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W odpowiedzi na pismo z dnia 2 lutego 2016 r., GMS-WP-173-26/16 

uprzejmie przesyłam uwagi Sądu Najwyższego do rządowego projektu ustawy 

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny 

wykonawczy. 

Z poważaniem 

w/z 

b. Tadeusz Ereciński 
Sądu Najwyższego 



SĄD NAJWYższy 
BIURO STUDIÓW i ANALIZ 
Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa 

BSA 11 - 021 - 36/16 

Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r. 

Opinia 

w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz 

ustawy- Kodeks karny wykonawczy 

l. Przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks 

karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy w założeniach Projektodawców ma 

na celu "wykorzystanie coraz większych możliwości w perspektywie kształtowania 

polityki karnej, jakie daje system dozoru elektronicznego". 

11. W projekcie zakłada się powrót do obowiązującego przed dniem 1 lipca 

2015 r. modelu stosowania dozoru elektronicznego w związku z wykonywaniem kary 

pozbawienia wolności, przy jednoczesnej rezygnacji z dozoru elektronicznego jako 

jednego z czterech obowiązków składających się karę ograniczenia wolności (tj. obok 

obowiązku w postaci wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele 

społeczne, obowiązków, o których mowa wart. 72 § 1 pkt 4-7a k.k. oraz potrącenia 

od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny 

wskazany przez sąd). 

III. Z uzasadnienia do ustawy z dnia 20 Jutego 2015 r. o zmianie ustawy 

Kodeks karny i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396), wynika że ustanowienie 

dozoru elektronicznego jako elementu kary ograniczenia wolności wiązało się z 

zasadniczą zmianą modelu represji karnej, tj. zwiększeniem dolegliwości kary 

pozbawienia wolności, przy jednoczesnym położeniu nacisku na stosowanie kar 

wolnościowych. Ustawodawca uznał tym samym, że dozór elektroniczny lepiej 

wpisuje się formułę kar wolnościowych. Stosowaniu kary ograniczenia wolności, a 

więc także dozoru, miało zaś sprzyjać znaczne zawężenie orzekania kary 



pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (vide art. 69 k.k.), 

jak również dopuszczenie możliwości orzekania kary ograniczenia wolności w 

sytuacji zagrożenia karą pozbawienia wolności do nieprzekraczającą 8 lat (vide art. 

37a k.k.) .. W przyjęty model wpisuje się także orzekanie kumulatywne kary 

pozbawienia wolności o charakterze krótkoterminowym i kary ograniczenia wolności, 

z czego w pierwszej kolejności jest wykonana kara izolacyjna, a następnie kara 

wolnościowa (vide art. 37b k.k.). Ustawodawca przesądził jednocześnie, że 

warunkowe zawieszenie wykonania kary nie może dotyczyć kar wolnościowych. 

Konsekwencją reformy było również przeniesienie uprawnienia do stosowania dozoru 

elektronicznego z sądów penitencjarnych na sądy orzekające w sprawie, a w 

szerszej perspektywie przeniesienie momentu decydowania o zastosowaniu dozoru z 

etapu wykonywania kary na moment orzekania o karze. 

IV. Jak starano się wykazać, kary przewidziane w obecnym modelu represji 

karnej stanowią spójny system, ewentualne zmiany powinny więc być starannie 

rozważone i uzasadnione, z jasnym wskazaniem przyczyny dysfunkcjonalności 

przyjętych rozwiązań. W uzasadnieniu przedłożonego projektu ustawy stwierdzono, 

że "doświadczenia płynące z funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego po 

dniu 1 lipca 2015 r., jako formy wykonywania kary ograniczenia wolności, wskazują 

na diametralny spadek liczby osób objętych tym systemem". Istotnie, jak wynika ze 

statystyk Systemu Dozoru Elektronicznego (http://www.dozorelektroniczny.gov.pl) od 

sierpnia 2015 r. odnotowuje się znaczny sadek liczby zakładanych urządzeń 

monitorujących (w lipcu 2015 r. założono 847 jednostek, w sierpniu 2015 r. założono 

666 jednostek, we wrześniu 2015 r. założono 669 jednostek, w październiku 2015 r. 

założono 637 jednostek, w listopadzie 2015 r. założono 563 jednostki, w grudni 2015 

założono 486 jednostek; informacje za rok 2016 są obecnie niedostępne). Analizując 

stosunek ilości zakładanych urządzeń "rok do roku", można wskazać na spadek 

wynoszący- w zależności od miesiąca- od 2 do 51%. 

