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Opinia 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (przedstawiciel wnioskodawców: 
poseł Stanisław Piotrowicz) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze 
zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Przedmiotem projektu ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zmianami; dalej: kk). 
W projekcie proponuje się modyfikację zasad przedawnienia karalności 

przestępstw, określonych w art. l 02 kk, poprzez wydłużenie okresu 
przedawnienia z 5 do l O lat w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko 
osobie w odniesieniu do czynów stanowiących zbrodnię albo czynów 
stanowiących występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 
trzy lata. Zmiana polega na powrocie do rozwiązań obowiązujących przed 
wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks 
karny oraz niektórych innych ustaw. 

Projekt zawiera przepis przejściowy. 
Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Przedłożony projekt ustawy dotyczy kwestii częściowo uregulowanych 

w prawie UE. Zagadnienie przedawnienia karalności przestępstw jest 
przedmiotem prawa UE w odniesieniu do wybranych rodzajów przestępstw. 
Chodzi tu o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w 
których pokrzywdzonymi są osoby nieletnie oraz o przestępstwa handlu ludźmi. 
Z aktów prawa UE należy wskazać: 
- dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 
2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej 
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decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, s. l 
oraz Dz. Urz. UE L 18 z 21.1.2012, str. 7; dalej: dyrektywa 2011193/UE) oraz 
- dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011136/UE z dnia 5 kwietnia 
2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu 
oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz. 
Urz. UE L 101 z 15.4.2011, s.l; dalej: dyrektywa 2011/36/UE). 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 dyrektywy 20 11193/UE państwa członkowskie 
UE są zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków do umożliwienia ścigania 
przestępstw w związku z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, 
przestępstw w związku z wykorzystywaniem w celach seksualnych oraz 
przestępstw, w związku z którymi wykorzystano pornografię dziecięcą, przez 
wystarczający i proporcjonalny do wagi danego przestępstwa okres od momentu 
osiągnięcia przez pokrzywdzonego pełnoletni ości. 

Zgodnie z art. 9 dyrektywy 20 11136/UE państwa członkowskie UE są 
zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków do umożliwienia ścigania 
przestępstw dotyczących handlu ludźmi przez wystarczający okres od momentu 
osiągnięcia przez ofiarę pełnoletności. 

Projekt ustawy zakłada wydłużenie okresu przedawnienia karalności 
przestępstw - z pięciu do l O lat - w przypadku wszczęcia w tym okresie 
postępowania przeciw osobie, jeżeli czyn stanowi zbrodnię albo jeżeli czyn 
stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą trzy 
lata. Projekt nie modyfikuje zasady nieprzedawnienia karalności przestępstw 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnionych na szkodę 
małoletniego przed ukończeniem przez niego 30 roku życia (art. 101 §4 kk). 

Projekt ustawy nie narusza przepisów dyrektyw 2011/93/UE i 
20 11136/UE. Projekt nie narusza prawa UE. 

4. Konkluzja 
Projekt ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny nie narusza prawa UE. 

Szef Kancelarii Sejmu 

~~ 
Lech Czapla 

2 



' SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 

BAS-W APEiM-1 08/15 

TRYBPILNY 

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 23 listopada 2015 r. 

Pan 
Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia 
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poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - kodeks karny (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Stanisław Piotrowicz) jest projektem ustawy 
wykonującej prawo Unii Europejskiej 

Przedmiotem projektu ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zmianami; dalej: kk). 

W projekcie proponuje się modyfikację zasad przedawnienia karalności 
przestępstw, określonych w art. l 02 kk, poprzez wydłużenie okresu 
przedawnienia z 5 do l O lat w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko 
osobie w odniesieniu do czynów stanowiących zbrodnię albo czynów 
stanowiących występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 
trzy lata. Zmiana polega na powrocie do rozwiązań obowiązujących przed 
wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks 
karny oraz niektórych innych ustaw. 

UE. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny nie jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 
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Lech Czapla 
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