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Probacja (ang. probation) – instytucja związana z

poddaniem sprawcy próbie zapoczątkowana w systemie

common law i praktykę tamtejszych sądów.

Istotą środków probacyjnych jest rezygnacja z orzeczenia

bądź wykonania kary na oznaczony okres próby,

podczas którego na sprawcę nałożone są zróżnicowane

obowiązki.

Warunkiem stosowania tych środków zawsze jest

pozytywna prognoza kryminologiczna wobec

sprawcy. Uzasadnione musi być zatem przypuszczenie, że

pomimo orzeczenia takiego środka sprawca będzie

przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie

popełni ponownie przestępstwa. Ocena ta formułowana

jest w szczególności na podstawie postawy sprawcy, jego

właściwości i warunków osobistych, dotychczasowego

sposobu życia oraz zachowania się po popełnieniu

przestępstwa.
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Rozumieć należy to, że środki probacyjne – w szczególności warunkowe zawieszenie wykonania kary

– nie są odrębnym rodzajem kar.

Celem stosowania środków probacyjnych jest realizacja zakładanych celów kary w sposób możliwie

efektywny. Dają one szanse na osiągniecie celu prewencyjnego przy możliwie szybkiej ponownej

integracji skazanego ze społeczeństwem.



WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA

Warunkowe umorzenie postępowania jest zawsze FAKULTATYWNE. Istotą tego środka probacyjnego jest

umorzenie postępowania „na próbę”. W takim wypadku sąd wydaje wyrok, w który stwierdza sprawstwo i

winę – nie wymierza jednak kary. Wyrok warunkowo umarzający postępowanie nie jest wyrokiem

skazującym. Osoba, wobec której taki wyrok wydano, pozostaje osobą niekaraną. Gdy okaże się jednak, że

sprawca nie przestrzega nałożonych nań obowiązków okresu próby, warunkowo umorzone postępowanie

może zostać podjęte i zakończone wyrokiem skazującym.

Przesłanki:

– wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne

– okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości

– sprawca nie jest karany za przestępstwo umyślne

– pozytywna prognoza kryminalno-polityczna

– przestępstwo zagrożone maksymalnie karą 5 lat pozbawienia wolności



Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od

uprawomocnienia się orzeczenia.

Umarzając warunkowo postępowanie karne, w okresie próby sąd:

• może oddać sprawcę pod dozór kuratora i innych podobnych podmiotów

• nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody oraz w miarę możliwości zadośćuczynienia

(albo w zamian orzeka nawiązkę)

• może nałożyć na sprawcę obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1-3, 5-6b, 7a lub 7b k.k.

• może orzec świadczenie pieniężne

• może orzec zakaz prowadzenia pojazdów



PODJĘCIE POSTĘPOWANIA WARUNKOWO UMORZONEGO

Sąd może (fakultatywnie) podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca:

• w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił przestępstwo inne

niż prawomocnie osądzone przestępstwo umyślne, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania

nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku

albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody

• po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego

uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie

popełnił przestępstwo

Sąd podejmuje (obligatoryjnie) postępowanie karne jeżeli sprawca:

• w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany

• jeżeli sprawca w inny sposób rażąco narusza porządek prawny po udzieleniu mu pisemnego

upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu

szczególne względy.



Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6

miesięcy od zakończenia okresu próby!!

Regułę tę należy rozumieć w sposób następujący – przesłanką ewentualnego podjęcia postępowania

może być tylko takie zachowanie, które miało miejsce w trakcie trwania okresu próby. Zachowanie

skazanego w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby nie może w żaden sposób wpłynąć na

podjęcie postępowania. Ten półroczny dodatkowy okres pozwala jednak na ewentualne podjęcie

postępowania w sytuacji, przykładowo gdy:

• informacja o wystąpieniu jednej z przesłanek dotarła do organu już po upływie okresu próby,

• aktualizacja przesłanki podjęcia postępowania nastąpiła na sam koniec okresu próby i ze

względu na tempo pracy organu reakcja na tę okoliczność nie była możliwa przed

zakończeniem próby.

Po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu próby podjęcie postępowania nie jest możliwe

– nawet, jeśli organ spóźni się tylko jeden dzień!



WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY

Drugi ze środków probacyjnych polega na tym, że sąd w wyroku skazującym orzeka karę, ale jej

wykonanie zawiesza pod tym warunkiem, że w oznaczonym okresie próby skazany będzie

przestrzegał porządku prawnego i wywiązywał się z nałożonych nań obowiązków. Jeśli ten warunek

zostanie spełniony, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia

okresu próby. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, kara zostaje skierowana do wykonania.

Istnieją dwie niezależne podstawy warunkowego zawieszenia kary:

1) art. 69 § 1 k.k. – w tym podstawowym przypadku sąd może warunkowo zawiesić wykonanie

kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie

popełnienia przestępstwa nie był prawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności i jest to

wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia

powrotowi do przestępstwa

2) art. 60 § 5 k.k. – w przypadku małego świadka koronnego sąd może warunkowo zawiesić

wykonanie kary do 5 lat pozbawienia wolności na okres próby wynoszący do 10 lat, jeżeli uzna,

że pomimo niewykonania kary sprawca nie popełni ponownie przestępstwa



OGÓLNA PODSTAWA WARUNKOWEGO ZAWIESZENIA KARY (art. 69 k.k.)

Przesłanki:

1) orzeczono karę pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze jednego roku

2) sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności

3) pozytywna prognoza kryminologiczna (sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę

sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po

popełnieniu przestępstwa)

UWAGA – w przypadku występku o charakterze chuligańskim oraz przestępstwa ponownego

prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości karę pozbawienia wolności zawiesza się tylko w

szczególnie uzasadnionych w wypadkach!



