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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego 

(druk nr 435) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem przedłożonej Senatowi ustawy jest zaostrzenie systemu kar przewidzianych dla 

sprawców, popełnionych na szkodę małoletnich oraz osób nieporadnych, przestępstw 

przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności oraz opiece i rodzinie.  

Wprowadzone zmiany prowadzić mają do podwyższenia poziomu ochrony małoletnich 

oraz osób nieporadnych ze względu na stan psychiczny lub fizyczny. 

Zmiana wprowadzana do art. 53 § 2 Kodeksu karnego (zwanego w opinii k.k.) 

uzupełnia katalog okoliczności, dotyczących popełnienia czynu zabronionego oraz 

związanych z osobą sprawcy, które sąd uwzględnia w celu ustalenia konkretnego rozmiaru 

sankcji karnej. 

Polega ona na wskazaniu, iż sąd powinien uwzględnić, jako okoliczność obciążającą 

sprawcę popełnienie przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek i stan 

zdrowia. 

W zmienionym art. 156 k.k. (spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), 

w kolejnych § 1–3 zaostrza się określone tymi przepisami sankcje karne: 

– w § 1 sankcję w postaci kary pozbawienia wolności od roku do lat 10, zastąpiono karą 

pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech, co czyni przestępstwo z art. 156 § 1 

zbrodnią, 

– w § 2 (występek nieumyślny) sankcję w postaci kary pozbawienia wolności do lat 3, 

zastąpiono karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, 
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– w § 3 (postać kwalifikowana, ze względu na następstwo czynu, którym jest śmierć 

człowieka) sankcję w postaci kary pozbawienia wolności od lat 2 do 12, zastąpiono karą 

pozbawienia wolności od lat 5, karą 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego 

pozbawienia wolności. Ze względu na wskazaną sankcję, czyn stanowić będzie zbrodnię. 

W art. 189 k.k., w dodawanym § 2a, wprowadza się postać kwalifikowaną przestępstwa 

bezprawnego pozbawienia wolności określonego w § 1, przy czym jako okoliczność 

zaostrzającą odpowiedzialność sprawcy potraktowano popełnienie czynu zabronionego na 

szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia. Występek ten zagrożony 

będzie karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

Zmiana art. 189 § 3 k.k. jest jedynie zmianą redakcyjną, stanowiącą konsekwencję 

dodania § 2a. 

W kolejnym nowelizowanym art. 207 k.k., w dodawanym § 1a, wprowadza się postać 

kwalifikowaną przestępstwa znęcania się określonego w § 1, przy czym, również w tym 

przepisie, podobnie jak w art. 189 § 2a, jako okoliczność zaostrzającą odpowiedzialność 

sprawcy potraktowano popełnienie czynu zabronionego przeciwko osobie nieporadnej ze 

względu na wiek lub stan zdrowia, tutaj określony jako stan psychiczny lub fizyczny. 

Przestępstwo znęcania się, w formie podstawowej stanowi występek zagrożony karą od 

3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, zaś w formie kwalifikowanej, w dodanym § 1a, 

sankcja wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 

Zmiany art. 207 wprowadzone do treści § 1, 2 i 3 k.k. są zmianami redakcyjnymi, 

stanowiącymi konsekwencję dodania § 1a. 

Nowelizacja art. 210 oraz art. 211 k.k. polega na zaostrzeniu określonych w tych 

przepisach sankcji karnych i tak: 

1) w art. 210 (porzucenie małoletniego do lat 15 lub osoby nieporadnej) 

– w § 1 sankcję w postaci kary pozbawienia wolności do lat 3, zastąpiono karą 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, 

– w § 2 (postać kwalifikowana, ze względu na następstwo czynu, którym jest śmierć 

porzuconej osoby) sankcję w postaci kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 

zastąpiono karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 
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2) w art. 211 k.k. (uprowadzenie lub zatrzymanie osoby małoletniej poniżej lat 15 lub 

nieporadnej) sankcję w postaci kary pozbawienia wolności do lat 3, zastąpiono karą 

pozbawienia wolności, od 3 miesięcy do lat 5. 

W art. 240 k.k. ustawa przewiduje karalność niezawiadomienia o przygotowaniu, 

usiłowaniu lub popełnieniu jednego z przestępstw enumeratywnie wskazanych w tym 

przepisie.  

Obecna nowelizacja poszerza katalog przestępstw co do których będzie istniał 

tzw. obowiązek denuncjacji, którego niedopełnienie przez obywatela, skutkować może 

odpowiedzialnością karną. 

