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Egzekwowanie obowi ązków probacyjnych 
z art. 72 § 1 i 2 k.k. w post ępowaniu przygoto-

wawczym i s ądowym 

1. Zarys problematyki 

Policja i Prokuratura są tymi ogniwami w systemie organów państwa, któ-
re mają za zadanie przede wszystkim wykryć i doprowadzić do osądzenia 
sprawców przestępstw. Rola tych organów nie powinna jednak sprowadzać 
się do funkcji ścigania, gdyŜ mogą one realizować równieŜ pewne czynności 
o charakterze wykonawczym, zwiększające gwarancje skuteczności kar. 
Postępowanie przygotowawcze moŜna przeprowadzić w taki sposób, Ŝe 
sprawniej nastąpi ograniczenie negatywnych skutków przestępstwa. Dotyczy 
to zwłaszcza tych przypadków, w których sprawcy deklarują skruchę. RóŜni-
ca czasowa między przedstawieniem zarzutu, przesłuchaniem podejrzanego 
a poddaniem go odpowiedzialności karnej przed sądem stwarza szerokie 
moŜliwości dla zweryfikowania autentyczności takiej postawy sprawcy. Na 
pozór moŜe się wydawać, Ŝe wyeksponowanie przedmiotowej funkcji postę-
powania przygotowawczego, jako wymagającej uaktywnienia, oznaczać 
musi jego wydłuŜenie oraz dodatkowe obowiązki Policji i Prokuratury. Jed-
nak szybkość i efektywność postępowania powinny być postrzegane w ca-
łym przekroju od momentu rozpoczęcia czynności postępowania przygoto-
wawczego do całkowitego wykonania kary. Akcentowanie znaczenia tzw. 
sądów 24-godzinnych, to w istocie zajęcie się, jakkolwiek potrzebne, tylko 
jednym z etapów w powyŜszym procesie.  

Podjęta problematyka skłania do rozwaŜań w kwestii prawnych podstaw 
i praktycznych sposobów egzekwowania od podejrzanych określonych dzia-
łań odpowiadających obowiązkom probacyjnym jeszcze przed wydaniem 
wyroku. W obecnym systemie podejrzany moŜe wyrazić wolę dobrowolnego 
poddania się karze, co jest satysfakcjonującym rozwiązaniem dla niego, jak 
teŜ ułatwieniem dla organów postępowania. Wprowadzenie do kodeksu po-
stępowania karnego trybu przewidzianego w art. 335 § 1 i 2 k.p.k. było za-
biegiem zdecydowanie pozytywnym dla funkcjonowania wymiaru sprawie-
dliwości. Niemniej w kontekście wdroŜenia procedury uzgadniania kary 
z podejrzanym i decyzji co do aprobaty takich wniosków przez sąd istnieją 
dodatkowe moŜliwości zwiększenia efektywności kary. Wobec podejrzanego 
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naleŜałoby bowiem formułować oczekiwania zachowań potwierdzających 
realność przyznania się do czynu i Ŝalu w związku z jego popełnieniem za-
nim zapadnie wyrok. Te zachowania dotyczyłyby zarówno zrekompensowa-
nia szkody, jak teŜ zmiany postawy Ŝyciowej w sytuacji, gdy przestępstwo 
nie było przypadkowe, o tyle Ŝe wiązało się z pewnym stylem Ŝycia1. Impliku-
je to nie mniej waŜne zagadnienie polegające na określeniu szczegółowego 
zakresu wymagań w stosunku do podejrzanego, co łączy się z oceną obo-
wiązków z art. 72 § 1 i 2 k.k. pod kątem ich dopuszczalności z punktu wi-
dzenia praw i wolności obywatelskich gwarantowanych konstytucyjnie, skoro 
formalnie nie są one karą ani środkiem karnym oraz celowości – związanej 
z ewentualnymi konsekwencjami, które naleŜałoby zastosować w razie uchy-
lania się od ich wykonania. 

 Niewątpliwe jest, Ŝe to od samego sprawcy w duŜej mierze zaleŜy zmi-
nimalizowanie skutków przestępstwa. Instrumenty prawne powinny moty-
wować go do tego, aby uczynił to maksymalnie szybko2. MoŜe się wówczas 
okazać, iŜ w czasie wyrokowania zaistniałe przestępstwo nie będzie juŜ sta-
nowić powaŜniejszego problemu dla pokrzywdzonego czy teŜ dla społe-
czeństwa ze względu na późniejsze rekompensujące działania sprawcy.  

2. Obowi ązki probacyjne w ocenie aksjologicznej oraz prag-
matycznej 

Jak zauwaŜa A. Kordik, w klasycznym ujęciu probacja obejmuje uznanie 
sprawcy za winnego popełnienia przestępstwa, ale zawieszenie kary, nało-
Ŝenie na sprawcę obowiązków, oznaczenie okresu próby i poddanie go do-
zorowi kuratora3. W ujęciu formalno-prawnym, jak z kolei definiuje probację 
A. Bałandynowicz, oznacza ona wstrzymanie wykonania wyroku przez sąd, 
a sprawca pozostaje w społeczeństwie pod dozorem kuratora na czas okre-

                                       
1  K. D a s z k i e w i c z sygnalizowała, Ŝe niektóre spośród obowiązków nałoŜonych przy warun-

kowym zawieszeniu wykonania kary powinny zostać „przekształcone” w warunki stosowania 
wobec sprawców tej instytucji i podawała przykład sprawców odnoszących duŜe korzyści 
majątkowe z popełnienia przestępstwa, a uchylających się od naprawienia szkody pokrzyw-
dzonym − Warunkowe zawieszenie wykonania kary – propozycje zmian, Prokuratura i Prawo 
2000, nr 11, s. 29–30. 

2 Jak zauwaŜa W. O s i a t y ń s k i, „Budowanie takiej motywacji polega między innymi na tym, 
by człowiek ponosił konsekwencje swoich czynów i Ŝeby wiedział, Ŝe konsekwencje będą 
mniej dolegliwe, jeśli podejmie zmianę” − Probacja czy kara pozbawienia wolności, (w:) Za-
pobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków 
karania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawczą i Praworząd-
ności pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka, w dniach 1–2 grudnia 
2003 r., Warszawa 2004, s. 86. 

