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Zgodnie z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 

kwietnia 1997 r. mam zaszczyt przekazać Pani Marszałek podjętą przez Senat na 

49 posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 

projektu ustawy 

 

 - o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz 

ustawy - Kodeks karny wykonawczy 
wraz z projektem tej ustawy. 

Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu 

prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 

Jednocześnie pragnę poinformować, że Senat upoważnił senatora Piotra 

Zientarskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem. 

 

 

(-) Bogdan Borusewicz 

 
 



 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 20 lutego 2014 r. 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

ustawy – Kodeks karny wykonawczy 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy. 

Jednocześnie upoważnia senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu  

w pracach nad projektem. 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, 

z późn. zm.
1)

) w art. 75 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił 

podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia 

wolności, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy, a wykonanie kary 

pozbawienia wolności orzeczonej za podobne przestępstwo umyślne zostało warunkowo 

zawieszone.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, 

poz. 557, z późn. zm.
2)

) w art. 178 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 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 

                                                 

1)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, 

poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, 

poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, 

poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, 

poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, 

z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, 

poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, 

poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, 

poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, 

poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 

i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, 

Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, 

Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, 

z 2012 r. poz. 611 oraz z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247. 
2)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, 

poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, 

z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, 

poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, 

poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, 

z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, 

poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, 

poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, 

poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, 

poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 1247. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21469&full=1
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stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, o której mowa w art. 73 § 1 

Kodeksu karnego, którym powierzono wykonywanie dozoru.”. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



U Z A S A D N I E N I E  

 

1. Cel projektowanej ustawy 

Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny 

wykonawczy ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 17 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 9/10), stwierdzającego niezgodność art. 75 § 1 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.; dalej jako: 

k.k.) z Konstytucją. Sentencja wymienionego rozstrzygnięcia została opublikowana w Dz. U. 

poz. 905, w dniu 8 sierpnia 2013 r. Wyrok wraz z uzasadnieniem ukazał się w OTK ZU 

Nr 6A, poz. 79. 

 

2. Przedmiot i istota wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego 

Trybunał orzekł, że art. 75 § 1 k.k. 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 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z treścią zakwestionowanego art. 75 § 1 k.k., sąd zarządza wykonanie kary, 

jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono 

prawomocnie karę pozbawienia wolności. Przytoczony przepis znajduje zastosowanie 

względem skazanego, wobec którego sąd zastosował warunkowe zawieszenie wykonania 

orzeczonej kary. Jak wynika z art. 69 § 1 k.k., zwieszeniu może podlegać nie tylko kara 

pozbawienia wolności (nie przekraczająca 2 lat), lecz również kara ograniczenia wolności lub 

grzywny. Jednak aby zaistniała podstawa obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary 

zawieszonej, karą wymierzoną skazanemu za przestępstwo popełnione w okresie próby musi 

być już kara pozbawienia wolności. Ponadto art. 75 § 1 k.k. wymaga, by ponowne skazanie 

dotyczyło umyślnego przestępstwa podobnego, tj. należącego do przestępstw tego samego 

rodzaju bądź też tak jak poprzednie – popełnionego z zastosowaniem przemocy lub groźby jej 

użycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 115 § 3 k.k.). W świetle tego 

przepisu bez znaczenia jest za to okoliczność, czy za przestępstwo podobne orzeczona została 

bezwzględna kara pozbawienia wolności czy też kara pozbawienia wolności z warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania. 
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Trybunał ocenił art. 75 § 1 k.k. z punktu widzenia prawa do sądu. Jego zdaniem, 

postępowanie toczące się w oparciu o art. 75 § 1 k.k. jest postępowaniem odrębnym od 

postępowania głównego, w którym sąd rozstrzygnął prawomocnie o winie skazanego, a sąd 

wykonawczy, który wydaje postanowienie na podstawie powołanego przepisu, rozstrzyga 

o prawach i obowiązkach skazanego. Nie ulega zatem wątpliwości, iż postanowienie takie 

dotyczy sprawy w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji. 

Co więcej: według sądu konstytucyjnego, zarządzenie wykonania kary pozbawienia 

wolności uprzednio zawieszonej (z uwagi na związanie zasadą skargowości, a tym samym 

ograniczony zakres kontroli, Trybunał nie zajmował się kwestią zarządzenia wykonania kary 

ograniczenia wolności lub grzywny) oznacza z perspektywy konstytucyjnej wdrożenie 

jakościowo innej sankcji karnej. „Skutkiem takiego zarządzenia jest bowiem rzeczywiste 

i zupełne pozbawienie wolności osobistej – wolności dotąd ograniczonej i z reguły obłożonej 

warunkami (wypełnienie nałożonych obowiązków i podporządkowanie się dozorowi 

kuratora).” Tymczasem „wolność osobista człowieka należy do najbardziej fundamentalnych 

praw i pozostaje w związku z prawem do bezpieczeństwa osobistego (…). Jednym 

z najważniejszych elementów gwarantujących to, że do pozbawienia wolności jednostki 

dochodzi tylko w warunkach szczególnie uzasadnionych, jest ustawowa gwarancja pełnej, 

realnej sądowej – a zatem procesowej – kontroli nad potrzebą pozbawienia wolności 

jednostki.” 

Trybunał Konstytucyjny podkreślił również, że „(…) w obszarze prawa karnego państwo 

prawne zapewnia bezpieczeństwo i porządek publiczny, stosując takie środki represyjne, jakie 

są konieczne. Realne pozbawienie wolności jest środkiem ultima ratio. Wymaga to zapewnienia 

sądowi wykonawczemu możliwości rozważenia wszystkich okoliczności sprawy relewantnych 

w dniu wydania postanowienia.” Sąd wykonawczy powinien mieć więc zagwarantowaną 

możliwość zbadania – gdy stwierdzi, że proces karny w kolejnej sprawie zakończył się 

skazaniem za podobne przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności z warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania
3
 – czy nie zachodzą okoliczności szczególne przemawiające za 

niezarządzeniem wykonania wobec skazanego kary orzeczonej za pierwsze przestępstwo. 

„(…) fakt ponownego skazania na karę pozbawienia wolności także z jej warunkowym 

zawieszeniem, jest przesłanką negatywnej prognozy kryminologicznej. Równocześnie nie bez 

                                                 

3
 W sprawie, która stanowiła tło dla wypowiedzi Trybunału, także w przypadku drugiego skazania skarżącemu 

wymierzona została kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Ten szczególny 

układ znalazł odzwierciedlenie tak w wywodach Trybunału Konstytucyjnego, jak i w samej sentencji wyroku. 
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znaczenia dla całości prognozy kryminologicznej skazanego jest fakt kolejnego wyroku, 

w którym sąd skazujący doszedł do wniosku, że w stosunku do wszystkich okoliczności także 

tej kolejnej sprawy okazało się niekonieczne orzeczenie bezwzględnej kary pozbawienia 

wolności. Sąd wykonawczy powinien mieć, w takich okolicznościach, możliwość własnej 

oceny sylwetki skazanego. Prognozę tę sąd wykonawczy musi ustalić na moment orzekania 

w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. Na ustalenie tej prognozy 

nie pozwala jednak art. 75 § 1 k.k.” Trybunał Konstytucyjny wyraził przy tym pogląd, że 

zaskarżony art. 75 § 1 k.k. prowadzi do niespójności. Z jednej strony bowiem sąd, orzekając 

ponownie karę pozbawienia wolności i jednocześnie ją zawieszając na okres próby, daje wyraz 

przekonaniu, że w odniesieniu do skazanego, pomimo ponownego skazania, w dalszym ciągu 

zasadna jest pomyślna prognoza kryminologiczna, z drugiej zaś – zarządzenie wykonania 

wcześniej orzeczonej kary dowodzi, że taka prognoza nie istnieje. 

„Brak możliwości podjęcia przez sąd karny wykonawczy zindywidualizowanej decyzji 

co do tego, że wykonanie kary pozbawienia wolności nie jest konieczne, godzi w konstytucyjną 

treść kompetencji sądu (…). [S]prawiedliwość procedury sądowej wymaga, aby sądy mogły 

badać i oceniać okoliczność, czy owa pozytywna prognoza kryminologiczna przestała istnieć 

w związku z ponownym skazaniem na karę pozbawienia wolności z warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania.” Trybunał nie podzielił wobec tego stanowiska, że powrót do 

podobnego przestępstwa umyślnego całkowicie i definitywnie przekreśla pozytywną prognozę 

kryminologiczną sprawcy. „Przyjęcie takiego domniemania i nałożenie na sąd obowiązku 

wdrożenia – w każdym przypadku – wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia 

wolności stanowi niezgodną z Konstytucją ingerencję ustawodawcy w niezależność sędziów.” 

Jak podniesione zostało ponadto w uzasadnieniu wyroku, opisywany stan rzeczy jest 

sprzeczny ze standardem międzynarodowym. Stosownie bowiem do Zalecenia nr R(92)17 

Komitetu Ministrów dla państw członkowskich Rady Europy dotyczącego spójności orzekania 

karnego, w żadnym stadium postępowania karnego poprzednie skazanie nie powinno być 

mechanicznie traktowane jako przemawiające przeciwko oskarżonemu, a automatyczne 

zarządzenie wykonania zawieszonej kary może prowadzić do niesprawiedliwości, gdyż nie 

bierze pod uwagę, czy przestępstwo było błahe i jakie były okoliczności jego popełnienia. 

Reasumując: Trybunał Konstytucyjny ostatecznie za trafny uznał zarzut, że procedura 

sądowa przewidziana w art. 75 § 1 k.k. „(…) nie ma cech procedury sprawiedliwej, wymaganej 

przy rozstrzyganiu o sprawie w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji. Wolność osobista 
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wymaga, aby sąd, przy orzekaniu o jej realnym pozbawieniu, miał zapewniony zakres 

uznania (minimum kompetencji sądu).” 

