazania ( art. 76 § 1 k.k. stanowi, e skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z

Ins
tyt

up ywem 6 miesi cy od zako czenia okresu próby).

27

Por. K. Postulski w: Z. Ho da, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gda sk 1998, s.
70.
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ci
liw
o

Powy sze w tpliwo ci nie przes dzaj jednak o nies uszno ci zaprezentowanego wy ej
stanowiska, a mo liwe rozwi zanie pierwszej z nich wymaga by
ustawodawcy,

polegaj cej

na

poszerzeniu

katalogu

mo e ingerencji

przyczyn

przewiduj cych

przerwanie biegu przedawnienia w sytuacji zawieszenia post powania wykonawczego

Równie

je eli przyj

,

ied

w trybie art. 15 § 2 k.k.w.

e zawieszenie post powania wykonawczego w ca

ci nie

powoduje przerwania biegu okresu próby z uwagi na nieistnienie wyra nego przepisu,
konsekwencj , de lege ferenda zasadne wydaje si

raw

który by wskazywa na tak
28

uzupe nienie tego braku .

Podsumowanie

Sp

5.

Przedstawiona powy ej analiza wp ywu pobytu warunkowo skazanego w zak adzie

kary

oraz

wp ywu

na

aru

karnym za inne przest pstwo na bieg okresu warunkowego zawieszenia wykonania
bieg

powy szego

terminu

wykonawczego w trybie art. 15 § 2 k.k.w., jest jedn

zjawiska.

post powania

z propozycji rozwi zania
rodków wywo uj

tego typu

ym
i

problemów, które w praktyce wykonania kar i innych

zawieszenia

Nawi zuj c do wskazanych w tre ci niniejszego opracowania rozwi za , wypada
podkre li ,

e zarówno kwestia biegu okresu próby w czasie pobytu warunkowo

ut
W

skazanego w zak adzie karnym jak i problematyka biegu okresu próby w czasie
zawieszenia post powania o warunkowym zawieszeniu wykonania kary, wymaga
niew tpliwie interwencji ustawodawcy.

28

Ins
tyt

Do kontrowersyjne jest przyjmowanie biegu okresu próby w warunkach zawieszenia post powania
wykonawczego o warunkowym zawieszeniu wykonania kary w ca ci, bo je li przyj , e okres próby
jest integraln cz ci omawianej instytucji, to jej zawieszenie powinno dotyka równie i samego okresu
próby. Odmienne stanowisko podyktowane wzgl dami gwarancji praw skazanego wydaje si zbyt
liberalne.

19

ci
Kodeksu karnego. Wyra ne okre lenie, i

liw
o

Powy szy wniosek stanowi g os pod adresem twórców aktualnego projektu nowelizacji

okres próby nie biegnie w czasie pobytu

warunkowo skazanego w zak adzie karnym w wykonaniu kary orzeczonej za inne
29

przest pstwo , a tak e w czasie zawieszenia w ca
wykonania

kary

niew tpliwie

stanowi cego przedmiot niniejszej analizy, b

stanowi oby

wy ej propozycj

projektu nowelizacji k.k.,

raw

przytaczan

problemu

c równocze nie uzupe nieniem luki

komplikuj cej post powanie karne na etapie wykonawczym.
Pogl d ten mo na poprze

rozwi zanie

ied

zawieszeniu

ci post powania o warunkowym

zgodnie z któr postuluje si powrót do znanej na gruncie Kodeksu karnego z 1969 r.
przes anki orzekania o warunkowym skazaniu mianowicie „by wzgl d na spo eczne
kary

nie

wykonania”. Wydaje si
równie

przemawia
bowiem,

przeciwko

warunkowemu

zawieszeniu

jej

e poza wzgl dami proceduralno-wykonawczymi

Sp

oddzia ywanie

wzgl d na spo eczne oddzia ywanie kary b dzie przemawia za tym, by w

szczególno ci wykonanie warunkowego zawieszenia wykonania kary nast powa o po

29

ut
W

ym
i

aru

zako czeniu pobytu warunkowo skazanego w zak adzie karnym.

Ins
tyt

Takie rozwi zanie przyj to w projekcie k.k. opracowanym pod auspicjami Ministra Sprawiedliwo ci
Lecha Kaczy skiego. W my l art. 90 § 2 projektu „W czasie pobytu w zak adzie karnym na skutek
odbywania zasadniczej lub zast pczej kary pozbawienia wolno ci nie biegnie okres próby, na który
warunkowo zawieszono wykonanie kary pozbawienia wolno ci w innej sprawie”.
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