V. Istniejący stan rzeczy niepokoi, w szczególności jeżeli zważyć na 

dotychczasową bardzo wysoką efektywność dozoru elektronicznego. Jednakże nie 

ustalono powodów, które są główną przyczyną odnotowanych spadków. Co 

oczywiste, te zasadniczo wynikają z nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 20 lutego 

2015 r. o zmianie Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw. Jednakże założenie, 

że bezpośrednią przyczyną jest przyporządkowanie dozoru elektronicznego do kary 

ograniczenia wolności wydaje się zbytnim uproszczeniem i spłyceniem problemu. 



W tym zakresie Projektodawca powinien przede wszystkim przeanalizować, 

czy wpływ na spadek stosowania dozoru elektronicznego nie wynika ze zmiany 

struktury orzekanych kar przez sądy powszechne. W szczególności zbadania 

wymaga stosunek orzekanych kar pozbawienia i ograniczenia wolności w przypadku 

przestępstw, do których zastosowania miały nowe regulacje Kodeksu karnego, oraz 

przestępstw, do których stosuje się przepisy w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015 r. 

Innymi słowy należy określić, czy sądy faktycznie nie stosują kary ograniczenia 

wolności, trwając przy karze pozbawienia wolności. 

Zasadne byłoby również ustalenie liczby postępowań karnych wszczętych po 

dniu 1 lipca 2015 r., w tym liczby wniesionych do sądów aktów oskarżenia, które 

doprowadziły do prawomocnych rozstrzygnięć i odniesienie tych danych do lat 

poprzednich. Ponadto, oszacowania wymaga liczba postępowań zakończonych w 

trybie konsensualnym, w szczególności w oparciu o art. 59a k.k., który wyklucza 

orzeczenie jakiejkolwiek kary, a tym samym zastosowanie dozoru elektronicznego. 

Niezależnie od powyższego znaczenie mogą mieć regulacje intertemporalne. 

W praktyce orzeczniczej sądów powszechnych występują bowiem problemy z 

interpretacją art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego o zmianie ustawy Kodeks karny 

oraz niektórych innych ustaw, który stanowi, że "W stosunku do skazanych, wobec 

których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy orzeczono prawomocnie karę 

pozbawienia wolności i którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 

?września 2007r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 

w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 201 O r. Nr 142, poz. 960, z późn. 

zm.18), stosuje się przepisy dotychczasowe". Część sądów nie stosuje bowiem 

wskazanej regulacji co do osób, którym po dniu 30 czerwca 2015 r. prawomocnie 

zarządzono wykonanie kary orzeczonej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania 

(zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 października 2015 r., 

11 AKzw 1169/15). 

VI. Reasumując, sprawdzenia wymaga czy spadek stosowania dozoru 

elektronicznego nie jest z jednej strony naturalną konsekwencją reformy w zakresie 

systemu kar, z drugiej czy nie ma on charakteru przejściowego z uwagi na zmianę 

ilości wnoszonych do sądów aktów oskarżenia, jak również czy nie wynika on z 

trudności ze stosowaniem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

VII. Zwrócić należy również uwagę, że do Sejmu wpłynął Rządowy projekt 

ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 



ustaw (druk sejmowy nr 207), w którym zakłada się zmianę treści m.in. art. 37b. 

Kodeksu karnego. Z uwagi na to, że zbieżna zmiana przewidziana jest w 

opiniowanym projekcie ustawy wydaje się, że w tym zakres zasadne byłoby 

skoordynowanie prac parlamentarnych. 

VIII. W konkluzji należy wyrazić pogląd, że projektowana zmiana Kodeksu 

karnego oraz Kodeksu karnego wykonawczego jest przedwczesna. Osiem miesięcy 

obowiązywania znowelizowanych przepisów to okres zdecydowanie zbyt krótki, aby 

kategorycznie przesądzać o dysfunkcjonalności wdrożonych rozwiązań 

legislacyjnych. 


