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Pani 

Gabriela Morawska-Stanecka 

Wicemarszałek Senatu 

Rzeczpospolitej Polskiej 

 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

w nawiązaniu do pisma z dnia 17 września 2020 r. odnośnie do oświadczenia złożonego 

przez senatora Krzysztofa Brejzę podczas 15. Posiedzenia Senatu RP w dniu 11 września 

2020 r., postulującego penalizację wykonywania i publikacji zdjęć oraz filmów ofiar 

wypadków drogowych, uprzejmie przedstawiam, co następuje.  

Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega wagę, a także negatywne konsekwencje takich 

czynów. Decyzja o penalizacji nie może być jednak zbyt pochopna i opierać się wyłącznie na 

analizie kilku spraw, gdyż ewentualne zmiany legislacyjne w tym zakresie powinny mieć 

charakter kompleksowy w obszarze całego systemu prawa (penalnego i cywilnego). 

Konkretne rozwiązania legislacyjne są badane pod kątem ewentualnej potrzeby ingerencji 

prawa penalnego i jej zakresu. Analizowane są różne aspekty legislacyjne: potrzeba 

kryminalizacji (przestępstwo) lub tylko penalizacji (wykroczenie), zakres znamion 

rozważanego nowego typu czynu zabronionego i ewentualnych kontratypów (np. nagrywanie 

dla celów dowodowych lub przy użyciu kamer samochodowych), a także, w jakim zakresie 

przedmiotowe czyny są już kryminalizowane przez art. 107 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Konieczne jest również rozważenie 

wprowadzenia bezprawności cywilnej rozpowszechniania wizerunku zmarłego w wypadku 

drogowym utrwalonego w miejscu tego wypadku, gdyż de lege lata członkowie rodziny nie 

mogą uzyskać zadośćuczynienia, a ewentualne stypizowanie takiego czynu jako przestępstwa 

(wykroczenia) również im tego nie umożliwi, nawet na gruncie środków kompensacyjnych z 
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Kodeksu karnego, gdyż nie będą oni pokrzywdzonymi takim przestępstwem. Prowadzone są 

również analizy prawnoporównawcze. 

W konsekwencji ewentualne decyzje co zmian legislacyjnych w przedmiotowym zakresie 

zostaną podjęte po zakończeniu wskazanych analiz. 

Z poważaniem, 

 

 

 

Marcin Warchoł 

Sekretarz Stanu 
/podpisano elektronicznie/ 
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