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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Bogdan Gasiński. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany art. 78 § 3 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez usunięcie możliwości zwolnienia warunkowego 

dla skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności oraz zaostrzenie przesłanek 

formalnych warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary dla skazanych na 25 lat 

pozbawienia wolności. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji wnosi o zmianę art. 78 § 3 Kodeksu karnego poprzez nadanie mu nowej 

treści w następującym brzmieniu:  

,,Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po 

odbyciu 20 lat kary”. 

Wnioskowana w petycji zmiana ma prowadzić do tego, aby osoby skazane na 

dożywocie nie mogły korzystać z ubiegania się o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty 

kary, a osoby, które zostały skazane na 25 lat pozbawienia będą mogły ubiegać się o 

warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary dopiero po 20 latach.  

Autor petycji stoi na stanowisku, że kara dożywotniego pozbawienia wolności jest 

orzekana przez sądy w stosunku do sprawców, którzy popełniają najcięższe przestępstwa, 

dlatego też osoby te powinny być izolowane do końca swojego życia.  

Jednocześnie, w opinii autora petycji, zmiana ma przywrócić sprawiedliwość  

i nieuchronność odbycia kary za poważne przestępstwa. 

STAN PRAWNY: 

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona 

w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz 

uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) w art. 3 stanowi, że nikt 

nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo 

karaniu. 

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w art. 41 

stanowi, że pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach  

i w trybie określonych w ustawie, a każdy pozbawiony wolności (w myśl ust. 4 tegoż 

przepisu) powinien być traktowany w sposób humanitarny. 
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Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.), 

dalej: ,,k.k.”, w art. 53 stanowi, że sąd wymierza karę według swojego uznania,  

w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała 

stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę 

cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także 

potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. 

Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania 

się sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze 

względu na wiek lub stan zdrowia, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj  

i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych 

następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed 

popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie  

o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu 

sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego (§ 2). 

Wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej 

mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą  

w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem (§ 3). 

Zgodnie z art. 78 § 1 skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej 

połowy kary. 

Przywołana przesłanka ulega modyfikacji w odniesieniu do sprawców określonych  

w art. 64–65 k.k. W wypadku recydywistów specjalnych zwykłych (art. 64 § 1) warunkowe 

przedterminowe zwolnienie możliwe jest po odbyciu 2/3 kary. W wypadku 

multirecydywistów oraz sprawców określonych w art. 65 k.k. przedterminowe zwolnienie 

możliwe jest po odbyciu 3/4 kary. 

W postanowieniach art. 78 § 3 k.k. wyszczególniono skazanych na karę 25 lat 

pozbawienia wolności i karę dożywotniego pozbawienia wolności, uznając, że grupa tych 

sprawców – ze względu na uprzednie ich skazanie na te najbardziej dolegliwe kary – nie 

zasługuje na przyznanie przywileju szybkiego powrotu do społeczeństwa. 

Wobec skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności możliwość warunkowego 

zwolnienia aktualizuje się po odbyciu 15 lat kary, zaś wobec skazanego na karę 

dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary. 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(64)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(64)par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(65)&cm=DOCUMENT
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1 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Wielka Izba z dnia 26 kwietnia 2016 r. – tekst w materiałach 

do petycji.  

INFORMACJE DODATKOWE: 

W wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Wielka Izba z dnia 26 

kwietnia 2016 r. 10511/10
1
 odnośnie zasad wymierzania kar dożywotniego pozbawienia 

wolności stwierdzono, że zgodnie z dobrze ustalonym orzecznictwem Trybunału 

wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności pełnoletniemu sprawcy 

przestępstwa nie jest samo w sobie zabronione lub niezgodne z art. 3, ani z żadnym innym 

artykułem Konwencji, pod warunkiem iż nie jest rażąco nieproporcjonalne. Trybunał 

jednakże uznawał, iż wymierzenie osobie pełnoletniej kary dożywotniego pozbawienia 

wolności niepodlegającej skróceniu może zrodzić kwestię naruszenia art. 3.  

Kara dożywotniego pozbawienia wolności nie staje się karę niepodlegającą skróceniu 

jedynie dlatego, że w praktyce może zostać odbyta w pełni. Nie pojawia się kwestia 

naruszenia art. 3, jeżeli kara dożywocia w świetle prawa i faktycznie może ulec skróceniu. 

[...] Kara dożywotniego pozbawienia wolności pozostaje zgodna z art. 3 Konwencji jedynie 

wówczas, gdy istnieje zarówno perspektywa zwolnienia, jak i możliwość kontroli kary, 

przy czym oba te warunki muszą być spełnione od momentu wymierzenia kary. [...]  

W takim przypadku materiały z zakresu komparatystyki prawniczej i prawa 

międzynarodowego przedstawione [Trybunałowi] wyraźnie przemawiały za powołaniem do 

życia specjalnego mechanizmu gwarantującego kontrolę kary dożywotniego pozbawienia 

wolności nie później niż dwadzieścia pięć lat po jej wymierzeniu wraz okresowymi 

kontrolami przeprowadzanymi po tym terminie. Do państw należy podjęcie decyzji -  

a nie do Trybunału wydanie nakazu - w przedmiocie formy (wykonawczej czy sądowej), 

jaką kontrola ta powinna przybrać.  

Trybunał przyjmował, że łaska prezydencka może zatem być zgodna z wymogami 

wynikającymi z jego orzecznictwa. 