3  A. K o r d i k, Warunkowe zawieszenie wykonania kary w systemie środków probacyjnych 
i jego efektywność, Wrocław 1998, s. 17. 
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ślony przez sąd4. Obowiązki probacyjne przy warunkowym zawieszeniu wy-
konania kary skatalogowane zostały w art. 72 § 1 i 2 k.k. NaleŜą do nich: 
informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, przeproszenie 
pokrzywdzonego, wykonywanie ciąŜącego na skazanym obowiązku łoŜenia 
na utrzymanie innej osoby, wykonywanie pracy zarobkowej, podjęcie nauki 
lub przygotowania się do zawodu, powstrzymanie się od naduŜywania alko-
holu lub uŜywania innych środków odurzających, poddanie się leczeniu, 
w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom 
terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych, 
powstrzymanie się od przebywania w określonych środowiskach lub miej-
scach, powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi 
osobami w określony sposób, opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie 
z pokrzywdzonym, innego stosownego postępowania w okresie próby, jeŜeli 
moŜe to zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa. Ponadto sąd moŜe 
zobowiązać skazanego do naprawienia szkody w całości lub w części.  

W doktrynie wskazuje się, Ŝe obowiązki probacyjne stanowią bogaty ze-
staw środków o wyraźnym charakterze wychowawczym, ale takŜe profilak-
tycznym5. Obowiązki probacyjne mają jednak równieŜ wyraźnie cechy kary 
z racji faktycznego ograniczenia wolności. Probacja powoduje, Ŝe wolność 
skazanego jest częściowo ograniczona, ale teŜ status skazanego jest o tyle 
korzystny, iŜ moŜe pracować, a unika dolegliwości pobytu w więzieniu6. 
Trzeba podkreślić, Ŝe zgodnie z art. 72 § 1 k.k., regulującym zobowiązania 
nakładane przez sąd na skazanego przy zawieszeniu wykonania kary, prze-
ciwwskazaniem dla zastosowania probacji nie jest pozostawanie bez pracy, 
nie uczęszczanie do szkoły czy zaniechanie odbywania kursów przygotowu-
jących do zawodu, a takŜe naduŜywanie alkoholu lub uŜywanie innych środ-
ków odurzających oraz przebywanie w środowiskach przestępczych. Odpo-
wiednie obowiązki w tym zakresie, w zaleŜności od potrzeb, nakładane są 
w okresie próby. Z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania 
kary mogą przy tym skorzystać sprawcy, którzy mają status recydywistów 
wielokrotnych, np. jeśli podjęli współpracę w trybie art. 60 § 3–5 k.k.7. 
W konsekwencji moŜna poddać w wątpliwość załoŜenie, Ŝe przesłanką do-
datnią warunkowego zawieszenia wykonania kary jest pozytywna prognoza 
dotycząca sprawcy8, a w kaŜdym razie zasadność takiego stanowiska po-

                                       
4 A. B a ł a n d y n o w i c z, Filozofia probacji – podstawy aksjologiczne systemu sprawiedliwego 

karania, Prokuratura i Prawo 2005, nr 2, s. 13. 
5 T. B o j a r s k i (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 148.  
6 Por. A. B a ł a n d y n o w i c z, Filozofia probacji…, op. cit., s. 13. 
7 T. B o j a r s k i, Kodeks karny…, op. cit., s. 145. 
8 Takie załoŜenie przyjmuje np. A. K o r d i k, Warunkowe zawieszenie…, op. cit., s. 52, jak-

kolwiek Autor ten prezentuje równieŜ wyniki swoich badań aktowych, z których wynika, Ŝe 
30,66% sprawców korzystających z warunkowego zawieszenia wykonania kary było 
uprzednio karanych (nawet cztery i więcej razy) i konkluduje, Ŝe sędziowie starają się zawie-
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strzeganego jako wyraŜającego tezę o bardzo wysokim, graniczącym 
z pewnością, prawdopodobieństwie co do dalszego, poprawnego funkcjo-
nowania skazanego w społeczeństwie.  

Na tym tle, zwaŜywszy na szeroki katalog obowiązków probacyjnych i ich 
– w załoŜeniu – modelujące oddziaływanie na osobowość, pojawia się pyta-
nie o granice ingerencji państwa w socjalizowanie jednostki. Bez wątpienia 
wzorzec społeczny odzwierciedlony w róŜnych aktach prawnych preferuje 
raczej podjęcie pracy niŜ uchylanie się od niej, powstrzymywanie się od al-
koholu niŜ jego naduŜywanie, altruizm (działania prospołeczne), a nie ego-
izm, uczęszczanie do szkoły, a nie jej porzucanie. Niemniej art. 47 Konstytu-
cji stanowi, Ŝe kaŜdy ma prawo do ochrony Ŝycia prywatnego, rodzinnego, 
czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim Ŝyciu osobistym. Po-
nadto w art. 31 ust. 2 Konstytucji zapisano, iŜ kaŜdy jest obowiązany szano-
wać wolność i prawa innych, a nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, 
czego prawo mu nie zakazuje. Dodatkowo art. 42 ust. 1 Konstytucji przesą-
dza, Ŝe kara moŜe być stosowana tylko za popełnienie czynu zabronionego. 
Dokonywana na tej podstawie wykładnia Trybunału Konstytucyjnego nie 
pozostawia wątpliwości co do rygorystycznej interpretacji przywołanej reguły, 
zakazując odsyłania w przepisach karnych do aktów wykonawczych9.  

Takie ujęcie problemu nakazuje zastanowić się nad dwoma kryteriami 
zachowań dewiacyjnych10 opisanymi przez J. Jasińskiego. Pierwsze z nich 
wiąŜe się z przekonaniem o szkodliwości określonych nawyków dla samej 
przejawiającej je jednostki, dla jej bezpośredniego otoczenia albo dla całego 
społeczeństwa. Natomiast drugie kryterium zakłada uznanie za dewiację 
zachowań zasługujących na potępienie jako „złe same w sobie”, które odbie-
rane są jako lekcewaŜące najwyŜsze wartości społeczne. W tej sferze po-
dawanym przykładem jest prostytucja czy tzw. pasoŜytnictwo społeczne11. 
Czynnikiem skłaniającym do maksymalnie ograniczonego i ostroŜnego prze-
chodzenia, w sferze wymiaru kary, od obowiązujących w społeczeństwie 
norm obyczajowych do ich ekspozycji przy profilowaniu sprawcy dla potrzeb 
karania jest fakt, Ŝe zabroniony jest określony czyn zabroniony, a – jak sta-
                                                                                               

sić wykonanie kary, gdy widzą ku temu jakąś nawet wątpliwą przesłankę; por. A. K o r d i k, 
Probacja w systemie prawa karnego wykonawczego, Wrocław 1998, s. 145–146. 

