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Z ORZECZNICTWA 

Jerzy Lachowski 

Glosa do uchwały S ądu Najwy Ŝszego z dnia 
30 października 2008 r., sygn. I KZP 22/08 1  

Pojęcie „przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolno ści” – w rozu-
mieniu art. 155 § 1k.k.w. – obejmuje przerw ę udzielon ą przez s ąd peni-
tencjarny na podstawie art. 153 k.k.w., a tak Ŝe okres, w jakim skazany – 
po wprowadzeniu tej kary do wykonania – nie odbywał  jej w dalszym 
ciągu w wyniku zawieszenia wobec niego post ępowania wykonawcze-
go z przyczyn wymienionych w art. 153 k.k.w. 

 
Praktyka stosowania przepisu art. 155 k.k.w. nie jest jednolita. Wynika 

ona przede wszystkim z niewłaściwego rozumienia pojęcia „przerwa w wy-
konaniu kary pozbawienia wolności”, które traktuje się albo jako przerwę 
w sensie prawnym, udzieloną wyłącznie na podstawie art. 153k.k.w.2, albo 
jako przerwę równieŜ w sensie potocznym, rozumianą jako kaŜde wstrzyma-
nie wykonania kary pozbawienia wolności, niezaleŜne od podstawy prawnej, 
z wyjątkiem bezprawnego, obejmujące nawet zawieszenie postępowania 
wykonawczego (art. 15 k.k.w.)3. Częściowo wynika to równieŜ z braku ujed-

                                       
1 OSNKW 2008, nr 11, poz. 89. 
2  Por. postanowienie S.A. w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2001 r., II AKz 204/01, OSA 2001, 

nr 7–8, poz. 48. 
3  Zob. postanowienia S.A. w Krakowie: z dnia 10 czerwca 2005 r., II AKzw 363/05, KZS 2005, 

nr 6, poz. 53; z dnia 6 lipca 2004 r., II AKzw 370/04, KZS 2004, nr 7–8, poz. 63; z dnia 25 
listopada 2003 r., II AKz 612/03, KZS 2003, nr 12, poz. 27; z dnia 27 czerwca 2002 r., II AKz 
208/02, KZS 2002, nr 6, poz. 18; uchwała SN dnia 19 kwietnia 2000 r., I KZP 8/00, OSNKW 
2000, nr 5–6, poz. 43. 
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noliconego stanowiska w zakresie interpretacji tego przepisu w nauce prawa 
karnego wykonawczego4.  
Źródłem niejednolitego rozumienia pojęcia przerwy w wykonaniu kary po-

zbawienia wolności, uŜytego w art. 155 § 1 k.k.w., jest równieŜ zbieg pod-
staw przerwy obligatoryjnej (art. 153 § 1 k.k.w. w zw. z art. 150 § 1 k.k.w.; 
choroba psychiczna lub inna cięŜka choroba uniemoŜliwiająca wykonywanie 
kary pozbawienia wolności) oraz zawieszenia postępowania wykonawczego 
(art. 15 k.k.w.; choroba psychiczna lub inna przewlekła, cięŜka choroba 
uniemoŜliwiająca postępowanie wykonawcze). Całkowita prawie toŜsamość 
podstaw stosowania obu instytucji skłania do wniosku, Ŝe pod pojęciem 
przerwy, uŜytym w art. 155 § 1 k.k.w., naleŜy rozumieć równieŜ zawieszenie 
postępowania. Mimo iŜ SN w przeszłości juŜ raz podejmował tę problematy-
kę5, najwyŜsza instancja sądowa zdecydowała się zająć po raz drugi – do-
dajmy – takie samo – stanowisko w tej kwestii.  

W odpowiedzi na pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich o zakres tego 
pojęcia na gruncie art. 155 § 1 k.k.w. SN udzielił odpowiedzi, w której doko-
nał szerokiej jego wykładni, uznając w istocie za przerwę równieŜ zawiesze-
nie postępowania, jeśli wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności 
następuje z przyczyn wskazanych w art. 153 k.k.w. Intencja SN wydaje się 
słuszna, ale w świetle obowiązującego prawa teza taka ma charakter prawo-
twórczy i moŜe co najwyŜej stanowić postulat de lege ferenda6, a argumen-
tacja przytoczona w uzasadnieniu częściowo budzi zastrzeŜenia. 

Trafnie zauwaŜa SN, Ŝe w procesie wykładni przepisu prawa wykładnia 
językowa ma znaczenie pierwszoplanowe. Trudno jednak zgodzić się ze 
stwierdzeniem, jakoby ustawodawca przy tworzeniu aktów prawnych nie 
posługiwał się językiem potocznym, wszak oznaczałoby to, Ŝe prawo stano-
wione jest wyłącznie dla prawników, a nie dla przeciętnego obywatela. 
Oczywiście niekiedy zachodzi potrzeba zawęŜenia jakiegoś potocznego 
sformułowania poprzez stworzenie na przykład definicji legalnej, ale nie 
oznacza to, Ŝe ustawodawca posługuje się jakimś własnym, „magicznym” 
językiem, oderwanym od języka potocznego, który zawiera zakodowaną 
informację, niedostępną w istocie dla przeciętnego człowieka. Teza ta musi 
być punktem wyjścia do wykładni zwrotu „przerwa w wykonywaniu kary po-
zbawienia wolności”, uŜytego w art. 155 § 1 k.k.w. Wykładnia literalna oraz 
zasada lege non distinguente nec nostrum est distinguere pozwoliłyby zatem 