Poza dotychczasowym wyliczeniem, jako nowe w katalogu zawartym w art. 240 

sankcjonowane będzie zatem niepowiadomienie o przestępstwie określonym w: 

– art. 156 k.k. czyli spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 

– art. 197 § 3 i 4 k.k. czyli kwalifikowane postacie przestępstwa zgwałcenia, 

– art. 198 k.k. czyli wykorzystanie bezradności innej osoby w celu odbycia stosunku lub 

innej czynności seksualnej, 

– art. 200 k.k. czyli odbycie stosunku lub innej czynności seksualnej z małoletnim 

poniżej lat 15. 

Jednocześnie, w treści art. 240 dodany zostaje przepis § 2a, który wyłącza karalność 

niezawiadomienia o przestępstwie, osoby pokrzywdzonej tym przestępstwem. 

Ustawa wprowadza tzw. ustawową klauzulę niekaralności w celu zapobieżenia zjawisku 

wtórnej wiktymizacji pokrzywdzonego, który w związku z przebytą traumą, doznaną 

w związku z dokonanym wobec niego przestępstwem nie powinien być zmuszany ustawą do 

ujawniania tego przestępstwa. 

W przypadku wypełnienia przez pokrzywdzonego ustawowych przesłanek 

niekaralności, organ procesowy postępowania karnego nie wszczyna, a postępowanie 

wszczęte umarza na podstawie art. 17 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania karnego. 

W art. 2 ustawy ulegają zmianie przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach 

nieletnich. W art. 11 § 3, art. 27 § 2, art. 87 § 3a oraz w art. 91 § 2 poszerzeniu ulegają 

katalogi przestępstw, których popełnienie przez nieletniego skutkuje: 
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– w art. 27 § 2 umieszczeniem w schronisku dla nieletnich (jako środek 

zapobiegawczy), 

– w art. 11 § 3 obligatoryjnym odwołaniem warunkowego zawieszenia umieszczenia 

w zakładzie poprawczym, 

– w art. 87 § 3a obligatoryjnym odwołaniem warunkowego zwolnienia z zakładu 

poprawczego, 

– w art. 91 § 2 w stosunku do wychowanka zakładu poprawczego przeniesieniem do 

zakładu poprawczego o wymożonym nadzorze lub o zastosowaniu środka o charakterze 

leczniczo-wychowawczym i umieszczeniu go w zakładzie leczniczym. 

Podstawą zastosowania tych zaostrzeń jest popełnienie przez nieletniego jednego 

z przestępstw zawartych w katalogu wskazanym w zmienianych przepisach. 

Katalogi te obecna ustawa poszerza o przestępstwa określone w: 

– art. 189 k.k. czyli bezprawne pozbawienie człowieka wolności, 

– art. 189a k.k. czyli handel ludźmi, 

– art. 197 § 4 k.k. czyli zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem, 

– art. 200 k.k. czyli odbycie stosunku lub innej czynności seksualnej z małoletnim 

poniżej lat 15, 

– art. 202 § 3, 4, 4a 4b lub 4c k.k. czyli przestępstwa związane z pornografią z udziałem 

małoletniego, 

– art. 204 § 3 k.k. czyli czerpanie korzyści majątkowej z prostytucji małoletnich. 

Zawarta w art. 3 ustawy nowelizacja art. 25 § 1 ustawy – Kodeks postępowania karnego, 

regulującego właściwość rzeczową sądów okręgowych, stanowi konsekwencję zaostrzenia 

sankcji za czy określony w art. 156 § 3 k.k. Ponieważ przestępstwo w nim wskazane będzie 

stanowić zbrodnię, przepis musi zostać usunięty z katalogu występków wymienionych w tym 

przepisie. 

Ustawa przewiduje 3 miesięczny okres vacatio legis. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy 

 – Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (druk nr 846). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy miało miejsce na 28 posiedzeniu Sejmu w dniu 

21 października 2016 r. 

Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, 

która przedstawiła swoje sprawozdanie w dniu 26 stycznia 2017 r. wraz ze zmianami. 