Trybunał odroczył w czasie utratę mocy obowiązującej zakwestionowanej normy 

prawnej. Wedle punktu II sentencji orzeczenia, zostanie ona derogowana z systemu prawnego 

z upływem osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia orzeczenia w Dzienniku Ustaw, czyli 

z dniem 9 lutego 2015 r. 

 

3. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

Mając na uwadze motywy rozstrzygnięcia przedstawione w uzasadnieniu wyroku z dnia 

17 lipca 2013 r., w projekcie proponuje się nadanie nowego brzmienia zarówno przepisowi 

negatywnie zweryfikowanemu przez Trybunał Konstytucyjny, jak i art. 178 § 2 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.; dalej 

jako: k.k.w.). 

Jeżeli chodzi o art. 75 § 1 k.k., to w opinii Senatu wyjątek od zasady obligatoryjnego 

zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej powinien zostać wprowadzony 

zasadniczo w takiej postaci, w jakiej został on sformułowany w sprawie SK 9/10. Przepis ten 

winien zatem stanowić, że sąd zarządza wykonanie kary w przypadku, gdy skazany w okresie 

próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę 

pozbawienia wolności (przesłanka w pełni zbieżna z dotychczasową), chyba że przemawiają 

przeciwko temu szczególne względy i jednocześnie wykonanie kary pozbawienia wolności 

orzeczonej za podobne przestępstwo umyślne zostało warunkowo zawieszone (dwa ostatnie 

warunki dodane celem uczynienia zadość orzeczeniu Trybunału). Dokonanie w tym wypadku 

dalej idących zmian aniżeli tylko transponowanie do k.k. sentencji wyroku, z drobną jedynie 

korektą, byłoby niezasadne z następujących powodów. 

Po pierwsze, podkreślić wypada, że ustawodawca dysponuje daleko posuniętą swobodą 

regulacyjną w kształtowaniu mechanizmów wykonywania kar (tak z uwagi na konieczność 

realizacji celów kryminalnopolitycznych, jak i z racji obowiązku nałożonego na państwo 

przez art. 5 Konstytucji, a mianowicie – obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa obywateli). 

W ramach tej swobody może więc wskazywać konkretne przesłanki świadczące o negatywnej 

prognozie kryminologicznej sprawcy. Tak właśnie spojrzeć należy na art. 75 § 1 k.k. 

i w konsekwencji uznać, że (poza tą szczególną sytuacją, gdy doszło wprawdzie do skazania, 

ale sąd rozpoznający sprawę, w której skazanemu zarzucono popełnienie umyślnego 
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przestępstwa podobnego, dopatrzył się mimo wszystko okoliczności przemawiających za 

zastosowaniem instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności 

i gdy dodatkowo zachodzą owe „szczególne względy”, na które nacisk kładzie sam Trybunał) 

zobligowanie sądu wykonawczego do zamiany sposobu wykonania kary nie może być 

ocenione jako nadmierna ingerencja w „niezależność sędziów”. Skądinąd w tym duchu sąd 

konstytucyjny wypowiedział się w sprawie P 6/10, stwierdzając, że: „(…) w granicach 

swobody regulacyjnej przysługującej ustawodawcy mieściło się wprowadzenie przepisu 

stanowiącego sankcję wobec sprawcy, który mimo danej mu szansy nie tylko nie spełnił 

pomyślnej prognozy, co do zachowania się w okresie próby, lecz ponownie popełnił umyślne 

przestępstwo, i to podobne do poprzedniego, za które został prawomocnie skazany na karę 

pozbawienia wolności.” (wyrok z dnia 5 kwietnia 2011 r., OTK ZU Nr 9A, poz. 128). 

Po drugie, trudno ukryć, że rozstrzygnięcie z dnia 17 lipca 2013 r., wprowadzające de 

facto „obligatoryjność względną”, czyni zarazem swego rodzaju wyłom w systemie środków 

probacyjnych. Otóż, warto przypomnieć w tym miejscu, że również przepisy art. 68 § 1 k.k. 

oraz art. 160 § 1 pkt 1 k.k.w. nakładają na sąd obowiązek wydania ściśle określonych 

orzeczeń w razie prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne popełnione w okresie 

próby. Pierwszy ze wspomnianych przepisów nakazuje sądowi podjąć postępowanie karne, 

które wcześniej zostało warunkowo umorzone na zasadzie art. 66 § 1 k.k. Z kolei w art. 160 

§ 1 pkt 1 k.k.w. przewidziano obligatoryjne odwołanie warunkowego zwolnienia udzielonego 

na podstawie art. 77 § 1 k.k. Niezależnie od tego razić może też fakt, że w myśl art. 75 § 1a 

k.k. sąd musi zarządzić 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 bądź groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej 

osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą. Zaakcentowania wymaga przy tym 

to, że kategoria „rażącego naruszenia porządku prawnego” jest zdecydowanie szersza niż 

przesłanka umyślnego przestępstwa podobnego, a dla uznania, że mamy do czynienia z takim 

„rażącym naruszeniem” k.k. nie wymaga wcale, by fakt ten został stwierdzony prawomocnym 

wyrokiem sądowym. Wyraźnie widać tutaj zatem brak symetrii, choć trudno zaprzeczyć 

temu, że intencje przyświecające ustawie z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 

842; zob. art. 5 pkt 6) były słuszne. 
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Powyższe spostrzeżenia skłaniają więc do postawienia tezy, że jedynie w przypadku, 

gdy drugi wyrok skazujący niejako potwierdził pozytywną prognozę kryminologiczną odnośnie 

do sprawcy (tzn. gdy wymierzona mu na mocy tego wyroku kara pozbawienia wolności także 

została zawieszona), sądowi wykonawczemu powinna zostać przyznana możność podjęcia 

decyzji co do zarządzenia wykonania pierwszej kary. Kierując się zresztą przedmiotowym 

argumentem związanym z ponownie pozytywną prognozą kryminologiczną, Senat uznał 

za celowe przyznanie sądowi marginesu swobody bez względu na to, jakiego rodzaju karę 

orzeczono w pierwszej sprawie. W tym zakresie projektowane brzmienie art. 75 § 1 k.k. 

odbiega co prawda od rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, niemniej jeszcze raz 

podnieść trzeba, że orzekając w kwestii konstytucyjności wymienionego przepisu Trybunał 

związany był zasadą skargowości. 

Oczywiście kolejną materialną przesłanką, jaką w rozważanej sytuacji miałby badać sąd, 

ma być według projektu przesłanka „szczególnych względów”. Z wypowiedzi Trybunału 

płynie wniosek o dopuszczalności posługiwania się taką klauzulą na gruncie prawa karnego. 

Ponadto należy zgodzić się z uwagą zamieszczoną w jednym ze zdań odrębnych do wyroku 

z dnia 17 lipca 2013 r., że ustawodawca nie będzie w stanie sprecyzować tych wszystkich 

okoliczności, w których sąd powinien odstąpić od obligatoryjnego zarządzenia wykonania 

kary. Oznacza to, że interpretacja, czy w danej sprawie istnieją takie specyficzne okoliczności, 

które można określić mianem „szczególnych względów” musi być pozostawiona sądom, 

które to będą rozstrzygać a casu ad casum. 

Ta ostatnia okoliczność przemawia skądinąd za równoczesną nowelizacją art. 178 § 2 

k.k.w. Aktualnie przepis ten przewiduje, że 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 której mowa w art. 73 § 1 k.k., 

którym powierzono wykonywanie dozoru, chyba że zachodzą przesłanki zarządzenia 

wykonania kary określone w art. 75 § 1 lub 3 k.k. Innymi słowy, sytuacje uregulowane 

w art. 75 § 1 i 3 k.k. nie są objęte gwarancją udziału skazanego czy też jego obrońcy we 

wspomnianym wyżej posiedzeniu sądu wykonawczego. Skoro jednak w świetle zmienionego 

art. 75 § 1 k.k. sąd będzie władny uwzględnić wszystko to, co przemawia na korzyść 

skazanego i mieści się w kategorii „szczególnych względów”, zasadne staje się zapewnienie 
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skazanemu oraz jego obrońcy możliwości stawienia się na posiedzeniu w przedmiocie 

zarządzenia wykonania kary (nawiasem mówiąc, analogiczne uprawnienie przysługuje im już 

obecnie wedle art. 160 § 3 zd. 2 k.k.w., normującego kwestię posiedzenia w przedmiocie 

odwołania warunkowego zwolnienia, które chociażby w warunkach art. 160 § 1 pkt 1 k.k.w. 

jest obligatoryjne). W proponowanym brzmieniu art. 178 § 2 k.k.w. wyeliminowany został 

ponadto wyjątek odnoszący się do podstawy z art. 75 § 3 k.k. (instytucja fakultatywnego 

zarządzenia wykonania kary), jako że brak jest argumentów, które przemawiałyby za jego 

pozostawieniem, zwłaszcza że prawo udziału w posiedzeniu przyznano skazanemu oraz jego 

obrońcy, gdy zachodzą przesłanki obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary wskazane 

w art. 75 § 1a k.k. 

 

4. Skutki projektowanej ustawy 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny 

wykonawczy uwzględnia stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zaprezentowane w wyroku 

z dnia 17 lipca 2013 r. Podstawowym jego skutkiem będzie zatem zastąpienie regulacji, która 

nie spełnia standardów konstytucyjnych, taką, która będzie odpowiadać wymogom z art. 45 

ust. 1 ustawy zasadniczej. 

Przewiduje się, że projektowana ustawa nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla 

budżetu państwa ani nie wpłynie na poziom dochodów i wydatków pozostałych jednostek 

sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. 