Długość okresu próby:

 2 – 5 lat przy karze pozbawienia wolności

 3 – 5 lat przy karze pozbawienia wolności orzeczonej wobec sprawcy młodocianego oraz

sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie

zamieszkującej

 2 – 10 lat przy karze pozbawienia wolności dla małego świadka koronnego

Zawieszając wykonanie kary, sąd może orzec grzywnę, jeżeli jej wymierzenie obok kary

pozbawienia wolności na innej podstawie nie jest możliwe. W razie zarządzenia wykonania kary

grzywna to nie podlega wykonaniu.



Zawieszając wykonanie kary, sąd nakłada (obligatoryjnie) na skazanego co najmniej jeden z

poniższych obowiązków:

– informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

– przeproszenia pokrzywdzonego,

– wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

– wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

– powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

– poddania się terapii uzależnień,

– poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,

– uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

– powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

– powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony

sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,

– opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

– innego stosownego postępowania w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu

ponownie przestępstwa

Sąd może również orzec świadczenie pieniężne albo zobowiązać skazanego do naprawienia

wyrządzonej przestępstwem szkody.



Zawieszając wykonanie kary, sąd może w okresie próby oddać skazanego pod dozór. Dozór jest

obowiązkowy wobec młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, sprawcy określonego w art.

64 § 2, a także wobec sprawcy przestępstwa popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji

seksualnych oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby

wspólnie zamieszkującej.



ZARZĄDZENIE WYKONANIA ZAWIESZONEJ KARY

Sąd może (fakultatywnie) zarządzić wykonanie zawieszonej kary, jeśli:

• skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo

niż podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez

warunkowego zawieszenia jej wykonania, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania

nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku

• jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny,

a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo

Sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie zawieszonej kary, jeśli:

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

prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania

• skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej

lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek

prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby

małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą

• jeżeli sprawca w inny sposób narusza porządek prawny po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia

przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy



Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od

zakończenia okresu próby!!

Jeżeli w tym okresie kara nie zostanie skierowana do wykonania, skazanie ulega zatarciu z mocy

prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę, środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny,

zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich

wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka

zabezpieczającego



WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE

Jeżeli skazany odbywający karę pozbawienia wolności poprzez swoje zachowanie prezentuje

poszanowanie dla porządku prawnego, możliwe jest udzielenie mu przez sąd zezwolenia na opuszczenie

zakładu karnego przed wykonaniem całej kary – pod warunkiem, że przez oznaczony okres próby będzie

on przestrzegał nałożonych nań obowiązków.

Przesłanki:

1) Przesłanka materialna:  pozytywna prognoza kryminologiczna

2) Przesłanka formalna:  czas odbywania kary

− co do zasady odbycie co najmniej ½ kary

− odbycie 2/3 kary (64 § 1 k.k.)

− odbycie 3/4 kary (64 § 2 k.k.)

− odbycie 15 lat kary (skazany na 25 lat pozbawienia wolności)

− odbycie 25 lat kary (skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności)

Skazując na karę pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocia, w szczególnie

uzasadnionych wypadkach sąd może ustalić surowsze wymogi niż powyższe okresy. Aktualnie sąd nie

można całkowicie wyłączyć możliwości warunkowego zwolnienia.



Okres próby → zasadniczo jest to czas pozostały do odbycia kary, ale nie może być on krótszy niż

2 lata ani dłuższy niż 5 lat

− nie krótszy niż 3 lata (sprawca z 64 § 2)

− równy 10 lat (sprawca skazany na 25 lat albo dożywocie)

Szczegółowe regulacje co do stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia

reszty kary pozbawienia wolności znajdują się w kodeksie karnym wykonawczym (rozdział X, oddział

11 k.k.w.)



PRZEBIEG OKRESU PRÓBY

Jeśli przebieg jest pozytywny i nie doszło do odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia, karę

uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia (art. 82 § 1 k.k.)

Jeśli przebieg okresu próby jest negatywny, możliwe jest jego odwołanie do 6 miesięcy od zakończenia

okresu próby. W takim przypadku skazany ponownie przyjmowany jest do zakładu karnego i odbywa

pozostającą do odbycia część kary (art. 160 k.k.w.)

→ obligatoryjne odwołanie:

• skazany w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę

pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania

• skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub

innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza

porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub

innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą

• skazany, po pisemnym upomnieniu przez kuratora sądowego, w okresie próby popełnił inne

przestępstwo albo uchyla się od wykonania nałożonych obowiązków, dozoru, środków karnych,

przepadku lub środków kompensacyjnych

→ fakultatywne odwołanie:

• skazany w okresie próby popełnił inne przestępstwo albo uchyla się od wykonania nałożonych

obowiązków, dozoru, środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych



SKRÓCENIE KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI I 
ŚRODKÓW KARNYCH

Są to instytucje podobne do przedterminowego warunkowego zwolnienia z odbycia kary pozbawienia

wolności. Również opierają się na założeniu, że jeśli cele kary zostały zrealizowane, nie ma potrzeby

wykonywania całości kary ograniczenia wolności czy środka karnego.

Najważniejszą różnica jest to, że nie są to środki probacyjne!!!

Wystarczy spełnić wymogi formalne zawarte w art. 83 i 84 k.k. Do ich zastosowania co do zasady nie

jest konieczna pozytywna prognoza kryminologiczna dotycząca sprawcy. Nie jest również wyznaczany

żaden okres próby.



Proszę o zapoznanie się z art. 66 – 84 k.k.
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