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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 
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- o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz 
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Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

Z wyrazami szacunku 
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STANOWISKO RZĄDU 

do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy      

– Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2267) 

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy              

– Kodeks karny wykonawczy, zawarty w druku sejmowym nr 2267, ma na celu 

dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 

2013 r., SK 9/10, stwierdzającego niezgodność art. 75 § 1 k.k. z Konstytucją             

(Dz. U. poz. 905). Trybunał orzekł, że przepis ten w zakresie, w jakim nie przewiduje 

możliwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia wykonania kary w sytuacji, gdy 

wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, jest 

niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z treścią zakwestionowanego art. 75 § 1 k.k. sąd zarządza wykonanie 

kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, 

za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności – z warunkowym 

zawieszeniem albo bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. W opinii 

projektodawcy wyjątek od zasady obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary 

warunkowo zawieszonej powinien zostać wprowadzony zasadniczo w takiej postaci, 

w jakiej został on sformułowany w rzeczonym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 

Przepis ten winien zatem stanowić, że sąd zarządza wykonanie kary w przypadku, 

gdy skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które 

orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności (przesłanka w pełni zbieżna        

z dotychczasową), chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy            

i jednocześnie wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej za podobne 

przestępstwo umyślne zostało warunkowo zawieszone.  
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Jeżeli chodzi o propozycję modyfikacji art. 178 § 2 k.k.w., to projektodawca 

negatywnie ocenił fakt, że w aktualnym stanie prawnym sytuacje uregulowane         

w art. 75 § 1 i 3 k.k. nie są objęte gwarancją udziału skazanego czy też jego obrońcy     

w posiedzeniu sądu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary. Skoro jednak         

w świetle zmienionego art. 75 § 1 k.k. sąd miałby być władny uwzględnić wszystko 

to, co przemawia na korzyść skazanego i mieści się w kategorii „szczególnych 

względów”, zasadne staje się zapewnienie skazanemu oraz jego obrońcy możliwości 

stawienia się na posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary.                 

W proponowanym brzmieniu art. 178 § 2 k.k.w. wyeliminowany został ponadto 

wyjątek odnoszący się do podstawy z art. 75 § 3 k.k. (instytucja fakultatywnego 

zarządzenia wykonania kary), ze względu na brak argumentów przemawiających 

za jego pozostawieniem, zwłaszcza że prawo udziału w posiedzeniu przyznano 

skazanemu oraz jego obrońcy, gdy zachodzą przesłanki obligatoryjnego zarządzenia 

wykonania kary wskazane w art. 75 § 1a k.k. 

Zauważyć wypada, że przedmiotowe propozycje w całości zostały objęte 

materią zawartą w skierowanym do Sejmu rządowym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2393). 

Punktem wyjścia do opracowania przedłożenia rządowego był projekt zmian            

w części ogólnej Kodeksu karnego, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną 

Prawa Karnego, działającą przy Ministrze Sprawiedliwości. 

W propozycji rządowej przewidziano dostosowanie art. 75 § 1 k.k. do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r., SK 9/10, poprzez nadanie temu 

przepisowi następującego brzmienia: 

„§ 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił 

podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia 

wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.”. 

Propozycja ta w pełni uwzględnia stanowisko wyrażone przez  Trybunał 

Konstytucyjny w tej sprawie. Z rzeczonego wyroku wynika, że należy stworzyć 

normatywną możliwość odstąpienia przez sąd od zarządzenia wykonania kary         
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w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia wolności     

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiają za tym szczególne 

względy. Z tego powodu ograniczono zakres przedmiotowy obowiązku zarządzenia 

wykonania kary pozbawienia wolności do sytuacji, w której skazany w okresie próby 

popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę 

pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Natomiast 

jeżeli został on skazany za takie przestępstwo na karę pozbawienia wolności               

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania – jej zarządzenie będzie fakultatywne    

i zależne od okoliczności sprawy (art. 75 § 2 k.k.). Wskazana w rządowym projekcie 

zmiana idzie zatem dalej w kierunku ultima ratio kary bezwzględnego pozbawienia 

wolności, gdyż nie uzależnia odstąpienia od zarządzenia wykonania kary 

warunkowo zawieszonej od wystąpienia „szczególnych względów”. Nie kreuje 

zatem względnego obowiązku zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności 

w tej sytuacji, lecz jedynie fakultatywność podjęcia takiej decyzji. Jest to zgodne          

z filozofią zmian w zakresie dyrektyw wyboru rodzaju kar (preferencji kar 

wolnościowych), wynikającą z rządowego projektu, i – co za tym idzie – czyni 

nieuzasadnionym przyjęcie kształtu art. 75 § 1 k.k. proponowanego w inicjatywie 

senackiej, który określić wypada jako minimalistyczny i zbyt wąski. 

Z kolei propozycja zmiany art. 178 § 1 k.k.w., zaprezentowana w projekcie 

senackim, jest identyczna z zawartą w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 

– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw i zasługuje na pełną akceptację. 

Z powyższych względów Rząd postuluje kontynuowanie prac nad projektem 

i – ze względu na zbieżność materii nim regulowanej z rządowym projektem ustawy 

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zawartym w druku 

sejmowym nr 2393 – wspólne rozpatrzenie tych projektów. 
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