Projektowane zmiany nie będą miały również wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

5. Konsulacje 

Projekt ustawy został przesłany do zaopiniowania: Ministrowi Sprawiedliwości, Sądowi 

Najwyższemu, Prokuratorowi Generalnemu, Krajowej Radzie Sądownictwa, Krajowej Radzie 

Prokuratury, Stowarzyszeniu Sędziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszeniu Sędziów Themis, 

Stowarzyszeniu Prokuratorów RP, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców 

Prawnych, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Prokuratury, a także Krajowa Rada Radców 

Prawnych poinformowały o braku zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań. Uwagi zgłosił 

natomiast Sąd Najwyższy, a ponadto Prokurator Generalny, Stowarzyszenie Sędziów Polskich 
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IUSTITIA, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, 

przy czym ta ostatnia odniosła się do legislacyjnej poprawności zaproponowanego brzmienia 

art. 75 § 1 k.k., podczas gdy pozostałe podmioty oceniły projektowane regulacje również pod 

względem ich merytorycznej zawartości i celowości wprowadzenia oraz ustosunkowały się 

do kwestii spójności systemu prawa. W omawianych stanowiskach pojawiły się zastrzeżenia 

co do klauzuli generalnej użytej w treści wyżej powołanej jednostki redakcyjnej (Prokurator 

Generalny), a także odnośnie do fragmentaryczności proponowanych uregulowań w sytuacji, 

gdy w samym art. 75 k.k., jak również w k.k.w. można znaleźć jeszcze inne normy dotyczące 

środków probacyjnych, zakładające obligatoryjność określonego działania sądu. W związku 

z tym zgłoszone zostały postulaty rozszerzenia zakresu przedmiotowego nowelizacji. 

Inne konsultowane podmioty nie przekazały opinii pisemnych. 

W toku I czytania na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

oraz Komisji Ustawodawczej stanowisko w sprawie zajął Minister Sprawiedliwości. Zaznaczył 

m.in., że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad kompleksową reformą systemu 

środków probacyjnych, której założenia zostały opracowane przez Komisję Kodyfikacyjną 

Prawa Karnego. Poza tym Minister zauważył, iż wątpliwości może budzić relacja między 

projektowanym art. 75 § 1 k.k. a art. 75 § 1a k.k. 

Żaden z członków komisji nie zgłosił poprawki do rozpatrywanego projektu ustawy. 

Senatorowie uznali bowiem, że przedłożenie to właściwie realizuje wskazania płynące z wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego. 

 

6. Oświadczenie o zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Proponowane rozwiązania nie są objęte prawem Unii Europejskiej. 
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Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej senackiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny 
wykonawczy (przedstawiciel wnioskodawcy: senator Piotr Zientarski) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zm.) sporządza się następującą opinię: 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt przewiduje zmianę art. 75 § l w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. 

-Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.; dalej -k.k.) oraz art. 178 § 2 
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, 
poz. 557, ze zm.; dalej- k.k. w.). 

Projektowana zmiana k.k. wprowadza możliwość odstąpienia przez sąd 
od zarządzenia wykonania kary wobec skazanego, który w okresie próby 
popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę 
pozbawienia wolności. Wykonanie kary nie zostanie zarządzone, jeśli 
przemawiają przeciwko temu szczególne wzglę4y, a wykonanie kary 
pozbawienia wolności orzeczonej za podobne przestępstwo umyślne zostało 
warunkowo zawieszone. Nowelizacja k.k.w. przewiduje usumęc1e 

obowiązującego wyłączenia możliwości udziału w posiedzeniu w przedmiocie 
zarządzenia wykonania kary, które dotyczy prokuratora, skazanego oraz jego 
obrońcy bądź innych wskazanych w przepisie osób, w sytuacji gdy skazany w 
okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono 
prawomocnie karę pozbawienia wolności (art. 75 § l k.k.) lub jeśli skazany po 
wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza 
porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo 
(art. 75 § 3 k.k.). Celem nowelizacji jest dostosowanie systemu prawa karnego 



do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r., sygn. SK 9/10 
(Dz. U. poz. 905). 

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 

opiniowanego projektu. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 
prawem Unii Europejskiej. 

4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks kamy oraz 

ustawy- Kodeks kamy wykonawczy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Szef 
Kancelarii Sejmu 

d~~ 
Lech Czapla 
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Warszawa, 7 marca 2014 r. 

Pani 
EwaKopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia -w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu - czy 
senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy -
Kodeks karny wykonawczy (przedstawici~l wnioskodawcy: senator Piotr 
Zientarski) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

Projekt przewiduje zmianę art. 75 § l w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. 
-Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.; dalej -k.k.) oraz art. 178 § 2 
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy wykonawczy (Dz. U. Nr 90, 
poz. 557, ze zm.; dalej- k.k. w.). 

Projektowana zmiana k.k. wprowadza możliwość odstąpienia przez sąd 
od zarządzenia wykonania kary wobec skazanego, który w okresie próby 
popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę 
pozbawienia wolności. Wykonanie kary nie zostanie zarządzone, jeśli 

.przemawiają przeciwko temu szczególne względy, a wykonanie kary 
pozbawienia wolności orzeczonej za podobne przestępstwo umyślne zostało 
warunkowo zawieszone. Nowelizacja k.k. w. przewiduje usumęc1e 

obowiązującego wyłączenia możliwości udziału w posiedzeniu w przedmiocie 
zarządzenia wykonania kary, które dotyczy prokuratora, skazanego oraz jego 
obrońcy bądź innych wskazanych w przepisie osób, w sytuacji gdy skazany 
w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono 
prawomocnie karę pozbawienia wolności (art. 75 § l k.k.) lub jeśli skazany 
po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza 
porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo 
(art. 75 § 3 k.k.). Celem nowelizacji jest dostosowanie systemu prawa kamego 
do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r., sygn. SK 9/10 
(Dz. U. poz. 905). 



Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks kamy oraz ustawy - Kodeks 

kamy wykonawczy nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejski ej. 

Szef 
!arii Sejmu 

echCza~ 
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Warszawa, dnia ?f lutego 2014 r. 

Szanowny Pan 

Lech Czapla 

Szef Kancelarii Sejmu 

~a~/ /~~ ;lf14A"-;/._J 
W związku z przesłaniem do Sejmu, podjętej przez Senat na 49. posiedzeniu uchwały 

z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy -

Kodeks karny oraz ustawy- Kodeks karny wykonawczy (wraz z projektem tej ustawy), 

pragnę przekazać Panu Ministrowi stanowiska podmiotów zewnętrznych przesłane do 

Senatu w toku postępowania zmierzającego do wypracowania przedmiotowego projektu 

ustawy. 

Stanowiska w sprawie projektu ustawy przedstawiły następujące podmioty: 

l) Sąd Najwyższy, 

2) Prokurator Generalny, 

3) Krajowa Rada Prokuratury, 

4) Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA",. 

5) Krajowa Rada Sądownictwa, 

6) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, 

7) Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 

7.u.u--.' <P~c-t...., 

:-s:.Cli~ 
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w Senacfe Rzeczypospalltej Połskiej 

5~Jwf~~~· 
( 

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 gr.tJdnia. 20~3 r~, BP$/KU~OW509/3/13 

uprzejmie przesyłam uwągi Sądu Najwyi'szego do pT()je/ctu U$tawy o zmian/f* 

usfliVIy - Kodęfes kamy oraz usfliii!IIY - Kodells karny wykOlJawczy (druk 

senacki nF SOIJ). 

Z wyrazami szacunku 

jt~~1J~~' 
Stanisław 'DĄBROWSKI 
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UWAGI 

Warszaw~ dnia Aj· grudnia 2013 r. 

do proJektu ustawy o Zll'Jianie ustłlwy ..... Kodeks karny oraz ustawy- Kodeks 

karny wykonawczy (druk senacki nr 509) 
(W lWfązku z pł$mern BPS/Kti~S0913/f3) 

Przedstawiony do zaopiniowania projekt ustawy ma za zadanie dastos<>wanie 

ustawy Kodekska.my1 do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 17 ł!P® 2013 r. 

(SK 9/1 0)2 w zakresie. w jakim stwierdził on niezgodność art. 75 § 1 tej ustawy z 

Konstytucją. Zgodme t orzeezenlem Trybunatu. powyższy przepis jest niezgodny z 

art. 4ę Konstytucji potłieważ nie przewid.uje moż:Uvvośoi odstąpienia przez sąd od 

zarządzenia wykonania kary w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono 

karę pozbawlenia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wy!<onąnia. Jeśli 

przemawiają za tym szczególne względy. 

Projektowany priepis spełnia standard konątytucyjnośol, wynikający z wyteJ 
wymienionego wyroku Trybl.Jnału Konstytucyjnęgo. Konsekwencje proponowanej 

zmiany budzą jednak wątpfiwość z punktu widzenia racjonalności systemu prawa. 

Zgodnie z zasadą skargowości, sentencja wyroku Trybunału dotyczy wyłączhie 

przesłanek odwołania instytucji probacyjnej, jaką jest warunkowe zawieszenię 

wykonania kary. Jak zauważa w uzasadnieniu projektodawca, te same względy 

konstytucyjne przemawiałyby za modyfikacją obllgatoryjnych przesłanek podjęcia. 

