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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego 
projektu ustawy: 

- o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk 
nr 757). 

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

                                                    Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Donald Tusk 



sTANoW|sKo RZĄDU
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

(druk sejmowy nr 757)

Celem pose/skiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny jest

Wzmocnienie prawnokarnej ochrony wo|ności seksualnej człowieka. Projekt zamierza

zrealizowaĆ ten ce| poprzez podniesienie ustawowego zagroŻenia za przestępstwo

zgwałcenia w roznych jego typach.

W chwili obecnej zgwatcenie w typie podstawowym (art. 197 S 1 k.k.) jest

zagroŻone karą pozbawienia wo|ności od |at 2 do 12. Projekt podnosi dolną granicę

zagroŻenia do lat 3, przez co zgwałcenie staje się zbrodnią.

Zgwatcenie w typie uprzywilejowanym (art. 197 S 2 k.k.), kiedy nie dochodzi

do obcowania płciowego, lecz do poddania się |ub wykonania innej czynnoŚci

seksua|nej, jest Zagrozone karą pozbawienia wo|nosci od 6 miesięcy do |at B. W

projekcie proponuje się karę od roku do lat 10.

Zgwatcenie kwalifikowane przewidziane w art. 197 S 3 k.k. jest obecnie

zbrodnią, zagrozoną karą pozbawienia wolnoŚci od lat 3. Projektodawcy chcą

podnieŚc dolną granicę zagroŻenia do |at 5.

W wypadku zgwatcenia kwalifikowanego okreś|onego W art. 197 s 4 k.k.,

zagroionego obecnie karą pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej 5 lat,

projekt przewiduje ponadto jako a|ternatywę karę 25 |at pozbawienia wo|nosci.

W uzasadnieniu projektodawcy twierdzą, Że przestępstwo zgwałcenia w typie

podstawowym powinno byĆ zbrodnią, tak aby nie mozna było stosowac W Wypadku

tego czynu warunkowego zawieszenia wykonania kary, co jak wynika z

uzasadnienia stanowiÓ ma nagminną praktykę polskich sądow. Projektodawcy

podają, Że aŻ 4a% kar za ten czyn orzekanych jest w zawieszeniu.

Powyzsza informacja nie jest scisła. W roku 2010 skazano za Czyn z arl. 197 s
1 k.k. łącznie 491 osÓb, z czego 319 na karę bezwzględną, zaś 172 na karę z

warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W roku 2o11 było to odpowiednio 455

osÓb, z Czego 293 skazano na karę bezwzg|ędną, zaŚ 16? na karę z Warunkowym

do



zawieszeniem jej wykonania. Warunkowe zawieszenie wykonania kary jest zatem w

rze:zywistosci stosowane W mniej niŻ 1/3 wypadkow.

Proporcje te mogą rzeczYwiście wskazywaĆ, Ze Warunkowe zawieszenie jest

naduzywane. Jednak prob|em ten dotYczY nie ty|ko wymierzania kar za zgwałcenie

ma on charakter znacznie sZerSZy' Mozna teŻ zauwaŻyÓ., ie drastyczne

zaostrzenie kar za przestępstwo zgwałcenia nie musi bynajmniej spowodowac

zaostrzenia kar realnie Wymierzanych za to przestępstwo, gdyz Sądy mogą stosowaÓ

inne instrumenty prawne powodujące obnizenie wymiaru kary, np. przewidziane w

art. 60 S 1 | 2 k.k. Kwestia naduzywania instytucji warunkowego zawieszenia kary

Wymaga natomiast kompleksowe.j regu|acji, dotyczącej tego właśnie zagadnienia.

Niezaleznie od powyzszego, nalezy wskazaĆ' Że brak jest przesłanek

pozwalających uznaĆ, ze W wypadku przestępstwa zgwałcenia w ządnym wypadku

nie wo|no orzekaĆ kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W ocenie

projektodawcow, stanowi to ,,radykalne naruszenie poczucia sprawiedIiwoŚci' ' i

prowadzi do poczucia bezkarnoŚci sprawcÓw, zas tak łagodna kara jest

ewenementem na skalę światową. Teza ta nie zostata poparta zadnymi statystykami

oprÓcz danych z USA, Wielkiej Brytanii i Francji, ktorych irodła jednak nie

wskazano. Inne dane statystyczne wskazują natomiast, Że W Po|sce większoŚc

postępowan karnych o zgwałcenie konczy się skazaniem sprawcy, podczas gdy w

Wie|kiej Brytanii jest to kiIkakrotnie mniejszy odsetek spraw. Sądy polskie skazują

zatem bardzo wielu Sprawcow, ktÓrzy z roinych powodow uchodzą przed skazaniem

W systemie prawa angie|skiego, co siłą rze:zy powoduje większą rozpiętoŚc

orzekanych kar. Mozna tez zauwaiyĆ, Że zgwałcenie jest specyficznym

przestępstwem, popełnianym niejednokrotnie na szkodę osoby dobrze znanej , zaś

kara wymierzona Sprawcy może stanowic odzwiercied|enie faktu , Że osoba

pokrzywdzona nie chce, aby sprawca poniosł karę bezwzględną.