                                       
4 K. P o s t u l s k i, (w:) Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2005, s. 517–518, 

opowiada się za szerokim rozumieniem pojęcia przerwy, natomiast S. L e l e n t a l (Kodeks 
karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2001, s. 391) oraz G. W i c i ń s k i (Glosa do 
uchwały SN z dnia 19 kwietnia 2000 r., sygn. I KZP 8/00, Prok. i Pr. 2001, nr 1, s. 75), twier-
dzą, Ŝe przerwę w art. 155 k.k.w. naleŜy rozumieć w sensie normatywnym. 

5 Zob. uchwałę SN z dnia 19 kwietnia 2000 r., I KZP 8/00, OSNKW 2000, nr 5–6, poz. 43.  
6 Podobnie S. L e l e n t a l, op. cit., s. 391. 
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uznać, Ŝe w przepisie art. 155 § 1 k.k.w. pojęcie przerwy obejmuje kaŜde 
wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności, w tym nawet bezpraw-
ne. Argumentem wspierającym takie stanowisko jest to, Ŝe art. 155 § 1 
k.k.w. nie odwołuje się do Ŝadnych przepisów o przerwie, tj. do art. 153 
k.k.w.  

Wykładnia taka nie wydaje się jednak uprawniona, na co zwraca uwagę 
równieŜ SN w glosowanym orzeczeniu. Jej wyniki muszą być zrewidowane 
przy pomocy interpretacji systemowej, do której odwołano się równieŜ 
w uzasadnieniu komentowanej uchwały. Zgodzić naleŜy się z poglądem 
wyraŜonym przez SN, Ŝe wykładnia przepisu art. 155 § 1 k.k. nie moŜe nie 
uwzględniać jego umiejscowienia w k.k.w. w oddziale zatytułowanym „Odro-
czenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności”. Ta konstatacja SN 
– choć oczywiście trafna – nie jest jednak spójna z dalszymi rozwaŜaniami 
zawartymi w uzasadnieniu, w których SN uzasadnia szerokie rozumienie 
pojęcia przerwy w art. 155 k.k.w. Stanowi ono bowiem zaprzeczenie wnio-
sków płynących z wykładni systemowej.  

Tymczasem naleŜy zauwaŜyć, Ŝe zarówno art. 155 § 1 k.k.w., jak i prze-
pis art. 153 § 1 i 2 k.k.w. posługują się zwrotem „przerwa w wykonaniu kary 
pozbawienia wolności”. Umiejscowienie tych uregulowań w oddziale poświę-
conym odroczeniu i przerwie w wykonaniu kary pozbawienia wolności – 
choćby z uwagi na toŜsamość tych sformułowań – wskazuje na to, Ŝe prze-
rwa to odrębna od instytucji zawieszenia postępowania wykonawczego kon-
strukcja prawna, a nadto pojęciu przerwy naleŜy nadawać takie samo zna-
czenie w całym k.k.w. Szersze jego rozumienie w art. 155 § 1 k.k.w., tylko 
z powodu podobieństwa przesłanek wskazanych w art. 15 § 2 k.k.w., pozo-
staje w sprzeczności z zasadą, Ŝe ten sam zwrot uŜyty w tym samym akcie 
prawnym naleŜy interpretować identycznie.  

Twierdzenie, Ŝe w przypadku toŜsamości podstaw przerwy (art. 153 § 1 
k.k.w. w zw. z art. 150 § 1 k.k.w.) oraz zawieszenia postępowania (art. 15 
§ 2 k.k.w.) pod pojęciem przerwy uŜytym w art. 155 § 1 k.k.w. naleŜy rozu-
mieć obie instytucje prawne, popada równieŜ w kolizję z załoŜeniem racjo-
nalności ustawodawcy. Kwestionuje bowiem w ogóle sens wyodrębnienia 
instytucji przerwy obligatoryjnej (art. 153 § 1 k.k.w. w zw. z art. 150 § 1 
k.k.w.), a takŜe obligatoryjnego odroczenia wykonania kary pozbawienia 
wolności (art. 150 § 1 k.k.w.), skoro ich podstawy są prawie identycznie 
z podstawami zawieszenia postępowania (art. 15 § 2 k.k.w.). MoŜna by więc 
uznać, Ŝe wystarczyłoby poprzestać na tej ostatniej, zwłaszcza Ŝe ma ona 
charakter obligatoryjny i dotyczyć moŜe zarówno całości, jak i części postę-
powania wykonawczego, w tym wykonywania kary pozbawienia wolności.  