~Ustawazdnia6cz&rwca 1997r. Kodeks karny. Oz, U. Nr88, poz. 553zezm. 
OTK ZU Nr 6A, poz. 79. 



postępowania warunkowo umorzonego (art. 68 § 1 K._k.), jak również odwołania 

warunkowego przedterminowego zwolnienia (art 160 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego 

wykonawożegoi. Co więcej; proponowana w projekcie senackim zmiana budZi też 

wątpliwości odnośnie do aksjologicznej spójności w obrę:bie przepisów dotyczących 

obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary warunkowo zawie~onej. Niezmieniony 

pozostaję bowiem art. 7S K.k. § 1 a, normujący zarządzenie wykonania kary wąbe.c 

skazanego za przestępstwo popełnione z użycłem przemocy lub groźby bezprawnej 

wobec osoby najb!iźszej lub innej ospby małOletniej- za.mlęszkulących wspólnie ·zę 

sprawcą_. Określona tam przesłanki zarządzenia wykonania kary utrudniają 

Indywidualizację rozstrzygnięcia sądu w tym przedmiocie w róWnym stopniu, eo 
przesłanki określonę w art. 75. § 1. W świetle art. ?5 § 1a. sąd zarządza bowiem 

wykonanie kary, kiedy skazany w okresie próby rażąco narusza porządek praWny, 

ponownie użyWając przemocy lub Qfóiby b$zprawnęj wobec o$dby najblłts%$} łub 

innej osoby zamieszkującej wspólnie ze sprawcą. 

zamiarem Sądu Najwytszego nie jest próba oceny zgodności z, Konstytucją 

wymienionych wyżej przepisów~ co do których nię wypowiadał się Trybunat 

Konstytucyjny. Należy jednak zwrócić uwagę, i.t z, ustawowego zadariia Sądu 
' . 

Najwyż$zege), jakim jest ąpiniowanie projektów ustaw; innych aktów normatywnyćh, 

na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, wynika koniec2ność zwrócenia 

uwagi na trudności w stosowaniu prawa SfX)WQdoWat:le wewnętrzną niespójnością 

sy$fenw prawa. Stan Ułld nieViątpliw!e po~stanie z chwilą wejścia w .tycie 

projektowanych zrnian. Połegał on będzte na tytn, Iż motliwość łndywldualiUicji 

rozstrzygnięqia sądu w zakresie odwolania środka pr()bacyjnegp będzie zaleZa.ła od 

jego rodzaju. Co więcej, jak stwierdzono wyźej, motłiWOŚĆ takiej indywidualizacji 

będZie różna w obrębie samej irtstył4cji wąrunkowego zawieszenia wykonania kary. 

W świefłe konieczności przyjęcia pawy:źszych ~mian. dostosowawczych 

artykułu 75 § 1 K.k., nie budzi wątpliwości zmiana art. 178 § 2 K.k.w. 

Projektodawca zamierza wprowadzić pełną kontradyl<toryjność posiędzenia w 
przedmiocie Wykonania kary. co pozostaje w bezpośrednim związkU ź 

indywidualizacją ~trzygnięcła sądu. Przy okazji należy zwrócić uwagę na 

niekonsekwencję ustawodawcy, który de lega lata nie przewiduje wyjątku od prawa 

skazanego do udziału w posiedzeniu w sytuacji, kiedy obligatoryjną podstawą 

3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy wykonawczy. Dz. U. Nr 90. poz. 557 ze zm. 
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zarządzenia wykonania kary jest art. 75 § 1 a K.k. Rozstrzygnięcie tego problemu de . . 

lege ferenda wykracza jednak poza iakres ninlejszych uwag. 
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2013 r. 

Sen~ju R,zeczypt>spolitej PQI~kłej 

W odpowie:dzi na pismo z dnia 3 grudnia 2():13. r.~ nr BPS/KU- 034/509/~/13. 

dot)(cżące se11ąckiego projektt; ustawy d ZJiil.Sni4 ustitw)! -'- Kodeks kąrhy ordz i/stawY

Kodeks k4tnJ' wy.ficml'tWezy) przekatanegq dO .zaopiniowania P~bkurarorowi 

GeneraJll_emu w trybie art. 3 ust, l pkt 9 usta:'rvy ·,z dnia 20 Gzern1ca ~985 r. 

o prok.Uri:lturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599; z późtl. zm.). uprzejmie 

przedstawiartl następujące stą:n.awisko. 

Prz.edi·ożony do zaopiniowania prąJekt ustawy zakłada no,velizację· art 75 §. 1 

lek., stanowiącego podstawę obligatot)jnego zarządzenia wykonania w~m~rtkowo 

zawi~zon~i kary w sytuacji, gdy skazany, w okresie próby~ popełnił podobne 

przestępstwo umy.ślne~ za które prawomocnie orzeczono karę pozbawienia wolności. 

Projektodawcy proportują uzupełnienie wskazanej wypowiedzi nol'matywnej poprzez 

\<vprowadzenie I<Jauzuli generaJne,f ,,chyba ze przemawtqją przeciwko temu szczególne 

WZĘ'lędy, a wy!roncmie katy pozba'A!ienia 'rt-YJ!no.fcl .orzeczonej za podobne przestępstWp 

umyślne zostało warunkowo zawle$zone''. 



2 

P:rojckt zakłada ponadto nov;,'elizaq_ję art 178 § 2 k.k.w~, konstytuującego 

uprawnienie do ~'Zięcia udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie zarządzenia 

""Yk011ania kary przysługujące określonym w tym przępisie podmiotolll (m.in. 

prokuratorowi oraz s~~azaneml,l i jego obr01icy). Prąjekto:warta ~miłtlla z~&łada 

\li}'tlimlnowanie przewidzianego w obecnym stanie prawnym ograniczenia 

()mawianego uprawnienia w sytuacji {)bli,gatocyjnego zarządzenia WykonaJiia 

warunkowo zawieszonej kary na podstawie art. 75 § l k.k. lub fa]<ultatyvmegQ 

zarząd,zenia kary warunkowo zawięszonej w oparciu o normę <art 75 § 3 k.,k. 

.lak wynika z t,nasadnjenia pr?.edJotof1ego do zaopiniowania prąjektu. ma on na 
celu dosto~o\Vanle óbowiązttiącego prawa dó wyróku Trybunału Kon&rytucxinego z 

dnfEi 17lipca 2013 r., wsptavąie o sygn. SK 9fiO. 

Przystępując do oceny zaproponowanych rozrviązan rtalezy stwierdzić, 

że wskazany W'yzej wyrok Trybunałtl Konstytucyjnego jest ·wyrc:>Idem zakre:sowyrn. 

Oznacza to. że 'Trybunał nie zakwestionował regulacji rut. 75 § l Ide en ·blac, aj ed)'llie 

stwierdził niezgodność analizowanej normy praWl1ej z art. 45 ust. l Konstytucji, 

w zakiesie, ~~w jakim nie przewidtt_je możllwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia 

1A'Ykonania kary w ~ytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę 

pozbawienia ,.tt•olności z warunkowym zawieszeniem jej wykoncmia, jeże/ i przemawiają 

za tym szczególne względy''. Tym samym Trybunał uznał za niekonstytucyjną 

obligatoryjność normy art. 75 § l k.k. wyłącznie w "';ypadku. gdy wskazany prz-epis 

staje· się po<fstawą zarządzenia wykonania \~1anmkowo zawieszonej kary pozbawieńia 

wolności w sytuacji .prawomocnego orzeczenia w okresie próby~ za przestępstwo 

podobne, kary pazoawic,mia v.,.olności również z "vatunkowym zawieszeniem j~j 

wykQnania Jak wynika z części motywacyjnej powohmego \\l)'roku, punk:tel'n wyj$cia 

dla pov.yższej oceny Trybunału Konstytucyjnego było uznanię decyzji w prz~drniocie 

pozbawienia wolnOści ;r.a śr()dek u.ltimą r(ltio, co w ocenie Trybunału wymaga 

zape\vnicnia sądowi wy~onawczemu możliwości roZ\\.'a.Zenia wszystkich ókoliczrtości 

spnłtvy ręlewantnych w dniu \Vydania postanowienia, a przez to 07JIRC7~ dopuszczenie 



możliwości wyjątkowego odstąpienia przez ten sąd od ząrządzenia wy~onąnia k~ry 

pozbawienia wolności w \>Vypadku popełnienia pqnO\Vnego i podobnego ptzestęps~a 

umyślnego; Trybunał Konstyttu:;yjp)l wskazał, że- powyższa konstątacją dotyczy 

wypadJnt? gdy w kolejnej sprawie kar~j sąd prąiNomacnie warunkowo zawiesił 

\vykonart1e kary pozbawienia wo!no~ci, ~le Ząchodzą wska7 .. ane prz~z ·skazanego 

i stwiercf?:one przez ten sąd szczególne okolic~lQŚci charakteryzującę jego prognotę 

ktyminol(lgiczną, które·swiadczą o tym, ze zarząd?enie \\.yk;ónania kary byłoby d~cyzją 

niell1ieszczącą się w kategoriach ultimtJ mt(o. 

Zapropon_owana nowe1izacj;3. art 75 § l Ide stanthvi zate1t1 prW<cyczni't:: 

l>ezt>.dśrednią tran!ijlozycję sentencji T.tybunąhJ. Kons.tytUcyjnego sfbrmuło\:Vanej we. 

wskazem~; Wyzt;; sprawie, Talde ukształtowanie normy pr,am1ej moze jednak budzi6 

pewne zasrr~ezenJa. Nalezy bo;wieni wskazać, ż~ powy:ż_szy sposób uks~o:W.ania 

normy p,rawneJ j.est wysoce niec,zyt~łnr a!a jej adresatów. których ki"ąg nie, dgrariicza 

się p~ieZ 'wyłącznie do prawniczego cz.ytmika zawodowego• J~i hezp,osredliim 

adresatem Jest bowiem każdy oby\Vau~l majdujący się w wyiej WskM:anej sytuacJi 

prawnie relewantnej.- Tymczasem pr~jektodawcy pasługują śię konstrukcją zdania 

podwójnie złozonego dla określenia ~}jątku od obligatoryjnego zarządzenia 

wykonania warunkowo :.rawieszortej !<ary pozbawienia wo-Iności* a nadto wprowac!zaJą 

k1aUzu1ę gelierałną ~.szczególnych względów~', która może uzasadniać dec;yzję 

odstąpienia od zarząpzenia wykollania kary pozbawienia wolnoset Choć tego rodzaju 

klauzule spotykane s~ w :systemie prawnym, tQ 11ależy poQkreślić, ze ich 

wprowad.zan1e, zwłaszcza .zaś w obszar pra,•va karnego. winno być dokonywan:e ze 

szczególną ostrożnością. W \Vyniku bowiem zastosowania tego rodzaju klaumli 

ustawodawca przerzuca obciążający go obowiązek ust~łenia treści wypowied7.i 

normatywnej na sąd, wprowadzając jednocześnie bardzo duży obszar dyskrecjo11alnej 

władzy sędziego. Wprowadza się tym samym w s,ystemie prawnym stan niepewności 

co da sytijacjf p~awnej obywateli, w oł?$zarze naśtępst\V pra\\~yc;h okręsłąnegą ~li 