9 L. K u b i c k i, Nowa kodyfikacja karna a Konstytucja RP, Państwo i Prawo 1998, nr 9–10, 
s. 26–28. 

10 W literaturze przedmiotu moŜna spotkać obok terminu „zachowania dewiacyjnego” takŜe 
inne określenia: niedostosowanie społeczne, wykolejenie społeczne, patologia zachowań, 
zła adaptacja społeczna, wadliwa socjalizacja, zaburzenia w zachowaniu, a w ustawie o po-
stępowaniu w sprawach nieletnich znajduje się określenie: demoralizacja; por. W. S z c z ę -
s n y, Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Warszawa 2003, 
s. 29. Z kolei ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 
posługuje się określeniem „demoralizacji”. 

11 J. J a s i ń s k i, Elementy patologii społecznej w Polsce, (w:) Problemy patologii społecznej, 
Wrocław 1986, s. 7–8. 
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nowi fundamentalna reguła prawna – co nie jest zabronione, jest dozwolone. 
NaleŜy tę zasadę odnieść do wielu zachowań nagannych jedynie z punktu 
widzenia społecznego. Sceptycyzm moŜe zatem wywoływać nagradzanie 
lub represjonowanie sprawcy za jego cechy, im dalej sytuują się one od czy-
nu zabronionego.  

W przeszłości w judykarturze, opartej na rozwiązaniach kodeksu karnego 
z 1969 r., kwestia zakazu obostrzania kary z uwagi na aspołeczny tryb Ŝycia 
sprawcy była ujmowana raczej odmiennie, niŜ wynikałoby to ze stanu praw-
nego de lege lata (wprowadzającego limitującą funkcję winy, konstytucyjnie 
akcentującego nadrzędność praw i wolności obywatelskich nad obowiązkami 
społecznymi), gdyŜ przewidywano wzmoŜoną represję wobec tego typu 
sprawców. Posługiwano się nośnym wówczas określeniem „pasoŜytniczego 
trybu Ŝycia” sprawcy przestępstwa, poprzez które rozumiano, iŜ dany czło-
wiek – mimo moŜliwości – nie kontynuował nauki lub, będąc zdolny do pra-
cy, uchylał się od jej wykonania, a swe środki na utrzymanie uzyskiwał 
sprzecznie z zasadami współŜycia społecznego. Zgodnie ze stanowiskiem 
SN następstwem rozpoznania takiej postawy sprawcy miało być transpono-
wanie jej do wymiaru kary jako okoliczności powodującej zaostrzenie repre-
sji, a takŜe dokonanie wyboru kary surowszego rodzaju12. W wyroku z dnia 
1 grudnia 1972 r. SN stwierdził, Ŝe „jeśli uwzględnić, Ŝe oskarŜony przed 
popełnieniem przestępstw prowadził pasoŜytniczy tryb Ŝycia (nie pracował 
i nie uczył się), to w tym stanie rzeczy uznać trzeba za słuszne podwyŜsze-
nie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności do granicy wskazanej 
w wyroku”13.  

Zestawiając te orzeczenia z zasadami gwarancji wolności obywatelskich 
obecnej Konstytucji naleŜy stwierdzić, Ŝe tak daleko idące tezy zawarte 
w ówczesnych orzeczeniach Sądu NajwyŜszego raczej nie mogą być aktu-
alnie wyznacznikiem decyzji o karze i środkach probacyjnych, biorąc pod 
uwagę obowiązujące gwarancje konstytucyjne swobodnego kształtowania 
swojego Ŝycia osobistego jako uprawnienia kaŜdego obywatela.  

Niewątpliwie społeczeństwo sprawuje kontrolę nad jednostkami zmierza-
jąc do podporządkowania ich normom grupowym14. Od strony socjologicznej 
środkiem tej kontroli są mechanizmy skłaniania do konformizmu15, róŜniące 
się w poszczególnych epokach i miejscach swoją treścią, lecz co do istoty 
niezmienne. Kontrola ta jednakŜe, będąc koniecznym warunkiem trwania 
                                       
12 Uchwała Sądu NajwyŜszego z dnia 18 października 1973 r., sygn. VI KZP 37/73, OSNKW 

1973, nr 12, poz. 151. Do uchwały tej odwołuje się A. M a r e k, pisząc: „NaleŜy stwierdzić, Ŝe 
naduŜywanie alkoholu (...), czerpanie środków utrzymania ze źródeł sprzecznych z zasada-
mi współŜycia społecznego (prostytucja, hazard) naleŜy do kategorii okoliczności obciąŜają-
cych” − Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005, s. 231. 

13 Wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 1 grudnia 1972 r., II KR 52/72, LEX nr 21534. 
14 Por. M. O s s o w s k a, Socjologia moralności, Warszawa 1986, s. 170. 
15 Por. A. K o s s o w s k a, Funkcjonowanie kontroli społecznej, Warszawa 1992, s. 56. 
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zbiorowości, nie moŜe być zbyt intensywna, gdyŜ wtedy wpływa destrukcyj-
nie na Ŝywotność procesów społecznych, niszcząc indywidualność 
i twórczość. Poddając krytyce formułę pasoŜytniczego trybu Ŝycia i kwestio-
nując zasadność przywoływania w aktualnych wyrokach sądowych niektó-
rych faktów z tego zakresu, nawet jeśli nie wzmiankują one o raŜącym języ-
kowo „pasoŜytnictwie”, niezbędne jest zaproponowanie innego kryterium 
pozwalającego na stwierdzenie negatywnych, osobowościowych właściwo-
ści sprawcy. Negatywny osąd sprawcy powinien kumulować takie okoliczno-
ści, jak przede wszystkim wcześniejsze popełnianie przestępstw oraz za-
chowania pozostające w ścisłym związku z czynami zabronionymi. Stanowi-
sko takie ma oparcie normatywne. Wystarczy wspomnieć o podstawie fakul-
tatywnego zarządzenia wykonania kary z art. 75 § 1 k.k. czy o przesłance 
odwołania odroczenia wykonania kary z art. 156 § 1 k.k.w., tj. o raŜącym 
naruszeniu porządku prawnego. 