Upatrywanie w instytucji zawieszenia postępowania wykonawczego 
(art. 15 § 2 k.k.w.) podstawy prawnej do zastosowania art. 155 § 1 k.k.w. nie 
uwzględnia takŜe ratio legis regulacji dotyczącej przerwy w wykonywaniu 
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kary pozbawienia wolności. Decyzja w przedmiocie przerwy jest zawsze 
oparta na prognozowaniu co do zachowania skazanego na wolności. Wyni-
ka to przede wszystkim z przepisu art. 156 § 1 i 2 k.k.w., który pozwala od-
wołać przerwę nie tylko wtedy, gdy ustała przyczyna, dla której została ona 
udzielona, ale równieŜ wtedy, gdy skazany narusza raŜąco porządek prawny 
lub nie wykonuje nałoŜonych na niego obowiązków, w oparciu o art. 153 § 4 
k.k.w. Nie trzeba uzasadniać tezy, Ŝe sąd penitencjarny nie powinien udzie-
lać przerwy wówczas, gdy z góry wiadomo, Ŝe skazany będzie naruszał te 
obowiązki, albo raŜąco naruszy porządek prawny (negatywna prognoza). 
Tezę powyŜszą wspiera takŜe nawiązanie w art. 155 § 1 k.k.w. do art. 77 § 1 
k.k.7 Instytucja zawieszenia postępowania wykonawczego nie jest oparta na 
takim prognozowaniu i znajduje zastosowanie w przypadku „czystej niemoŜ-
liwości” kontynuacji postępowania wykonawczego. Wydaje się zatem, Ŝe 
charakter konstrukcji prawnej, zawartej w art. 155 § 1 k.k.w., jest nie do po-
godzenia z instytucją zawieszenia postępowania z powodu przewlekłych 
stanów chorobowych skazanego, które nierzadko są tak powaŜne, Ŝe unie-
moŜliwiają mu wykazanie się postawą uzasadniającą pozytywną prognozę 
(np. skazany jest w śpiączce, z tego powodu zawieszone jest postępowanie 
wykonawcze; rodzi się pytanie, czy racjonalne jest uznanie okresu zawie-
szenia za przerwę, uzasadniającą warunkowe zwolnienie na podstawie art. 
155 § 1 k.k.w.)8. 

Zdziwienie wzbudza okoliczność, Ŝe SN nie zwrócił uwagi na relację po-
między art. 155 § 1 k.k.w. a art. 78–78 k.k., która ma fundamentalne zna-
czenie w zakresie wykładni tego pierwszego uregulowania. Nie moŜe budzić 
wątpliwości to, Ŝe przepis art. 155 § 1–2 k.k.w. stanowi wyjątek od ogólnej 
regulacji zawartej w przepisach art. 78–79 k.k., dotyczącej minimów formal-
nych warunkowego zwolnienia9. Pogląd taki wyraŜany jest równieŜ w doktry-
nie prawa karnego10. Zgodnie natomiast z zasadą exceptiones non sunt 
excendente nie naleŜy go interpretować rozszerzająco i obejmować nim 
takŜe tych skazanych, wobec których nie wykonywano kary pozbawienia 
wolności z powodu zawieszenia postępowania wykonawczego w oparciu 
o te same podstawy, które są wymienione w art. 153 § 1 w zw. z art. 150 § 1 
k.k.w. Za koniecznością odmiennego traktowania skazanych w takim wy-
padku przemawiają odmienne funkcje instytucji zawieszenia postępowania i 
przerwy, a takŜe to, Ŝe przesłanką tej pierwszej jest przewlekłość stanów 
                                       
7 Podobnie G. W i c i ń s k i, Przerwa wykonania kary pozbawienia wolności w systemie proba-

cji. Zagadnienia teorii i praktyki stosowania art. 155 k.k.w. (w:) X lat obowiązywania kodeksu 
karnego wykonawczego (red. S. L e l e n t a l, G. B. S z c z y g i e ł), Białystok 2009, 
s. 329−330. 

8 TamŜe; zob. równieŜ G. W i c i ń s k i, Glosa…, s. 81. 
9 Podobnie SA w Krakowie w postanowieniu z dnia 20 maja 1999 r., II AKz 233/99, KZS 1999, 

nr 5, poz. 41. 
10 Zob. S. L e l e n t a l, op. cit., s. 391; zob. takŜe G. W i c i ń s k i, Glosa..., s. 75. 
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patologicznych u skazanego (art. 15 § 2 k.k.w.)11. Trafnie zauwaŜono w dok-
trynie prawa karnego, Ŝe wyjątkowy charakter przerwy w odbywaniu kary 
pozbawienia wolności sprzeciwia się rozszerzającej wykładni tego pojęcia na 
gruncie art. 155 § 1 k.k.w. i nakazuje rozwaŜne, a więc zawęŜające, a nie 
rozszerzające stosowanie tego przepisu12. Sąd NajwyŜszy w glosowanej 
uchwale wyraźnie naruszył tę dyrektywę interpretacyjną, toteŜ nie zasługuje 
ona na aprobatę.  

                                       
11 Por. G. W i c i ń s k i, Glosa…, s. 77, który wskazuje na róŜnice pomiędzy obiema konstruk-

cjami. 
12 TamŜe, s. 80; A. M a r e k, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, s. 202. 