:zachowania, objętego hipotezą normy prawnej. Vlarto jednocześnie zwtócić uwagę, ze 
TrybunaJ Kons:tytuc)jrty przewidżiał stosunkowo długi okres dla litrtlt}r 
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(w zakwestionowanym zakresie) mocy ohowi~ującej nom1y art. 75 § I kk .• bowiem 

"';ynosząc.y 18 miesięcy. Pm:vyźSZa okolicznośc ma .istotne znaczenie jeśli Ze$tawi się ją . .. . 

z faktem, że w l\o1inis.terstwie Sprawiedliwości, przy udziale Komisji Kodyfikacyjnej 

Prawa Kamego~ opraco~wano proJekt 'IJStawy o utiianie ustawy- Kądekv karny oraz 

11iektórych inn)łCit ustaw (projekt został obecnie skierowany do kc.m~ultacj i 

społecznych). \Varto zauwazyó, że projekt ten' zaldada najwit;kszą nowcli1:a~ję 

Kodeksu kamego od czasu jego uchwalenia. zaś instytucja warunk,m;Vego z;awies,zet'łht 

\V)'k011ania kary pozbąwienią \Volnośęi Z1lala+ła s~ę w ~entrun1 ąbjętycl1 pltljektem 

zrn.i an. Ma on bowiem ,na ć~Iu racjonali4ację s_y'$temu orzekanych w Polscc kat poprzez 

wprąwadzenie iitstytttcjon_a)nych rozwiąz~ń urzec:z)wistniających priorytet kar 

wolnąś'ciowych oraz ógranicz·ąjących motliWość przekania warunkp",vęgó zawiesunia 

wykonania kary pozbawienia wolności. Wskazany projekt przewiduje rówriiet 

noweHzację att. 75 § l k.k.. uwzględniającą analizowany W)'tók Trybunału 

Konstytuc:Y;jnego. W obrębie wskazanej jednostld re<lakcyjneJ teksttł prawnego 

proponuje się wprowadzenie obHgatorY.Tnóśc'i zarządzenia wykonania kary 

pozba\,denia \volności w· wypadku pawromości do przestępstwa podobnego \Vył·ącznie 

w sytuacji orzeczenia za io przestępstwo, \V okre,sie próby, kary pozbawienia wo1n$i 

bez 'varunkowego zawieszeniajej wykonania. Tym samym inne "vypadki powrotoości 

do przestępstwa, w tpn do przestępstwa podobne-go; lecz przy zastosowaniu wobec ' 

skazanego innych form reakcJi prawnokarnej, zostały objęte hipotezą nonny 

kompetencyjnt:)j art. 75 § 2 kk, pr~widującej motliwość zarządzepia\vykon~nia ~m' 

(podstawą fakultatywna). Jężeli powyższe rozwiąząnia skonfrontuJe się z pozo~tałymi 

zmianami obJętym] projektetnJ w tym zwłaszczą instytucjonalnymi rozwiązaniami 

ukierunkowanymi ,na orzekanie kar woJności<m'ych (tytułem przykładu można wskazać 

na art. 37~t dający :sądowi podstawę do orzeczenia grzyyvny lub Raty ograniczenia 

wolności w każdym vvypadku przestępstvva zagrożonego w górnt:J granicy usta\vowego 

zagrożenia karą do & lat pozbawiehia wolności) oraz prdjektmvanymi ograniczeniami 

srośowania warunkowego zawieszenia wykonania kary' pazbawienia woln.ości do roku 

(ktq:ra tO kata tna naj\Viększy udział \V Strukturze ,kary pozbawienia \VOftlOŚCl Orzekanej 

z warunkąvvym zawiesz;enielil j~j wykonania); propónowane w projekcie rządowym 
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rozwiązania dotyczące_ art. 75 § 1 k.k., wycjąją si.ę racjona..lne~ v.:ypełniającjednocześrtie 
. . . 

vvymagąnia wynikające z powołanego wyżej vvyroku Trybunahi Konslyttio)jnego. 

Jednocześnie pO\vyższy' sposób ujęcia podstaw obligatorxrnego zar-ządzenia \vykonania 

kary pt!zbawi~nia \Volności nie ma ty~;h wszy~tldch .rttanlqu,tlentpw legislacyjnych, 

k;róre podniesio.no pod aqresern. analizowanej inicjatywy _stmaclcieJ. NąJezy przy tym 

jednak podkreślić~ ze wskaz;any spQ.sób ręgulacji art. 75 § l kk. dqpuszctalny jest 

wyłąc?tti,ę w powiązaniu z gnmto\vl1ą refurm~ą ząs~d wyinia:ru kar i sr0{11<6w .karnyęh 

or~ .$rodków probacyjnych, tak jak zaldada to przed-~ożenie rządowe. Naleiy bowięin 

zWl'ódć uwagę" ~e probłćm objęty analiióWa1lyni wyrokiem jest szerszy niz 

~V)1nik.:"lłt:lby tq ż sentencji 'vyro~u Trybunału Konstjmc}jnego, co jest p~żpośrednią 

l<tnisekwent;;ją związania. Tryhll]lałn granican1i Sl\argi kmistytu'cyjnej. WartQ za.uwatyc~ 

ze. att. 15 § I k.k. Vl jego obetnyfu ks.ztałcie jurydycznym niejest wyłączną podstawą 

obligatoryjnego zat-Ząazenia wykonanja kary. Szczególny reżim obligatoryjny 

przewidują bowiem przepisy rui. 15 § 1 a i 2a kk. Wprowadzenie ,już tylko wiględnej 

obligatozyfności art. 75 § l·k.k. skutkować będzie niespójnośeiąpomi«dzy wskazanymi 

trybami. W vv-ypadl<:u bowiem skazania sprawcy prawomocnym wyrokiem sądo\vym na 

karę pozbawieitia wolno~ci za podobne przestępstwo umyślne; sąd będzie mógł 

rozwa2:yć zasadność zarządzenia wykonania kary. a w V\rypadkach przewidzianych w 

art. 15 § la k.k.~ sąd będzie musiał automatycznie zarządzić V\')'komtnie kary. 

Zniesienie powyższego "naptrecia normatywnego', możliwe, jest bądź w drodzct 

wprowadzenia analo~iczny~h~ jak proponowane w projekcie sc:mackhll, rązwiązail. w . 
art. 1S § ia kk., co z oczywistych '\-Vzględów skutkowałoby istotnym os·łabien:iem 

probacyjnegó oddzialywania tego instrumentu na sprmvćoW przestępst\v znęcanijli ~ię 

psychicznego lub fizycznegó nad osobami najblizszymi., lub w drocłze grumownąj 

refot·my u'lSaq "vymiaru kar i środków karnych oraz nmdyfrkacji środkóW 

probae!jnych. w v.yniku której warunkowe zawiesze,nie wykqnania kao· pozbawienia 

wolności stanie się instytucją \\'yjątkową, nje żn.ś jak w obecnym stat1ie prawnym 

i ugruntowanej praktyce sądo\Vej 7 wybórenr pjerwszoplano'vvym. ~V związku 

z pO\Y)'żŚZYI'łl nalety opowied;lieć $ię 4:a gnmtowną, kompleksową tefom1ą instyhtćji 

warw1kówego zawieszenia wykonania kary~ przy której zagadnienie będące 
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przedmiotcrn rozstrzygnięcia Trybunału Kcpstytucyjnego wim1Q zttaleźć właściwe, 

pełne oraz syst~mowo spójne roz\viązanie. Jednocześpie naleiy zauwa±yć; te 

proponowane zmiany legislacyjne, w obrębie art. 178 § 2 k.k,w. nie budzą zastrze?;eń 

jako regulacje będące Pl.2t!de \\rszystkim bezpośrednią kortsekwet1cją \\1ptowadteuia 

względnej obHgatoryjni?Ści instytucji art,. 75 § l k.k., jak i wyraż011eg9 przez Trybunał 

Konstytucyjny ogólnego zapatrywan]a dótyczącego wymogu przeprowad~enia 

pogłębianeJ analizy konieczności wdro:tenia kary pozbawienia v.iolną$ci, 

w perspeklywle ujmowania tej kary jako instrumentu u.ltima fqtf(l, 

Andrzej Serem~t 
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Stowarzyszenie Sędziów Polskich 
IUSTITIA 

Pan Przewodniczący 

Komisji Ustawodawczej Senatu RP 

Senator Piotr Zientarski 

OPINIA 

Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" 

do projektu ustawy - druk nr 509 

Ze względu na stosunkowo krótki czas, jaki Trybunał Konstytucyjny 

pozostawił na dokonanie zmiany w zakresie regulacji z art. 75 § l k.k. z dużym 

zrozumieniem odnosimy się do faktu, że przedstawiona propozycja nowelizacji 

dotyczy tylko dwóch przepisów, chociaż konsekwencje wyroku, jaki zapadł w dniu 

17 lipca 2013 r. dotyczą całości regulacji prawa kamego związanej z instytucją 

poddania sprawcy próbie, a wiec zarówno 

kary, jak warunkowego umorzeniu 

przedterminowego zwolnienia. W każdej 

problem, z jakim przyszło się zmierzyć TK. 