ChociaŜ trudno byłoby niewątpliwie opracować zespół postaw, które nie 
będąc przestępstwami, mogą być uwaŜane za społecznie szkodliwe w stop-
niu raŜącego naruszenia porządku prawnego, to jednak stosunkowo najła-
twiej uczynić to przez porównanie róŜnych zachowań z czynami zabronio-
nymi. W kaŜdym przypadku sąd musiałby wykazać, Ŝe styl Ŝycia sprawcy 
upodabnia go do naruszającego prawo przestępcy. Nie wystarczałoby tym 
samym odwołanie się do popularnych reguł rozwoju jednostki (pozytywnych 
wzorców) i skonstatowanie, Ŝe sprawca tych powinności nie respektuje16. 
Stąd teŜ bardziej zrozumiała powinna stać się teza o nadmiernie ingerują-
cym w wolność sprawcy dąŜeniu do korygowania w procesie karania pew-
nych jego postaw – włóczęgostwa, naduŜywania alkoholu czy prostytucji. 
Nie ulega wątpliwości, Ŝe ocena takich postaw musi ulec zmianie w przy-
padku gdy oznaczają one zaniedbanie pewnych obowiązków względem 
najbliŜszych, pozostawianie ich bez właściwej opieki i pomocy.  

W takim ujęciu za zdezaktualizowany naleŜałoby uznać równieŜ przykład 
braku stałego zatrudnienia jako czynnika niekorzystnego dla sprawcy. Jak 
zauwaŜają Z. Ostrahiński oraz I. Rzeplińska, opisując kontrowersyjność „pa-
soŜytnictwa społecznego” i jego podstaw faktycznych, twierdzenie o krymi-
nogenności pozostawania poza pracą jest duŜym uproszczeniem, uogólnio-
nym wnioskiem wyprowadzonym bez dostatecznej wiedzy z analizy danych 
dotyczących zbiorowości w specjalnym trybie, przy pomocy instytucji ściga-

                                       
16 Jak podaje L. L e r n e l l, w jednym z projektów nawiązujących do ruchu obrony społecznej 

wśród okoliczności obciąŜających wymieniano nawet „przeszłość sprawcy wskazującą na 
brak rozwagi” − Współczesne zagadnienia polityki kryminalnej − problemy kryminologiczne 
i penologiczne, Warszawa 1978, s. 149. 
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jących przestępstwa17. Nie dysponujemy przy tym takimi danymi, które po-
zwalałyby na jednoznaczne oceny w kwestii bardzo wysokiego prawdopo-
dobieństwa popełnienia przestępstwa przez osobę o określonych cechach 
socjologicznych, co uprawniałoby do radykalnych działań prewencyjnych. 
W zakresie wpływu statusu czy roli społecznej jednostki na związane z nią 
zagroŜenie dla porządku prawnego moŜna za A. Tobisem wskazać pewne 
empirycznie weryfikowane prawidłowości, mające uzasadniać zaawansowa-
ne prognozy kryminologiczne, a polegające na: 
– braku zaleŜności między wykształceniem a późniejszą recydywą, 
– sprzyjaniu przestępczości przez brak kwalifikacji zawodowych,  
– mniejszej skłonności do łamania prawa osób pozostających w związku 

małŜeńskich niŜ w przypadku osób samotnych, 
– bardziej prawdopodobnej przestępczości osób bezdzietnych niŜ mają-

cych dzieci, 
– mniejszej skłonności do popełniania przestępstw mieszkańców wsi, 
– reperkusjach kryminalnych złej opinii społecznej, 
– wyŜszym prawdopodobieństwie przestępczości w przypadku osób nie-

pracujących18. 
Czy jednak, zadając pytanie retoryczne, wobec takich zaleŜności naleŜy 

wnioskować, Ŝe na surowszą (czy chociaŜby obostrzoną środkami kontroli 
zachowania) karę zasługuje sprawca egzystujący w innych warunkach niŜ 
pewna społeczna przeciętna: będący człowiekiem bez wykształcenia, sa-
motnym, bezdzietnym, pozostający w konflikcie z sąsiadami, nie pracujący, 
zamieszkały w mieście? Byłoby to rozwiązanie tym bardziej kuriozalne, im 
starszy wiek sądzonego sprawcy, który nie popełnił nigdy wcześniej prze-
stępstwa19. 

Problematykę zakresu i rodzaju obowiązków probacyjnych naleŜałoby 
postrzegać w aspekcie związków między ich nieprzestrzeganiem a podatno-
ścią na popełnienie przestępstwa oraz konsekwencjami uchylania się od ich 
wykonania. Sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie kary w razie ponownego 
popełnienia podobnego przestępstwa umyślnego (art. 75 § 1 k.k.). Nato-
miast, jak stanowi art. 75 § 2 k.k., sąd fakultatywnie zarządza wykonanie 

                                       
17 Z. O s t r a h i ń s k i, I. R z e p l i ń s k a, PasoŜytnictwo społeczne – stereotypy i fakty, War-

szawa 1988, s. 48; por. J. S k u p i ń s k i, Warunkowe skazanie w prawie polskim na tle po-
równawczym, Warszawa 1992, s. 291. 

18 A. T o b i s, Zasady orzekania w sprawach o warunkowe zwolnienie, Warszawa 1972, 
s. 141–142; L. L e r n e l l, Zarys kryminologii ogólnej, Warszawa 1978, s. 316–321; B. H o -
ł y s t, Kryminologia, Warszawa 1999, s. 953; A. K r u k o w s k i, Problemy zapobiegania prze-
stępczości, Warszawa 1982, s. 371. 

19 B. H o ł y s t cytuje autorów amerykańskich N. Morrisa i M. Millera, zdaniem których przyszła 
działalność przestępcza osoby moŜe być przewidziana w nie lepszym stosunku niŜ 1 : 3, co 
skłania do odrzucenia prognoz jako podstawy ingerencji w sprawy wolności osoby − Krymi-
nologia..., op. cit., s. 998. 
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kary, jeŜeli skazany raŜąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy 
popełnił inne przestępstwo, uchyla się od grzywny, dozoru, orzeczonych 
środków karnych, a takŜe od wykonania obowiązków. Jednoznaczny jest 
prewencyjny charakter tej regulacji, a zatem decyzja o zarządzeniu wykona-
nia kary powinna być warunkowana odpowiednio wysokim stopniem praw-
dopodobieństwa popełnienia przestępstwa, co wiąŜe się z pewnym antyspo-
łecznym nastawieniem skazanego.  