Dotyczyły one przede wszystkim następujących zagadnień: 

1) w treści przepisów art. 53 § 2 oraz art. 189 § 2a k.k. zastosowano nowe wyrażenie 

„osoba nieporadna ze względu na wiek i stan zdrowia”, 

2) w przepisach art. 156 k.k. zrezygnowano z dodania typów kwalifikowanych 

przestępstwa określonych w § 3 i 4 projektu ustawy, 

3) zrezygnowano z nowelizowania art. 189a k.k. (sankcjonowanie przygotowania do 

przestępstwa handlu ludźmi), 

4) ustawa została uzupełniona o zmiany art. 207 k.k. dotyczące zaostrzenia sankcji 

karnych oraz dodania typu kwalifikowanego przestępstwa znęcania się nad osobą nieporadną 

ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny, 

5)w art. 240 zawężono, w stosunku do brzmienia projektu, katalog przestępstw objętych 

obowiązkiem denuncjacji, 

6) przepisy ustawy uzupełniono o nowelizację ustawy – Kodeks postępowania karnego, 

a dokładnie o doprecyzowanie przepisów art. 25 § 1 k.p.k. regulujących właściwość rzeczową 

sądów okręgowych w zakresie dotyczącym orzekania w sprawach o stanowiące zbrodnie 

przestępstwa, o których mowa w art. 156 § 1 i 3 k.k., 

7) wyznaczono nowy, dłuższy termin wejścia w życie ustawy. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 36. posiedzeniu Sejmu w dniu 

22 lutego 2017 r. Wobec niezgłoszenia poprawek, Sejm przystąpił niezwłocznie do trzeciego 

czytania. 
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III. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek 

W art. 53 § 2 k.k. oraz w art. 189 § 2a ustawodawca wprowadza nowe dla Kodeksu 

karnego wyrażenie „osoba nieporadna ze względu na wiek lub stan zdrowia”.  

W dotychczasowym brzmieniu przepisów ustawy – Kodeks karny ustawodawca 

stosował pojęcia: „małoletni” oraz „osoba nieporadna ze względu na jej stan psychiczny lub 

fizyczny”. 

Nowe wyrażenie wprowadzone do art. 53 § 2 zapewne nie spowoduje większych 

problemów interpretacyjnych, jednak wprowadzenie go do treści normy zawartej w art. 189 

§ 2a skutkuje chaosem terminologicznym w perspektywie kolejnych zmienianych przepisów 

art. 207 § 1a, 210 § 1 oraz 211 § 1 k.k. 

Jedna z podstawowych zasad prawidłowej techniki prawodawczej wyrażona w § 10 

Zasad techniki prawodawczej stanowi, że dla oznaczenia jednakowych pojęć używa się 

jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. 

W opiniowanej ustawie nowe wyrażenie „osoba nieporadna ze względu na wiek i stan 

zdrowia” jest stosowany wymiennie z wyrażeniem „osoba nieporadna ze względu na jej stan 

psychiczny lub fizyczny”.  

Formułowanie tekstu normy karnej stawia przed ustawodawcą wysokie wymagania 

formalne ze względu na daleko idące konsekwencje karne, jakie ponosić będzie obywatel, 

będący adresatem większości stanowionych norm karnych. 

Również organy procesowe nie mogą być konfrontowane z nieścisłościami i brakiem 

precyzji przepisu karnego, który przyjdzie im stosować. 

Nie jest jasne dla czytelnika ustawy czy „osoba nieporadna ze względu na stan zdrowia” 

to ta sama osoba, która jest „nieporadna ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny”. 

Nie wiadomo czy zakresy tych pojęć nakładają się całkowicie czy tylko krzyżują. 

Zarówno w uzasadnieniu załączonym do ustawy jak i w toku procesu legislacyjnego nie 

pojawiły się jasne wskazówki co do wykładni nowo użytego wyrażenia. 

Jeśli jest tak, że chodzi o ten sam stan (stan zdrowia=stan psychiczny lub fizyczny), to 

ustawodawcy nie wolno stosować różnej terminologii wobec tego samego zakresu 

znaczeniowego zastosowanych wyrażeń, z przyczyn podanych wyżej. 
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Do dyskusji pozostaje kwestia prawidłowości użycia nowego wyrażenia w treści art. 53 

§ 2 k.k., gdzie ewentualnie może ono być traktowane i wykładane w oderwaniu od brzmienia 

przepisów ujętych w części szczególnej Kodeksu. 

 

Propozycja wprowadzenia następujących poprawek redakcyjnych: 

– w art. 1: 

a) w pkt 3 w lit. a, w § 2a wyrazy „wiek lub stan zdrowia” zastępuje się wyrazami „jej 

wiek, stan psychiczny lub fizyczny”, 

b) w pkt 4 w lit. b, w § 1a wyrazy „wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny” zastępuje 

się wyrazami „jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny”. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