wa.rllnkowego zawieszenia wykonania 

postępowania oraz warunkowego 

z tych instytucji występuje bowiem 

Już na wstępie należy zauważyć, że naszym zdaniem Trybunał podjął 

decyzję, która można kontestować, i to z kilku powodów. Po pierwsze, orzeczenie, iż 

przepis art. 75 § l k.k. w zakresie, w jakim nie pozwala sądowi na wzięcie pod 

uwagę "szczególnych względów", które miałyby ewentualnie przemawiać za 

podjęciem innej decyzji niż o zarządzeniu wykonania dotychczas warunkowo 

zawieszonej kary pozbawienia wolności w sytuacji, gdy w kolejnym wyroku, sąd 

skazując sprawcę za umyślne przestępstwo podobne dokonane w okresie próby na 

karę pozbawienia wolności, wykonanie tej kary warunkowo zawiesza, sprzeczne jest 

z art. 45 ust. l Konstytucji i burzy względnie stabilny (co prawda poważnie 

zachwiany przez dodanie do art. 75 k.k. paragrafu la), niemniej jednak spójny 

system instytucji prawnych, których celem jest prewencyjne oddziaływanie na 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich .lustitia",ul. Przyokopowa 33, 00-208 Warszawa 
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sprawcę niektórych "mniej poważnych" przestępstw. Zwracał na to uwagę 

Prokurator Generalny przed wydaniem wyroku. Zaburzenia te mają podwójny 

charakter. Poza brakiem formalnej, można rzec spójności (nie ma powodów, by 

inaczej traktować naruszenie przez sprawcę warunków zawieszenia wykonania kary 

oraz przedterminowego warunkowego zwolnienia), wyrok TK niweczy w istocie efekt, 

jaki powoduje warunkowe zawieszenie wykonania kary. Obawa przed 

nieuchronnością decyzji o zarządzeniu jej wykonania jest istotnym Oeżeli nie 

najistotniejszym) elementem prewencyjnego oddziaływania kary warunkowo 

zawieszonej. Kolejny powód to "zakresowość" orzeczenia. Jakkolwiek Trybunał 

Konstytucyjny był związany granicami skargi, to jednak wydając taki wyrok, w 

istocie nie rozwiązał problemu konstytucyjności art. 75 k.k., a jedynie pomnożył 

kontrowersje wynikające z faktu, że w kolejnym wyroku, skazującym za 

przestępstwo popełnione w okresie próby (podobne i umyślne), sąd może mimo 

wszystko zawiesić wykonanie kary. Powinien był więc albo przepis derogować, albo 

stwierdzić, że jest on zgodny z Konstytucją. I wreszcie pogląd, jakoby o 

niekonstytucyjności art. 75 § l k.k. decydowało to, że sąd orzekając o prawach i 

obowiązkach skazanego jest związany treścią tego przepisu, w odczuciu większości 

z nas jest bezpodstawny. Co prawda nie stoimy na stanowisku, że ustawodawcy 

służy tak daleko posunięta swoboda, iż może sprowadzić rolę sądu do funkcji 

"notarialnej", tym niemniej uważamy, że wzgląd na prewencyjne oddziaływanie 

kary, dają dostateczną legitymację do stworzenia regulacji pozwalającej jak 

najskuteczniej zabezpieczyć interesy obywateli, a nie skazanych. 

Niemniej, skoro TK zdecydował, że mechanizm nieuchronności wykonania 

kary w sytuacji, gdy sprawca łamie warunki porozumienia, jest sprzeczny z 

Konstytucją, pogląd ten powinien zostać rozciągnięty na pozostałe regulacje 

posługujące się takim mechanizmem w imię spójności i konsekwencji regulacji 

prawnej 

W rezultacie opowiadamy się za kontynuacją prac ustawodawczych nad 

przebudową systemu instytucji środków probacyjnych. Naszym zdaniem, wymaga 

przede wszystkim rozważenia, czy w także w przypadku pozostałych instytucji (art. 

68 § l k.k. i art. 161 §l k.k.w.) nie należałoby wprowadzić mechanizmu względnie 

obligatoryjnego orzekania o cofnięciu kredytu zaufania, który został udzielony 

podejrzanemu (skazanemu). Alternatywą jest regulacja, w świetle której sądy 

powinny mieć swobodę w podejmowaniu takich decyzji. Wprowadzenie 

mechanizmu względnej· obligatoryjności jest obarczone jednak ryzykiem 

"zagmatwania" przesłanek i reguł dokonywania oceny. Skoro sąd podejmuje 

decyzję o poddaniu sprawcy próbie, obwarowując tę decyzję pewnymi warunkami, 

to bierze pod uwagę wszystkie względy, także "szczególne", które za tym 
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przemawiają. W sytuacji, gdy sprawca łamie warunki porozumienia (pod którymi 

zawieszono wykonanie kary), trudno twierdzić, że istnieje jakiekolwiek 

uzasadnienie dla poszukiwania kolejnych szczególnych względów, które by miały 

usprawiedliwić jego -w pełni świadome- zachowanie. Zachowanie, które godzi w 

porządek prawny i pokazuje, że sprawca nic nie robi sobie z wyroku sądu. Wręcz 

przeciwnie, wprowadza to element niebezpiecznego z punktu widzenia celów kary 

relatywizmu. Skazany otrzymuje bowiem wyraźny sygnał, że na dobrą sprawę jest 

bezkarny. Nie lekceważymy znaczenia środków probacyjnych w procesie 

resocjalizacji, tym niemniej uważamy, że o ich skuteczności decyduje zarówno 

nieuchronność reakcji państwa, jak i aspekt psychologiczny - obawa przed 

konsekwencjami. Jak się wydąje, skoro TK zakwestionował obligatoryjność w 

zmianie sposobu wykonania kary, nic nie stoi na przeszkodzie, by dać sądowi pełną 

swobodę w podejmowaniu decyzji o konsekwencjach złamania porozumienia. Taki 

model postępowania byłby rozwiązaniem lepszym, ponieważ nie tylko likwidowałby 

nadmierną kazuistykę obecnego art. 75 k.k., ale pozwalałby sądowi sięgać do 

sytuacji, które - z takich, czy innych powodów - mogą nie poddawać się 

ustawowym regulacjom. Przykładem może być nie tak dawna sytuacja, gdy sądy 

zobowiązane były do zarządzania wykonywania warunkowo zawieszonych kar 

pozbawienia wolności wobec skazanych za prowadzenie w stanie nietrzeźwości 

rowerów. 

Oczywiście, decyzja taka wymaga szerszej konsultacji i, co tu ukrywać, 

pewnej odwagi. Chcemy jednak zauważyć, że w istocie brak argumentów 

sprzeciwiających się takiej koncepcji poza obawą przed nadaniem sądom zbyt 

szerokich kompetencji. 

31 grudnia 2013 r. 

Przewodniczący 

Zespołu Prawa Karnego SSP "Iustitia" 

Andrzej Skowron 

Członek Zarządu 
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PRZEWODNICZĄCY 
KRAJOWEJ RADY Si\DO\VNICTWA 

Nr WOK-D20-151/13 

Warszawa, J? grudnia 2013 r. 

Pan; Piotr ZłENTARSKI 

Przewodniczący 

KomJsji Ustawodawctej Senatu 

W ząłąc~niui uprzejmie przesyłam opinię KrajoWej Racły SądownietWą z cłnią 

17 9rtldnia 201'3 r. w przeqmlocie projektu ustawy o zmianie U$tawy- kodeks kąmy 

oraz ustawy Kodeks kamy wykonawczy(druk seru.tcki nr 509*), 

SSN Antoni Górski 



ODPIS 

OPJNfA 

KRAJOWEJ RADY SĄDOW:SI(T\VA 

z dnia 17 grudnią 2013 r. 

w przeqmiocie projektu u~t~wy o zmiąilie usun~·- Kodtks karny oraz usta\\'Y'- Kodeks 

kamy wyko.tu\wczy. 

Krajowa ~łada sądo\\'IlfctVv-a po zapoznaniu się :z projektem, u~taWy (l 2;nlianie 

usta.\Vy- KogekS kamy orEIZ usta'WY- Kodeks karny wykona"'rczy, opmiuje go pozytywnie. 

Biuro K.rajowej Rady S~downictwa 
ZA ZOO.DNQSć Z ORYGINAŁ&\~ 



PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA 
Główny Urząd Prokl-u:atorii Genetaln.ej Skarbu Państwa 

KR·SI·704/l3/ZŚP 
W/4@}) 1!3 
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Warszawa, dnia 23 grudnia20JJr. 

P,an Sęnator .Piotr Z lENT ARśKI 
P)łZEWODNIGZĄCV 
KOMISJI U.STA\YQDĄ W'CZĘJ 
SENAT RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ 

c:-? ' l . /~!-< . r ~ r 17 eJ-e c..e @ @-' fot 

tf'( t;) .. '<-l· 
W Da\\ią.~u do projektu ustaW)' o zmianie ustawy - Kodeks karny ornz ustawy -

Kodeks karny wykona\\'czy {druk se-n~~l;<l nr $09/Vlii). tiade~ląnego· Pł+-Y piśriJi~ nr BPSI'Kt;. 

034/5Q9/<5/I3. z dnia 3 grudnia 1013 r.l W zał.ąc?;eniu uprtejmie pt;ze$Yłam Qpinię Prokurat{}rli 

Generalnej Skarbu Państwa do tego prQjektu. 



PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PANSTWA 

Główny Urząd Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa11sn.va 
KR~51 .. 704/13/ZŚP 

Opinia-
do projektu USt!lwy () zmianie 

2013.12.23 

ustawy -Kodeks karny oraz ustawy_ Kodeks kamy wykonawczy 
(druk senacki nr 509NIII} 

Projekt9wana ustawa. w części dotyczącej noweUzęcjf kodeksu ka.rnego, zezwęla na odstąp!erde 
0(1 obliQa.łoryjnego tłlrząd~nla Wykonani~ kar)r uprzęqnto zawię$(:oneg9, · J'efęll Stćzeg(,fne względy 
przemawiają przeciwko zarządzeniu wykonania karyi .. a wykonanie kary pozbaWienia woloości 
ó!lec~otlej za podobnę przestęp:$two umyślne pQPęłnlpńe w okreslę próby .zostało waronko,wo 
za!Niestóntt · · · 

Redąkeja projektowemego przepisu art. 75 § 1 kodeksu kamego może budzić wątpliwość 
Interpretacyjną dotyąącą i$łoty warunku ®~tąpienia od ®Jigątoryjnego ząrządzenią wykonania Mry~ 

Powstaje bowiem pytanre -·czy wyrażony w powołanym przepisie warunek odstąpienia od 
obligatęryjnE!gó_ zarządzenia wykonania k,ary jest koniunkcją? IĄiątpUwoąć w tym zakresie rOdzi utycie 
spójnika ;l. Wydaje się, żi: intencją autoróW bYłO: by warunkowe zawle~~nie wykonania kary 
potbawienia wolności prawomocnie. orzeczonej za popetnienie podobnego przesfęp$twa urńyślnege, w 
okresie. próby byłowąrun~lem stne qua non pqdjęcia oceny u$Zptególnych WzględóW' PfZ€mawiająaych 
przeciwkO zarządzeniu wykonania upizedniel kary. Jeżełi laki jesf intencja prnjektoda'NcQW, to. tnoźna 
by ująć teo warunek w postaci ~.enyba. że wykonanie Kary,pozbawienia wolnoścJ orzeczonej za podobne 
przestępSiWe ~yślne zostało warunk(mo zawieszone i· p~lwką za~:?:eniu wykonąnla orz~nej 
kary przemawiaJą. szczególne względy". W taklej redakcji prawdziWOść obu człOnów koniunkcji 
spowoduje dopiero praWdziwość całego poprzednika fortJ'Iulovianej.lmplikacji. · · 

W tym kontekście dostrzega się, że uprzednie i obecne warunkowe zawieslemie· wykónania 
orzęczonęj kary następuje aa tej samej ppdstawle praWilej art. 69 kk, w oparciu o zbliżoną prognozę 
kryminologiczną. Skoro zatem odstępuje Się od wyl<ońania Op~dniej kary b. zn~yj ż.e nie· ustały 
pierwotne p-rze$hłnki zawieszęnia jej wykonania, zaktualizowane nadto zawieszeniem oowej kary. W 
warun:kat;h ,tożsamości1 a co najmniej podo.bień~twa przesłanek zawieszenia mo.tna dodatJtowo 
roipatrywać .szczególne względy" przemawiaJące za utrzymaniem .Pierwóthegó zaWi~zęnia, j~o 
kontynuacji wcześniejszej probaCji. 

Utycie spójnika ;.a", przy jednOcz.esnej odwrotneJ redakcji {ij. takiej ja~ w projekcie) moze nie 
zapewnić logicznej poprawności rozumowania, jakie rnusi być przeprowadzone w procesie subsumpcjl 
projęktowanęgo przepisu, a w konsekwencji rnoze prowadzić do jego zastosowania niezgodnie z 
Intencją au forów, wyraźoną w uzasadnieniu projektu. · 



HELSłŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA 
HELSINKI FOUNDATION for HUMAN RIGHTS 
RAOAFUNOACJI 

H-J'łin~ SQrtnOW&ki!·D'ą,btoWi.~ ~rllt. Ai11onl tło:nioll1 
jerzy Cie!nnie!ftki Tetłl$<! ROlliilr 

JIII!W~~-11: 

