
Ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny                                   

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn.zm.) (wyciąg z przepisów)   
 

Art. 53. § 1. 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. 

§ 2. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania 

się sprawcy, 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. 

§ 3. 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. 

 

xxx 

 

Art. 56. Przepisy art. 53, art. 54 § 1 oraz art. 55 stosuje się odpowiednio do orzekania innych 

środków przewidzianych w tym kodeksie, z wyjątkiem obowiązku naprawienia wyrządzonej 

przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 

 

xxx 

 

Art. 59. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat 

albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd może 

odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie środek karny, przepadek lub środek 

kompensacyjny, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione. 

 

xxx 

 

Art. 60. § 1. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w wypadkach 

przewidzianych w ustawie oraz w stosunku do młodocianego, jeżeli przemawiają za tym 

względy określone w art. 54 § 1. 

§ 2. Sąd może również zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w szczególnie 

uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby 

niewspółmiernie surowa, w szczególności: 

1)   jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona albo 

pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, 

2)   ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania o naprawienie szkody lub 

o jej zapobieżenie, 

3)   jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł poważny 

uszczerbek w związku z popełnionym przestępstwem. 

§ 3. Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej 

wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu 

przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje 



dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego 

popełnienia. 

§ 4. Na wniosek prokuratora sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet 

warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy przestępstwa, który, niezależnie 

od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania i przedstawił 

istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, przestępstwa zagrożonego karą 

powyżej 5 lat pozbawienia wolności.  

§ 5. W wypadkach określonych w § 3 i 4 sąd, wymierzając karę pozbawienia wolności do lat 

5, może warunkowo zawiesić jej wykonanie na okres próby wynoszący do 10 lat, jeżeli uzna, 

że pomimo niewykonania kary sprawca nie popełni ponownie przestępstwa; przepisu art. 69 § 

1 nie stosuje się, a przepisy art. 71-76 stosuje się odpowiednio. 

§ 6. Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy 

ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju według następujących zasad: 

1)   jeżeli czyn stanowi zbrodnię zagrożoną co najmniej karą 25 lat pozbawienia wolności, sąd 

wymierza karę pozbawienia wolności nie niższą od 8 lat, 

2)   jeżeli czyn stanowi inną zbrodnię, sąd wymierza karę pozbawienia wolności nie niższą od 

jednej trzeciej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, 

3)   jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara 

pozbawienia wolności nie niższa od roku, sąd wymierza grzywnę, karę ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności, 

4)   jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara 

pozbawienia wolności niższa od roku, sąd wymierza grzywnę albo karę ograniczenia 

wolności. 

§ 7. Jeżeli czyn zagrożony jest więcej niż jedną z kar wymienionych w art. 32 pkt 1-3, 

nadzwyczajne złagodzenie kary polega na odstąpieniu od wymierzenia kary i orzeczeniu 

środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 2-3, 7 i 8, środka kompensacyjnego lub 

przepadku; przepisu art. 61 § 2 nie stosuje się. 

§ 8. Nadzwyczajnego złagodzenia kary nie stosuje się do czynów zagrożonych karą 

pozbawienia wolności powyżej 5 lat, do których ma zastosowanie art. 37a. 

 

xxx 

 

Art. 66. § 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna 

szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a 

postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste 

oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia 

postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni 

przestępstwa. 

§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą 

przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. 

 

xxx 

 

Art. 69. § 1. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności 

orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia 

przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla 

osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do 

przestępstwa. 



§ 2. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, 

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

popełnieniu przestępstwa. 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. Wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz sprawcy przestępstwa 

określonego w art. 178a § 4 sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary jedynie w 

szczególnie uzasadnionych wypadkach. 

 