Z powyŜszego wynika, Ŝe obowiązki probacyjne mają zróŜnicowaną war-
tość dla oceny czy stosujący się do nich albo teŜ nie podporządkowujący się 
im skazany popełni kolejne przestępstwo. Zakładając, Ŝe osobą skazaną jest 
bezdomny, naduŜywający alkoholu, zdemoralizowany i ze skłonnością do 
popełniania wykroczeń. Czy zatem istotnie naleŜałoby zarządzić wykonanie 
kary w sytuacji, gdy nie stosuje się on do obowiązku powstrzymania się od 
naduŜywania alkoholu albo powstrzymania się od przebywania w określo-
nym miejscu lub środowisku ? Wątpliwe, aby na takie stosowanie prawa 
decydowały się sądy, a innymi słowy zarządzały wykonanie kar ze względu 
na przesłanki, które trudno bezpośrednio powiązać z aktywnością kryminal-
ną, jak chociaŜby przebywanie w określonym środowisku albo naduŜywanie 
alkoholu20. 

Odrębną kwestią wymagającą odniesienia jest sama w sobie moŜliwość 
zarządzania wykonania kar na podstawie zachowań polegających na uchy-
laniu się od realizacji pewnych obowiązków, które nie są przestępstwem ani 
nawet wykroczeniem. Jedynie potraktowanie środków probacyjnych jako 
środków reakcji karnej daje podstawę do surowszej reakcji, podobnie jak 
w przypadku zamiany kar wolnościowych (grzywna i kara ograniczenia wol-
ności) albo zamiany kary wolnościowej na karę pozbawienia wolności. 
W przeciwnym razie na pozbawieniu wolności (zarządzeniu wykonania kary) 
miałoby zawaŜyć nie tyle popełnienie przestępstwa, co uŜywanie alkoholu 
w ilościach zakwalifikowanych jako jego naduŜywanie. 

Patrząc zatem przez pryzmat realnych konsekwencji nie wykonania środ-
ka probacyjnego moŜna by rozwaŜać sensowność obecności w katalogu art. 
72 § 1 k.k. takich środków, jak: powstrzymanie się od naduŜywania alkoholu, 
wykonywanie pracy zarobkowej, zobowiązanie do nauki lub przygotowania 
się do zawodu albo obowiązku w postaci uczciwego postępowania, sytuują-
cego się w sferze innych obowiązków, które moŜe nałoŜyć sąd (art. 72 § 1 
pkt 8 k.k.), skoro, jak się wydaje, naleŜałoby przystać na wniosek, Ŝe zanie-
chanie realizacji takich obowiązków nie powinno implikować pozbawienia 

                                       
20 A. K o r d i k konstatuje, Ŝe prowadząc badania, nie zauwaŜył zbyt duŜej aktywności sądu 

w postępowaniu wykonawczym polegającej na zastąpieniu jednych obowiązków innymi. Ro-
la sądu ograniczała się przede wszystkim do uchylenia niektórych nałoŜonych obowiązków 
i uchylenia dozoru − Warunkowe zawieszenie…, op. cit., s. 66. 
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wolności21. Z kolei inne obowiązki moŜna skutecznie egzekwować zarówno 
w postępowaniu wykonawczym, jak teŜ przygotowawczym i sądowym. Doty-
czy to chociaŜby naprawienia szkody, powstrzymania od kontaktowania się 
z pokrzywdzonym, opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzo-
nym, wykonywania obowiązku łoŜenia na utrzymanie innej osoby. Natomiast 
spełnienie obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego miałoby największe 
znaczenie przed wydaniem wyroku. Trudno postrzegać uchylenie się od tego 
obowiązku jako dostateczną podstawę zarządzenia wykonania kary. 

Dodatkowego, specjalnego odniesienia, wymaga obowiązek poddania się 
leczeniu, na przykład odwykowemu w zakresie uzaleŜnienia od alkoholu. 
Wydaje się, Ŝe w tym zakresie występuje niekonsekwencja ustawodawcy, 
który w kodeksie karnym uzaleŜnia nałoŜenie obowiązku z art. 72 § 1 pkt 6 
k.k. od zgody skazanego. Natomiast w ustawie z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na – 
podstawie tak szerokich przesłanek, jak: powodowanie rozkładu Ŝycia ro-
dzinnego, demoralizacji małoletnich, uchylanie się od pracy albo systema-
tyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego – umoŜliwia, po wyda-
niu opinii przez biegłego, zastosowanie przymusowego leczenia odwykowe-
go. Jeśli więc przyjąć, Ŝe naduŜywanie alkoholu jest w danym przypadku 
czynnikiem kryminogennym, a sprawca jest osobą uzaleŜnioną, to naleŜało-
by przymusowo wdroŜyć jego leczenie odwykowe, bez względu na stanowi-
sko samego zainteresowanego, a nie iluzorycznie oczekiwać, Ŝe dozór kura-
tora i nałoŜenie obowiązku powstrzymania się od naduŜywania alkoholu 
będą środkami wystarczającymi. Tym bardziej, Ŝe w przeprowadzonym cho-
ciaŜby równolegle postępowaniu opartym na wskazanej ustawie i na iden-
tycznym stanie faktycznym taki przymusowy obowiązek mógłby być zasto-
sowany. 

3. Wykonanie obowi ązków o charakterze probacyjnym jako 
warunek uzgodnienia i akceptacji dobrowolnego podda nia si ę 
karze 

We wstępnych rozwaŜaniach przedstawiono ogólny zarys propozycji, aby 
w ramach czynności śledztwa lub dochodzenia doprowadzić do nałoŜenia na 
sprawcę obowiązków o charakterze probacyjnym. Rzecz jasna trudno na 
tym etapie postępowania posługiwać się terminologią obowiązków probacyj-
nych, skoro są one immanentnie związane z wydaniem wyroku skazującego. 
Podkreślenia wymaga, Ŝe oczekiwanie spełnienia określonych warunków ze 
strony podejrzanego nie koliduje z zasadą domniemania niewinności czy 
                                       
21 Por. w kwestii realności sprawdzenia wykonywania niektórych obowiązków J. S k u p i ń s k i, 

Warunkowe skazanie w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 1992, s. 294–296. 
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prawem do obrony. Punktem wyjścia dla stosowania pewnych środków tego 
typu jest bowiem sytuacja, w której podejrzany przyznaje się do sprawstwa 
i składa adekwatne wyjaśnienia, które nie budzą wątpliwości na tle pozosta-
łego zgromadzonego materiału dowodowego. 