W zakresie doktryny prawa karnego, na|ezy wskazać, Że prawo karne opiera

się na zasadzie proporcjona|ności, oznaczającej między innymi, Że zagrozenie

ustawowe Za dane przestępstwo nie moze byc nieproporcjonalnie Surowe W

stosunku do szkod|iwosci spotecznej czynu, Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny W

orze:zeniu z dnia 26 kwietnia 1995 r. Sygn.' K 11l94,,,|stotą ( ' . .) zakazu nadmiernej

ingerencji jest uznanie , 7e ustawodawca nie moie ustanawiaĆ ograniczen

przekraczających pewien stopieri uciązliwości, a zwłaszcza zatracających proporcję

pomiędzy stopniem naruszenia uprawnien jednostki a rangą interesu pub|icznego,



ktory ma W ten sposob pod|egac ochronie. (...) RozwaŻanie, czy zakaz ten nie został

naruszony przez ustawodawcę uwzg|ędniaĆ powinno specyfikę poszczego|nych praw

i wolnosci jednostki (surowsze standardy oceny przyktadac nalezy np. do regulacji

praw i wolności osobistych i po|itycznych niz do praw ekonomicznych czy

socjalnych), bo z tego wynikają ogolne granice dopuszczalnych ograniczen.

Rozwazania te powinny następnie udzielac odpowiedzi na trzy pytania: 1) czy

wprowadzona regulacja ustawodawcza jest w stanie doprowadzic do zamierzonych

przez nią skutkow 2) czY regulacja ta jest niezbędna dla ochrony interesu

pub|icznego, z ktorym jest powiązana 3) czy efekty wprowadzanej regu|acji pozostają

W proporcji do cięzarow nakładanych przez nią na obywate|a.''

Propozycja, aby zgwałcenie W typie podstawowym stało Się zbrodnią,

wykracza poza zasadę proporcjonalnoŚci, co widac szczego|nie wyraznie na tle

innych czynow W Kodeksie karnym , zagrozonych karą pozbawienia wo|noŚci w

wymiarze nie krotszym od |at 3' Są to czyny takie jak: przygotowanie do wojny

napastniczej (art. 117 S 2), przygotowanie do ludobojstwa (a'1. 118 S 3), powazne

przesladowanie grupy ludnosci (art. 118a S 3), przygotowanie do pozbawienia Polski

niepod|egłoŚci lub odenruania częsci jej obszaru (aft. 127 s 2}, przekazywanie

obcemu wywiadowi informacji mogących zaszkodzic Po|sce (art. 130 s 2), akt

terrorystyczny powodujący bezposrednie niebezpieczenstwo d|a Życia lub zdrowia

wielu osob (art. 166 s 2), pozbawienie wo|noŚci połączone ze szczegolnym

udręczeniem (art '189 s 3), hande| ludzmi (art. 189a $ 1), wzięcie zakładnika (art.

252 s 1), kierowanie grupą terrorystyczną (art' 258 $ 4), rozboj z uzyciem broni

palnej Iub niebezpiecznego narzędzia (art, 28a s 2). Nie wydaje się, aby zgwałcenie

w typie podstawowym reprezentowało in abstracfo porownywa|ny stopien społecznej

szkodl iwoŚc i  in iosto porownywa|ne zagrozenia d la praw człowieka iporządku

publicznego.

Podobne zastrzezenia moŻna podniesc rowniez w odniesieniu do ko|ejnych

dwoch propozycji zmiany zagrozenia ustawowego. Projektodawcy nie wskazali, czym

motywowane jest proponowane podniesienie sankcji za czyn okreslony w art. 197 $ 2

k.k', ograniczająC się do |akonicznego poinformowania , ie ,,podniesienie sankcji

motywowane jest tymi Samymi przesłankami, co podniesienie sankcji za

przestępstwo zgwałcenia [w typie podstawowym]''. Informacja ta nie moze byÓ jednak

zasadna, poniewaŻ po proponowanym podniesieniu sankcji za czYn z art. 197 s 2



k'k' W da|szym ciągu będzie mozliwe zastosowanie warunkowego zawieszenia

wykonania kary wobec sprawcy tego czynu.