Michlll Nmroo:kf 

~~~ StatezeWSiif 

Mitosław WyrtyJ~criorSf<l 

ZARZĄD FUNDACJI 

~~: 

Wicepf\1ŻI!G; 

.s~~: 

011n11ia P'n~wal'll 

Mam !lodnar 

Macfel Nowiciel 
Sh'trbilikr Ełibi~ ctyi 

Czlone.~ Za~dl.l: JąnJna A.· Klo.«o.wika 

Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r .. 

/Ą'/\ 
.~~ .• !4 ... 12014/IVIPL/M~z 

Szanowny:}łao 

Senatór dr Piotr Zientarski 
Prz~wod:itic~ący Kolilisji V~tawoda~c,zej 
Senatu RP 
uLWiejska6 
00-902 Warszawą 

Opiąitt lłel$iński~j F~ndaC!ji P~w Ctlowi~k~ do sena~kieg() proj~lqą: 
ustawy o zmianie ustawy- Kode~ kal"ilY oraz u~ątwr- Kodę"~ karny 

wykonawczy (druk. sen~~ld or S09) 

Wtek: ~1ffiAow~ 9CM.Ale Qyt,e,w~crz~Cj 
W ~poWiedzi na pism<> z dtlia 3 &rudni~ 2013 r~ (sy~n. BPSIKU-034/50'917)13) 

zawierające prośbę o sporządzeme . opiuii w przedmiO'Cie r<:i.zw~ ZE!prqponCJ.wąnych w 
senackim projekcie usta\~ o zmianie ustawy ~ Kodeks kamy ·oraz ustawy - Kodeks kamy 
v,.ykonawc~ (drt.lk senąck,i nr 509). Helsińska Fąnd~a Praw Czło~ieka pt:a8ffie niciejseym 
przedstawić swoje stanowisko w tym przedmiocie, · · 

. . Opini_awany projekt ustawy ma, zgodnie .z intenqjami jego twórców sformułowanynn 
w uzasad,nieciu; dostosowae:system.polskiego prawa de>wslta~ąń TI')'bunafu KOilS:iymcyjnego 
(ciąJeJjak,o: .,TK" lub ,,Trybunał~) -w-yrażonych w wyroku z dnia 171ipca 201:1 r. (sygn. akt 
SK 9/l(.l)! ~twierd~jącym niezgo~.ść ~t. 7'5 § l ustawy z dnia 6 ez~ 19?7 r. - 'K<>de~ 
kamy! (dalej jako; .,k.k:') z K-onstytucją RP. ZakweStionowany przez 'trybunał przepis 
dotyczy obligatoryjnego wykonania \\;<()hec skazanego zameszoueJ kary pożb'~wienia 
wolności i stano.W.i, ze .• sąd ząrząd;z;(l wykolianie ka:,Y, jet,eli skazat:ty w ()kresie prqby popęłnił 
podobne przestępstwo umyślne,. za które orzeczóno prawomocnie ~ pozbawienia 
woJnąści ... Trybunał Kcnieytucyjny otiekt że· art 75 § 1 U:. w z8ktesie, w jakim nie 
przewiduje motliwośd odstąpienia przez sąd od zarządzenia wykonania kary w s~uacji, gdy 
wobec skazMego ponownie otozeczooo lqtrę pozbąwie!lia woh1ości z warunlc()W:}'lll 
zawiesz.allem jej wykonania; jezeli pr~mawiąj,ą za tym ~ż~~góJrie względy, jest riie:z;godńy z 
art. 45 ust. I Kcmstytucji RP. Jednocze~11ie Tk odroczył czas utraty mocy obowiązującej 
żńk'll\rtstiorwwanego· przepis~ o 18 miesięcy od dnia ogłosz~mi~ wyroku w Dtienniku Ustaw 

1 Dz. U. z 1997 r. Nr 38:. poz S5l z pótnłejnymf ~mianami. 
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RP. Trybu,nał zakwestionował z pozycji podmiotowego prawa dą sądu :,atJtomatyzm" 
zarządzania przez sąd wykon:ąnia kary pozbaWienia wolności, w sytuacjit gdy w· okresie 
próby po popełnieniu pierwszego przestępstwa, s~any ponovmie ·popełnia przestępstvvo 
podąątle do pierwszego i zostaje skazany na karę pozbawieni~ wol,noscij ale także z 
\\'atunkowym zaWiesZeniem jej wykonania. W o~e.TK proced\tra sądowa prze"vidziana w 
art. 75 § l k.k. ,,(.,,)nie ma cech procedury spr4Wicdliwej, -wymag(u'rej przy i"Qz_.sttzyga1tiu o 
sprawie w rotu.mf:«nlu art. 45 ust. l Konsrytucjt; Wolność osobista wymaga, ąpy s'qd, przy 
orzekaniu o jej realnym poz-bawieni~. miał zapeWnienyżakres uznania (minimum kompetencji 
.~qaur. · · · · · 

W W'ykommiu PQ'WY:tśzego VvYtolru Sęnat proponuje nadanie art. 75 § l k.k. 
następ;qiącej treści: .,Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli ~kazany w ąkre_sie próby popełnił 
podobne pr~tępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia woJllośc~ 
dtyba że przemawiają przeciwko temu sz;ez.eg9lne względy, a wykónanię kary pozbawienia 
wolności orzee2;onej za. podobneprzestępstwo umyślne zostfiło watwlk.ową żawieszone~;. 

W oceru:e fłtłsiń$ldęj Fundacji Praw Człowieka,. projektowane rozwiązanie wprawdzie 
realizuje postanowienia . wyroku TK . w sptawie SI\. · 9/10 · (stanowi~ transppzycję jego 
sentęn,ćji oo ustaWY), ale j'edno~nie powod.qje pawstanie niespojitości ~stero.u tirawą 
kamego w kwestii :środków prdbąCyjnyc}1. Jest to spowodo;wane zakresową formułą 
rozstrzygnięcia TK w sprawie SK 9/1 O - Trybunał. ro~fM'ł ~kargę kbnstytucyj"ą 
przedstawioną w zwi~ku z konkretnym ·stanem f~tycznym2 

t a nie analizo·wał ef'l blqe 
przepisów dotyczących . obligatoryjhych i fakultatYWllYCb przesłanek. wykQllanią .. kacy 
warunkową zawieszonej, jak i odwoływania innych instYtucji ZW,iązanych z poddarrlezn 
sprawcy przestępstwa próbie. 

Dlat~gQ w ocenie }lełsińskiej Fundaqii Praw Człowfęka~ WYkonują(;; pb\YYŻSZl' V\iyrok 
Trybunału wartq byłoby !'ozważyć dokopanie: dalej . idących zmian. Z8l'6Wno w Kodek$ie 
kamym, Jak i ·Kodeksie karnym wy~onawcZ)'lił~. Z,mumy takie PQZ'WQ:filyby zapewnić 
spójnpś~ systemu prawa i PQlityki. karnej. W przypadku uznania, ie Zn.iany tęgo rodzaju 
nie mieszczą się w formuł~ -"niezbęti)JYJ;Jt k9nsekwencji" wykonania wyroku T1{, o 
ktęryeh mowa w art. 85e Regulaminu Senatu\ apelujemy o rozw:ai~JJ,ie przygQtoWitnia 
pr.z<!Z Komisję Ustawodawczą Senatu RP odrębnego projektu iniejatyWy 
astawodawczej, zapewniajątego spójnóAć S)'$temu prawa po' zn9wel.b:owaniu aJ't. 75 
Kodęksu karnego w ramaeh opiniowanej inkjatywy wykonującej bezpOśtedllio 
orzeczenie TK. Innym ro;zWią~nie,m mogłoby być zwrócenie się przez Senat o analizę, tego 
problemu do Komisji Kodyfikacyjnej Pmvva Kamego. · · · 

Ptzyjmlłfąc,. że problem konstytucyjny zasygnalizowany przez Trybtinał dotyczy 
!:>raku pozosta\'l.:ienia sądowi swobody · deo)'zyjnęj przy decydowaniu o odwołaniu środka 
PJ"obacyjnego należałąby dok<>(.lać mQdyfikacji innych instytucji pr~wnycą. prżeWiduj~cych 
,_automatyzm" :;4du przy odwo;Jywaniu $r<ldk,ów prQ.bacyjnych. Zmiany te powinny dokonać 
się. zarowno w obrębie instytucji warunkowego zay.,ieszertia wykoń3Ilia kary, jak i w hm)'ch 
instytucjąeh probacyjnych; Zmiany wymaga przede wszystkim art. 75 § la kk, który 
ró'Wnież przewiduje obligatoryjne 'W}'konanie kary w s~mku do sprawcy, wobec którego 
wcześniej warunkowo zawieszono karę. Zgodnie z przywołanym przepisem. ".Sąd zarządza 

Wobec; ska~cego w sprawie. została skierov.<atla do wykonariilit kara po~bawienia wolności w syW.acj~ ~d).' 
w okresie próby popełnił podobne p17.X!Stępstwo do tego za kt9re zostął ptf rat pierwsey ~any,_ ale~ k;tóre 
rówoięż ąrzecźo'no kar.ę pozbllwfenia wofn9ści z warunkowym zawieszeniem jej V.'Y~Onat1ia. 

J Ustawa z dnia 6 c:zerwea ł997 r. • Kodeks karny wykonaw~y; .Dz. U. i 1~91 r, Nr (/.0, pot •. SS1 t;ę 
zmianami. 

~ Uchwilla S~u RżecżypospoHtej PoJskiej z dnia 23listQpada 1990 r.- Regułamln Senatu, M.P. t 2010 r. Nr 
39,poz.S42J.r. · 
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wykomlnie kary jezeli skazany za przestępstwo popełnione z utyciem przemocy lub groźby 
bezprawnej wobec osoby nąibJitszej lub· innej osoby małoletyiej zamieszkttiących wspólnie 
ze spraWCą w okresie próby rażąco nru:Us~ parządek prawny~ ponownie Oźywając· przemocy 
lub groźby bezprawnej wobec. osoby najbl~zej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących 
wspólnie ze sprawcą", Powyższy p~is także. nie pozwala sądo"ri na indywidualizację 
rozstriygnb;Cia orąi dokOnanie prognozy ktyminologicznęj konkretoeg(J Skazanego. . 

Podobne \vątpłiwości dotyczą, jak słusznie vvskazują w swoich opiniach do 
pr.zedmiqtc:rwego. projektu Sąd ł-laJWyższy$ (miz Stpwar:~yszenie SędZiów Pols~icłi "Jl.Jstiłia»6. 
instyt4cji: obligatoryjnego podjęcia lvarunkowo umorzonego postępowania ka.rnego oraz 
odwołalłia warunkowego przed~ermmowęg,o zwolnienia! Pierw~za z nich l,U'egulowaJ1ą 
~stała wart. ·68 § l k.k., który st$\owi; "Sąd ,podejmuje postępoww:Ue karne, jd:eli sprawca 
w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, ·m które został prawomocnie skazany'. 
Nawmiast stoSA>Wnie do tteści ~. l f?O § I l<()dek&1,1 kamego vvykonaw~gó, .,Sąd 
penitencjarny odwołuje w-arunkowe•Z\volnienietj~Zeli warunkowo ZiA-•ołniony; 
l) w okresie pr()hy popełnił p1.4estę'pst\V9 umyślne, za które orzeczono ptawomocn1~ karę 
pozQ&Wienią WQlńqści~ · · · · · · 
2) uchyla się od wykonania obowiązkówt o których mowa w t'U't. ł 59 § 2; 
3') uchyla ąię od d<:>żPru~ wykon.ania ną.łą,tonych obo\yjąz;ków lą~ orzec~nYcłl srodĘ6w 
k:amycf4 . 
4) w okresie próby ra:żąco naruszył pqrząde'k praWJ1y, w szcze~plnośęi ,Popc:Jnił iłllJę 
przest~ó ńi:l okfeSłąne w pkt 1 ·lub ;qstała o~zonainna kara nit ti~eślo~ w pkt l". 

Podobnie,. jak stanowi art. 16.0 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego, 1,sąd 
penitencjarny odwółuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony, skazanY ;?:a przestępśtwo 
popełnione z ueyciem przemocy łub grotby beZprawnej wobee osoby nąjbłiższej lub innej 
·osoby małoletnięj zamieszkującej 'W5Pólnie ze spraw~ą, w okresie próby rażąco narusza 
porządek prawny~ ponownie utywąjąc PlientneY' lub groiby bęwrlJWńej W(!bee 6soby 
najbli2szej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą'~: 

z przywołanych wyZęj unorm9wań jasno wynika,. że w polskini syst~e prawą 
karnego. i penitencjarnego przewidziano szereg instytuCji pl.'zewidujących automatyZm i brak 
dyskrecjonalnej władzy sędzje&> przy rqzstrzygni~ciu dotfC$ą~ym odwołania środl<ą 
proba<.-yjneg{). Trybuna~ l<onstytucyjny w WYrOku w sprawie SK 9/10 zal<WestiQnowaJ, ie 
względu na zakres zaskar.tenia, tylko jedną z tych instytucji. Nie mniej wydaje· się, że 
wsobne argtun.enty t.nąjdują zastosowanie do wszystkich wy.zej wymienionych przepisóW. 
Dok()name noweliz.aćji Kodeksu lWuego w ,;wycinko"ym" kształcie zaproponowanym. 
obecnie przez Senat, spowoduje. że indywidualizacja rozStl4ygnięcia sądu W kwestii 
odWQ.łania środka pro!)acyjnegq · zale~ec będzie od jegp ro~j~ cą · będ~e rcizwi~em 
systemowo niespójnym. Kierując się wskazaniami Tł"ybunału Konstytucyjnego;, postulować 
nal~ pqZQ8tawienie w kaZdej sytuacji $ędzie:mu swobo<iy w za.lqesi~ podejmp:wąnią d~zj~ 
a odWQhmiu środka probacyjnego i odejście od obligator,Y,jności w tyl114kresie,., Dlatego, w 

s; OpiniaSądu Nl\i"~zego dostępna na stronach intemę,towycb Sejmu R.Ppod adresem; 
bttp;/l~attgov.pl/gfX!senat/usetfiles/ _pubtic/k81dokumenty/konsultacje.-'509/S09 _r .pdf .. 

~ Opinia SSP .,Justitia'' dostępna na stronach internetowych Stowarzys~enia pod adresem: 
bttp:IJwww.iustftia.pl/index.pbp/opinien!in-opinia·iustitii·w·przedmiocie-proponowanych•zmian-art·15-
kodekstl·karnego. 

1 Stosowanie art. 75 § 1 i 2 k.k; ujawnia nieracjonalność tych przepisów i niekiedy prowadzi do sytuacji 
absurdaJt:l)'ch. Przyldadowo, skazany dwukrotnie (drugi raz w okresie próby) na karę• pozbawienia wolnQŚCi 
:za kradz.iez (.art. 27&, § l k.k.), wobec L'tórego warwtkowo zawieszono wykonanie obu kar. na mocy art.. 75 § 
1 k.k. zostanie obligatof.)jnie pozbawiony wolno~ci, Oba przest~psrwa są bowiem umyślnymi 
pi'2Cstępsłwanri podobnymi. 'l)rmczasem wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności wobec 
ska:z:ariego za kradzie2, który w okresie próby dokona zabójstwa pozostawione Jest z mocy art. 1S § 2 k.k. 
umaniu'Sądu. · 
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pr?!ypńdku wnania przez Kort1isję UstaWo.cia:~yc_zą, że wsl<azanę. zmiany wykraez:ają poza 
nie.zbędne końsęl<:Vv~cje wykońaniit ~'}'roku TK, o których mowa w Regulaminie SetWl!~ 
Helsińska Fundacja J>raw Czło\viel,ca apel\lje do ~ęnatu {> rozwaźepie podjęęia odrębnej 
inicjatywy ustawod'ąWczej dotycącej wsbzanych kwestii bądź o zasygnalizowanie· 
problemu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Kamego~ · 

W imieniu Helsińskiej Fundacji ·Praw Człowieka, 

z 
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