U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r.
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz
ustawy – Kodeks postępowania karnego, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w art. 156:
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1)

pozbawienia

człowieka

wzroku,

słuchu,

mowy,

zdolności

płodzenia,
2)

innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub
długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby
psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy
w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia
ciała,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.”,

b)

§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć
człowieka, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat
pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia
wolności.”;”;

2)

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”,
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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”.
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy
– Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks
postępowania karnego i uchwalił do niej 2 poprawki.
Poprawka nr 1 zmierza do tego, by w tekście obecnej nowelizacji zrezygnować
z przepisu nowelizującego art. 156 § 2 Kodeksu karnego, którego celem jest zaostrzenie kary
grożącej za nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
W toku procesu legislacyjnego Senat spostrzegł, że proponowana za to przestępstwo
sankcja, w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, nie została skorelowana
z karą grożącą za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka.
Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci, określone w art. 155 Kodeksu
karnego, zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Skutkuje to naruszeniem systematyki kar przewidzianych w Kodeksie karnym.
Rozważając propozycje ewentualnych poprawek, Senat uwzględnił przedstawione
stanowisko projektodawcy, który stwierdził, że wobec przygotowywanych, dalszych zmian
w części szczególnej Kodeksu karnego nie jest wskazane obecnie, w perspektywie
nadchodzących zmian, dostosowywanie sankcji wskazanych w art. 155 i 156 § 2 k.k.
Mając to na uwadze, Senat uznał za właściwe zaproponować usunięcie zmiany
art. 156 § 2 k.k. z tekstu rozpatrywanej ustawy.
Poprawka nr 2 dotyczy przepisów, w których ustawodawca wprowadza nowe dla
Kodeksu karnego wyrażenie „osoba nieporadna ze względu na wiek lub stan zdrowia”.
To nowe wyrażenie wprowadzone do treści normy zawartej w art. 189 § 2a powoduje
terminologiczną niespójność w kontekście kolejnych zmienianych przepisów art. 207 § 1a,
art. 210 § 1 oraz art. 211 § 1 k.k., gdyż stosowane jest wymiennie z wyrażeniem „osoba
nieporadna ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny”.
Senat,

mając

świadomość

wysokich

wymagań

formalnych

związanych

z formułowaniem tekstu normy karnej proponuje uściślenie i ujednolicenie terminologii
zastosowanej w zmienianych przepisach.