Trzy rodzaje przyczyn skłaniają do usprawnienia pracy organów ścigania 
w tym kierunku. Po pierwsze, moŜliwość zweryfikowania autentyczności 
postawy sprawcy Ŝałującego popełnienia danego czynu i jego chęci popra-
wy. Po drugie, zapewnienie jak najszybszego i najpełniejszego zminimalizo-
wania skutków przestępstwa. Po trzecie, wykorzystanie swoistej sytuacji 
zawieszenia, w jakiej znajduje się sprawca po ujawnieniu przestępstwa, nie-
pewny co do groŜącej mu faktycznie kary, a tym samym największych moŜ-
liwości zmotywowania go do złagodzenia skutków popełnionego przestęp-
stwa. 

Na etapie postępowania przygotowawczego naleŜałoby uzaleŜniać 
uzgadnianie kary korzystniejszej dla sprawcy od spełnienia przez niego 
określonych obowiązków. Upływ czasu między poszczególnymi czynno-
ściami śledztwa czy dochodzenia (przedstawieniem zarzutu, przesłuchaniem 
podejrzanego i złoŜeniem wniosku o dobrowolne poddanie się karze) a ter-
minem rozpoznania sprawy przez sąd jest na tyle znaczący (są to co naj-
mniej kilkutygodniowe okresy), Ŝe daje moŜliwość skontrolowania dobrej woli 
sprawcy. Na tym etapie postępowania podejrzany będzie niewątpliwie duŜo 
bardziej zmobilizowany do zadośćuczynienia określonym obowiązkom niŜ po 
wydaniu wyroku. Przykładowo, sprawca znęcania się nad rodziną, który 
naduŜywa alkoholu, musiałby udowodnić, Ŝe podjął leczenie odwykowe, co 
byłoby warunkiem uwzględnienia wniosku o dobrowolne poddanie się karze. 
NaleŜałoby dąŜyć równocześnie do tego, by takŜe pokrzywdzona mogła 
przed sądem wypowiedzieć się o zachowaniu sprawcy po wszczęciu postę-
powania karnego i tym samym bardziej aktywnie, jako najbardziej zaintere-
sowana, kształtować decyzję o sposobie ukarania sprawcy. Wobec braku 
poprawy, pomimo toczącego się postępowania karnego, wymierzenie kary 
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, przy-
najmniej bez istotnych obostrzeń w ramach środków probacyjnych, byłoby 
niecelowe. W razie gdyby tak się stało, pozostaje poniekąd zdublowanie 
czynności postępowania, skierowanie kolejnego aktu oskarŜenia z uwagi na 
ponowne zawiadomienie o przestępstwie i orzeczenie dopiero wówczas 
bardziej skutecznej kary.  

Niezwykle istotna byłaby tego typu praktyka w sprawach nagminnych, 
a związanych z wyrządzeniem szkody (przestępstwa przeciwko mieniu). 
Szczególnie waŜne byłoby potraktowanie sprawcy na preferencyjnych wa-
runkach w przypadku wykonania przez niego wymiernych obowiązków, jak 
chociaŜby rozpoczęcie spłaty pokrzywdzonych. Prowadzący postępowanie 
powinien w konkretnym przypadku zdecydować, czy uzaleŜnić wystąpienie 
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z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze od realizacji warunków przez 
podejrzanego czy teŜ, wydłuŜając okres swoistego testu dla sprawcy, dopie-
ro w postępowaniu sądowym podtrzymać albo odstąpić od poparcia wniosku 
w przedmiocie kary z uwagi na nie wywiązanie się z warunków. Na margine-
sie moŜna stwierdzić, Ŝe optymalna byłaby moŜliwość warunkowego sformu-
łowania wniosku, w gestii sądu pozostawiając sprawdzenie przed wydaniem 
wyroku, czy obowiązki zostały przez oskarŜonego zrealizowane.  

Ponadto, naleŜałoby postulować, aby obowiązki o charakterze probacyj-
nym były stosowane w szerszym zakresie niŜ dotychczas. Wiele postępo-
wań kończy się bowiem wymierzeniem kary pozbawienia wolności z warun-
kowym zawieszeniem jej wykonania i jest to jedyna dolegliwość dla sprawcy. 
MoŜna skonstatować, jakkolwiek przewrotnie to zabrzmi, Ŝe sprawca został 
ukarany, poniewaŜ wymierzono mu karę. Wydaje się, Ŝe przedmiotem aktu-
alizacji polityki kryminalnej powinno być uzupełnianie środka probacyjnego, 
jakim jest warunkowe zawieszenie wykonania kary, o środki stanowiące 
dolegliwość dla sprawcy22. Kara pozbawienia wolności z warunkowym za-
wieszeniem jej wykonania powinna być stosowana wyjątkowo23, a w więk-
szym stopniu naleŜałoby korzystać z kar wolnościowych, ewentualnie krótko-
terminowych kar pozbawienia wolności. Tym bardziej jeśli zawieszeniu wy-
konania kary nie miałoby towarzyszyć nałoŜenie innych środków reakcji kar-
nej. Dlatego zasadne byłoby przede wszystkim uzupełniające orzekanie 
innych kar oprócz kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania, aby sprawca realnie odczuł dolegliwość związaną z popełnie-
niem przestępstwa. Nie odczuje jej bowiem, jeśli nie popełni kolejnego prze-
stępstwa i sąd nie zarządzi wykonania kary. Jak zauwaŜa A. Kordik, warun-
kowe zawieszenie wykonania kary musi zawierać jakąś wymierną formę 
dolegliwości24. Wydaje się, Ŝe kodeks karny powinien równieŜ przewidywać 
inne warianty odpowiedzialności karnej opartej na karze warunkowo zawie-

                                       
22 Por. M. M a z u r, Realizacja orzeczeń o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozba-

wienia wolności bez oddania skazanego pod dozór, (w:) Wykonywanie środków probacji 
i readaptacji skazanych w Polsce, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich nr 59; J. Z a -
g ó r s k i (red.), Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, Warszawa 
2008, s. 32; J. K o c h a n o w s k i, Jak właściwie postępować z tymi, którym sąd warunkowo 
zawiesił wykonanie kary, Rzeczpospolita z dnia 19 kwietnia 2008 r. 

