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W związku z przesłaną do Krajowej Rady Prokuratuty autopoprawką do poselskiego 

projektu ustau:J o if71ianie ustan:Y - Kodeks kanry (przedstawiciel wnioskodawców: Poseł 

Andrzej Duda), uprzejmie informuję, iż Krajowa Rada Prokuratuty na posiedzeniu 7 maja 

2014 roku podtrzymała swoje uwagi przedstawione pismem z dnia 19 lutego 2014 roku 

(w załączeniu). 
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Uprzejmie informujtt, że Krajowa Rada Prokuratury na posiedzeniu w dniu 18 lutego 

20 14r. obradowała nad proj eletarni zmian w ustawie kodeks karny. · 

Opiniowany projekt, wniesiony przez posłów Klubu Prawa i Sprawiedliwości jest 

przykładem próby tworzenia prawa w reakcji na wydarzenia o charakterze jednostkowym, 

nagłośnione medialnie. Wynika to jednoznacznie z treści uzasadnienia projektu, odwołującej 

sict do trzech wydarzeń z udziałem kierujących znajdujących sict w stanie nietrzeźwości. Tego 

rodzaju działaniom, nie opartym na rzeczywistej analizie stanu przestępczości, należy sict 

przeciwstawiać z całą stanowczością. Autorzy projektu postrzegają zarazem remedium na 

prowadzenie pojazdów w takim stanie jedynie w zaostrzeniu sankcji karnych. Jest to diagnoza 

zupełnie nieuzasadniona. 

Proponowane zmiany są przy tym nieprzemyślane i nasuwają podstawowe 

zastrzeżenia także o charakterze konstytucyjnym. Dla przykładu należy wskazać projekt 

obligatoryjnej niemożności zaw1eszema kary pozbawienia wolności zawarty 

w projektowanym art. 69 § 5 k.k. Jest to zaprieczenie zasady swobodnego uznania sądu. 

Wątpliwe także jest wprowadzenie możliwości przepadku pojazdu mechanicznego, 

którym poruszał się sprawca. Zupełnie zaś niezrozumiały jest postulat wprowadzenia nowego 

przestępstwa z art. 180a k.k. polegającego na prowadzeniu pojazdu, gdy prowadzący utracił 

uprawnienia do tego w wyniku orzeczenia środka karnego. Obecnie takie zachowanie jest już 

penalizowane na podstawie art. 244 k.k. i to w dodatku z wyższym zagrożeniem ustawowym, 



niż proponowane w tym nowym przepisie. Nieprawdziwe jest zawarte w uzasadnieniu 

projektu stwierdzenie, że dotychczas czyn taki stanowiłjedynie wylcroczenie. 

Z tych względów należy wyrazić jednoznacznie negatywną opinię o projekcie 

i postulować zaniechanie prac legislacyjnych nad nim. 