W odniesieniu do czynu okres|onego w art. 197 s 3 k.k', projektodawcy chcą

podniesc do|ną granicę zagrozenia ustawowego I okreslić ją na 5 |at. MoŹna tu

zauwaŻyc, ze w ten sposob zgwatcenie kwa|ifikowane zostanie uznane za jedną z

bardzo niewieIu zbrodni, zagroŻonych tak drastyczną karą, porÓwnywalną z

masowym |udobojstwem okreslonym W art. 118 s 2 k.k., działaniami

eksterminacyjnymi okreŚ|onymi w art .  118a s 2 k.k.  |ub zbrodniami wojennymi.Mimo

to, zmiana ta nie została w ogo|e uzasadniona w projekcie.

Natomiast w odniesieniu do zmiany proponowanej w art. 197 S 4 k.k.,

projektodawcy zauwaŻają, Że W obecnym stanie prawnym nie jest moż|iwe

orzeczenie kary 25 lat pozbawienia wo|noŚci nawet wowczas, jeŚli sprawca

zgwałcenia ze szczegÓ|nym okrucienstwem powoduje cięzki uszczerbek na zdrowiu

ofiary lub nieumyslnie powoduje jej Śmierc. Projektodawcy argumentują, ze wobec

osob przejawiających sadystyczne skłonności na|ezy stosowac środki pozwa|ające

na wie|oletnią e|iminację ze społeczenstwa. Jest to argument trafny. Tym niemniej

na|eŻy zauwaŻyć, Że skoro intencją projektodawcÓw jest umoz|iwienie karania 25.

letnią izo|acją Sprawcow powodujących (w Wyniku okrucienstwa) smierc ofiary albo

cięzki uszczerbek na jej zdrowiu, nie wydaje się zasadne ograniczanie tej moz|iwoŚci

jedynie do tych spośrod Sprawcow, ktÓrzy dopusci|i się zgwatcenia. Bardziej celowe

wydałoby Się podniesienie zagroŻenia ustawowego za CzYny okreslne w art. 156 k.k.,

a nawet Wprowadzenie w tym artykule odrębnego typu kwa|ifikowanego dotyczącego

sytuacji, kiedy cięzki uszczerbek na cie|e Iub nieumyślne spowodowanie śmierci było

wynikiem udręczenia, zastosowanego przez Sprawcę wobec ofiary. W takim wypadku

rze;zYwiscie można by mowic o surowej karze izo|acyjnej dla wszystkich sprawcow

wykazujących sktonnoŚci sadystyczne' Zgwałcenie nie byłoby zaś elementem

niezbędnym d|a zastosowania takiej kary.

Projektowana zmiana zrownywałaby sankcję okreŚ|oną w art. 197 $ 4 k.k. z

zagraŻeniem przewidzianym za akt terroryzmu, W wyniku ktorego doszło do

cięzkiego uszczerbku na ciele wielu osob (art. 166 s 3 k.k ) |ub ze Szczegolnym

udręczeniem zakładnika (art' 252 s 2 k k.)' Biorąc pod uwagę charakter czynu

przewidzianego w art. 197 s 4 k.k., takie zrÓwnanie mozna uznaÓzaracjona|ne.

A zatem, spoŚrod wszystkich zmian proponowanych W projekcie, jedynie

zmiana dotyczącą art. 197 s 4 k.k. nie nasuwa zasadniczych wątp|iwoŚci. W



pozostatym zakresie nalezy stwierdzic, Że projektodawcy nie uzasadni|i nalezycie

proponowanego zaostrzenla kar, nie wykazali niezbędności zmiany d|a ochrony ofiar,

nie wskaza|i, dlaczego uznająza całkowicie niedopuszczalne zawieszenie wykonania

kary za czYn z art. 197 s 1 k.k., d W wypadku czynÓw W art. 197 s 2 i 3 k'k. nie podal i

zadnych argumentÓw przemawiających za tezą, Że obecne zagrozenie ustawowe

jest za niskie. Nie wiadomo, czy projektowane zaostrzenie kar ma posiadaÓ wa|or

odstraszający, czy teŻ intencją projektu jest ograniczenie moz|iwości wymierzenia

przez Sąd zindywidualizowanej kary i zamiast tego Wprowadzenie niejako

mechan icznej izolaili sp rawcy.

Biorąc powyzsze pod uwagę, Rząd postuluje odstąpienie od da|szych prac

nad projektem.
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