23 W praktyce jest zupełnie inaczej; por. T. K a l i s z, Węzłowe problemy kary warunkowo za-
wieszonej i jej wykonania, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XI, L. B o g u n i a (red.), 
Wrocław 2002, s. 311; L. T y s z k i e w i c z, Aktualne problemy i kierunki polityki penalizacyj-
nej w Polsce, (w:) J. S z w a r c (red.), Represyjność polskiego prawa karnego, Poznań 2008, 
s. 52 i 58. 

24 A. K o r d i k, Warunkowe zawieszenie…, op. cit., s. 45. MoŜna dodać, powołując się na tego 
Autora, Ŝe nakładanie dodatkowych dolegliwości jest tym bardziej konieczne, Ŝe – jak obra-
zuje statystyka – w roku 1996 aŜ 36,5% skazanych za przestępstwo gwałtu uzyskało karę 
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, podczas gdy w 1989 r. zaledwie 25% (tamŜe, 
s. 55).  
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szonej, na przykład wzbogaconej o wykonywanie pracy społecznie uŜytecz-
nej25 albo teŜ polegającej na warunkowym zawieszeniu wykonania części 
kary26. Natomiast alternatywą dla zarządzenia wykonania kary pozbawienia 
wolności mogłoby być wymierzanie surowszych kar w przypadkach kolejne-
go skazania. Pozwoliłoby to uniknąć paradoksu sytuacji polegającej na ska-
zaniu sprawcy popełniającego drugi raz przestępstwo tego samego rodzaju 
na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, 
a w konsekwencji zarządzenia wykonania wcześniej zawieszonej kary (na-
der częste zjawisko w przypadku nietrzeźwych kierujących). Z jednej strony 
bowiem obdarza się skazanego probacyjnym zaufaniem, a z drugiej – po-
zbawia się go wolności.  

W odniesieniu do sytuacji niepewności, w jakiej znajduje się sprawca, po 
ujawnieniu popełnienia przez niego przestępstwa, a przed wydaniem wyroku 
skazującego, warto wskazać na medialne aspekty podkreślające powagę 
połoŜenia sprawców przestępstw i zagroŜenie surową karą. OtóŜ, w rela-
cjach mediów na temat zaistniałych zdarzeń kryminalnych podaje się zazwy-
czaj górną granicę ustawowego zagroŜenia karą, często wieloletniego po-
zbawienia wolności. W sposób oczywisty komunikat taki spełnia pozytywną 
funkcję w zakresie prewencji generalnej, aczkolwiek warunkiem takiego od-
działywania jest niewielka wiedza o karach wymierzanych za poszczególne 
rodzaje przestępstw. Dla osoby, która nie ma Ŝadnego doświadczenia 
w sprawach karnych albo jest ono bardzo niewielkie, pojawia się wówczas 
w świadomości perspektywa bardzo surowych konsekwencji czynu. Mecha-
nizm ten nie będzie natomiast działał wobec osób mających bardziej rozległą 
wiedzę na ten temat, w szczególności na osoby, które częściej dopuszczają 
się przestępstw. Maksymalne kary za przestępstwo są oczywiście rzadko-
ścią, a w przypadku osób dotychczas nie karanych i przy przestępstwach 
o stosunkowo umiarkowanie wysokim cięŜarze gatunkowym standardem jest 
warunkowe zawieszenie wykonania kary. W ten sposób prawo karne moŜe 
wydawać się surowsze, niŜ jest w rzeczywistości.  

Powoduje to jednak, Ŝe w sytuacji groŜącej kary, o nieznanej wysokości, 
od podejrzanego moŜna oczekiwać, Ŝe uczyni najwięcej dla wyeliminowania 
czynników, które miały wpływ na popełnienie przez niego przestępstwa. Ten 
okres powinien być zatem maksymalnie wykorzystany przez organy postę-
powania. Po wydaniu wyroku, na przykład zasądzającego grzywnę, sytuacja 
sprawcy jest znacznie łatwiejsza, poniewaŜ moŜe wydłuŜać okres spłaty, 
a ostatecznie starać się o zawieszenie zastępczej kary pozbawienia wolno-
ści. Oznacza to niewątpliwie konieczność duŜo większego zaangaŜowania 

                                       
25 Jak pisze A. Z o l l, obowiązki nakładane w myśl art. 72 k.k. nie mogą w swej treści odpowia-

dać karom lub środkom karnym, np. nie moŜna nałoŜyć obowiązku nieodpłatnej pracy na ce-
le społeczne; A. Z o l l (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, s. 863.  

26 Postulat taki zgłaszał L. T y s z k i e w i c z, Aktualne problemy…, op. cit., s. 67. 
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aparatu państwa niŜ na wcześniejszym etapie postępowania, gdyŜ skazany 
nie jest juŜ zmotywowany do spełnienia tej powinności. PodwyŜszenie wy-
magań wobec sprawcy, który chce skorzystać z dobrowolnego poddania się 
karze, jak wynika z tych uwag, moŜe odnosić się nie tylko do środków o cha-
rakterze probacyjnym. Jeśli bowiem przewiduje się wymierzenie grzywny 
albo nałoŜenie świadczenia pienięŜnego, to warunkiem uwzględnienia wnio-
sku o wymiar łagodniejszej kary powinno być wpłacenie przez podejrzanego 
określonej kwoty tytułem zabezpieczenia majątkowego. Spowodowałoby to 
odciąŜenie Policji, na której przede wszystkim spoczywa obowiązek ustala-
nia sytuacji finansowej podejrzanego i poszukiwania mienia kwalifikującego 
się do zabezpieczenia majątkowego, przy czym czynności te niejednokrotnie 
kończą się fiaskiem, jeśli podejrzany ukryje składniki swojego mienia.  

Sprawcy, którzy czynią starania dla zrekompensowania skutków prze-
stępstwa albo w celu zmiany swojej postawy Ŝyciowej, powinni być potrak-
towani przy wymiarze kary wyraźnie lepiej niŜ sprawcy niewykazujący się 
takimi zachowaniami. Zadaniem Prokuratury byłoby więc zadbanie o to, Ŝe-
by sprawcy naleŜący do tej pierwszej kategorii byli karani w warunkach 
art. 335 § 1 i 2 k.p.k. stosunkowo łagodnie, a sprawcy naleŜący do drugiej 
kategorii wyraźnie surowiej. Jeśli nie będzie odpowiednich dystynkcji 
w efekcie finalnym dla obu grup sprawców, to idea zachęcania do podjęcia 
odpowiedzialności za popełniony czyn pozostanie bez praktycznych implika-
cji. Wymagałoby to zatem prowadzenia konsekwentnej polityki karnej przy-
najmniej na szczeblu konkretnej Prokuratury. 

4. Wnioski ko ńcowe 

Przeprowadzone analizy, uwzględniające dane empiryczne, prowadzą do 
wniosku o potrzebie i moŜliwości wzbogacenia procedury dobrowolnego 
poddania się karze o czynnik minimalizowania skutków przestępstwa przed 
wydaniem wyroku. Modyfikacje w tym zakresie są poŜądane, a takŜe sto-
sunkowo łatwe do wykonania. Wystarczy bowiem przede wszystkim stoso-
wać obowiązujące przepisy, a działalność Policji i przede wszystkim Proku-
ratury „uwraŜliwić” na kwestię efektywności kary. Docelowo spowodowałoby 
to równieŜ dalej idącą korzyść polegającą na tym, iŜ moŜliwe byłoby odcią-
Ŝenie w tych sprawach kuratorów. Tym samym obowiązki dozoru mogłyby 
być lepiej egzekwowane w stosunku do sprawców powaŜniejszych prze-
stępstw oraz mniej skłonnych do poprawy.  

Dobrowolne poddanie się karze jest instytucją, która, mimo niewątpliwych 
pozytywnych właściwości, w pewnym sensie się zdewaluowała jako „ma-
szynka” do szybkiego zakończenia postępowania karnego. MoŜna to zmie-
nić, wykorzystując potencjał, który implikuje pozytywna postawa sprawcy 
biorącego odpowiedzialność za swój czyn. Konieczne byłoby bowiem spo-
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wodowanie, iŜ wyraŜeniu woli poddania się karze będzie towarzyszyć zaan-
gaŜowanie ze strony podejrzanego w naprawienie szkody czy eliminację 
czynników kryminogennych w jego zachowaniu. Instytucja dobrowolnego 
poddania się karze, w obecnych realiach, daje podstawy do łagodniejszego 
potraktowania sprawców, w tym takich, którzy wiele razy z niej korzystają 
bez jakiejkolwiek zmiany swojej postawy, a przez to są pozbawionymi od-
działywania dostatecznie silnego bodźca do przestrzegania prawa.  

Warto teŜ uświadomić sobie, Ŝe środki probacyjne, zwłaszcza te o cha-
rakterze korygującym, mogą wywoływać wątpliwości aksjologiczne wynika-
jące z poszerzenia władztwa państwowego przy jednoczesnym ograniczeniu 
swobód obywatelskich. W systemie prawnym, niekoniecznie w obrębie sys-
temu karania, lecz raczej jako oferta proponowana skazanym bez jakichkol-
wiek implikacji karnych, powinny być przewidziane środki oraz funkcjonowa-
nie odpowiednich instytucji (być moŜe skonsolidowanie działań w ramach 
urzędu probacyjnego), które umoŜliwiałyby sprawcom przestępstw Ŝycie 
w godnych, a nie patologicznych warunkach. W przeciwnym razie prawo 
karne stanie się mechanizmem nie tyle karania, co nieskutecznej ingerencji 
w sfery funkcjonowania jednostki bardzo odległe od katalogu przestępstw. 
Jak trafnie zauwaŜył A. Bałandynowicz, wszystkie elementy kary muszą być 
ściśle egzekwowane, aby przysłuŜyć się w zadowalającym stopniu ofierze 
przestępstwa, społeczeństwu oraz samemu przestępcy27. 

Kodeks karny i kodeks postępowania karnego, jak wskazano, zasadniczo 
zawierają instrumenty adekwatne do osiągania załoŜonych celów, w tym 
w aspekcie skuteczności wykonania kar. Rzecz w tym, aby były one odpo-
wiednio stosowane w praktyce28, powodując większą samodzielność pod-
miotów najbardziej zainteresowanych korzystną dla siebie treścią rozstrzy-
gnięcia, a przez to ograniczając swoistą „kuratelę” państwa. Niekiedy jednak 
realizacja takiej koncepcji powinna wiązać się z przeprowadzeniem zmian 
w prawie, które mogłyby ją zoptymalizować. MoŜna podać jeden przykład, 
nieco odbiegający od przedmiotu dotychczasowych rozwaŜań, ale świad-
czący o bogactwie tej problematyki. W procedurze karnej mogłaby się poja-
wić moŜliwość zawieszenia postępowania przygotowawczego na Ŝądanie 
pokrzywdzonej, zwłaszcza w tych sprawach, w których oskarŜenie pozostaje 
niejako w dyspozycji jednostki ze względu na złoŜenie wniosku o ściganie 
bądź prawo do odmowy zeznań. Jak łatwo zaobserwować w sprawach 
o znęcanie, pokrzywdzone chciałyby zgłaszać takie wnioski, które obecnie 
nie miałyby mocy prawnej. Ewentualne jest w ich następstwie jedynie umo-
rzenie dochodzenia wobec braku danych dostatecznie uzasadniających po-
dejrzenie popełnienia przestępstwa. Sprawca jest wówczas przekonany 

                                       
27 A. B a ł a n d y n o w i c z, Filozofia probacji…, op. cit., s. 25. 
28 Por. A. Z a c h u t a, Rok nie wyrok, Edukacja Prawnicza 2005, nr 4. 
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o własnej bezkarności, a problem znęcania za jakiś czas powraca. NaleŜa-
łoby więc rozwaŜyć, czy bardziej racjonalne nie byłoby w takich przypadkach 
zawieszenie postępowania przygotowawczego na wniosek pokrzywdzonej 
(na jakiś maksymalny, ściśle określony okres). Domniemany sprawca wie-
działby, Ŝe jego sytuacja prawna zaleŜy od poprawnego zachowania wobec 
ofiary. Byłoby to rozwiązanie korzystne dla pokrzywdzonej, w większym 
stopniu dyscyplinujące sprawcę, z punktu widzenia zakresu czynności poli-
cyjnych czy prokuratorskich – nie związane z dodatkowym obciąŜeniem, 
a ponadto nie stygmatyzujące sprawcy. Rozwiązanie takie czasami pozwoli-
łoby uniknąć sporego nakładu pracy, w pewnym sensie daremnej, jeśli zwa-
Ŝyć na późniejsze oświadczenia pokrzywdzonych, składane przed sądem, 
o skorzystaniu z prawa do odmowy zeznań i zakończeniu procesu wyrokiem 
uniewinniającym. 


