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Opinia 

do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny 

oraz niektórych innych ustaw 

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

karny oraz niektórych innych ustaw w sposób zasadniczy modyfikuje zasady 

odpowied~ialności za niektóre przestępstwa wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji. 

W szczególności proponuje się w projekcie wprowadzenie obligatoryjnego 

środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości, w razie 

skazania za przestępstwo z art. 178 a § 1 k.k., a także obostrzenie sankcji za 

przestępstwa określone w art. 178 a § 1 i 4 k.k. oraz wykroczenia stypizowane w art. 

87 § 1 i§ 2 k. w. i art. 94 § 1 k. w. 

W odniesieniu do art. 178 a § 1 k.k. w miejsce kary grzywny, kary ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, wprowadza się sankcję w postaci kary 

grzywny nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, kary ograniczenia wolności na 

okres nie krótszy niż 6 miesięcy albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Z 

kolei w art. 178 a § 4 k.k. proponuje się podniesienie dolnego i górnego progu 

ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności, odpowiednio z 3 miesięcy do 6 

miesięcy i z 5 lat do 8 lat. 

Wart. 87 § 1 k.w. zamiast obecnej kary aresztu albo grzywny nie niższej niż 

50 zł wprowadza się karę ograniczenia wolności albo karę grzywny do 1 O 000 zł 

jednak nie niższą niż 2 400 zł. Przewidzianą w art. 87 ~§ 2 k. w. sankcję w postaci kary 
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aresztu do 14 dni albo kary grzywny zamienia się natomiast na karę ograniczenia 

wolności albo grzywny nie niższej niż 500 zł. 

11. Z punktu widzenia zasad poprawnej legislacji projekt został zredagowany 

poprawnie i nie nasuwa zastrzeżeń. Kwestią wątpliwą może być jednak zasadność 

proponowanych rozwiązań normatywnych oraz sposób ich uzasadnienia. 

III. Projektodawcy zakładają, że proponowane zmiany dotyczące zasad 

ponoszenia odpowiedzialności przez kierujących pojazdem mechanicznym w stanie 

po spożyciu alkoholu lub innego środka, albo w stanie nietrzeźwości przyczynią się 

do zwiększenia świadomości kierowców, większej efektywności kary za wykroczenie 

bądź przestępstwo oraz, w konsekwencji, do zmniejszenia liczby wypadków 

spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców (s. 1 uzasadnienia). Z motywów 

ustawodawczych wynika ponadto, że proponowane zmiany odpowiadają na 

społeczną potrzebę i powszechną opinię o konieczności reakcji na wydarzenia 

ostatnich dni jak te, do których doszło na przełomie 2013 i 2014 roku. Nie do 

zaakceptowania jest bowiem sytuacja, w której osoba, nawet po spożyciu 

najmniejszej ilości alkoholu, prowadzi pojazd na drodze publicznej (s. 1 

uzasadnienia). 

IV. W świetle powyższego zastanawia, czy zaproponowane matematyczne 

podwyższenie sankcji jest propozycją legislacyjną, która rzeczywiście pozwoli na 

realizację przyjętych przez Projektodawców założeń oraz, czy podniesione 

argumenty przekonują do tak istotnych zmian w sferze prawa karnego. 

Co do pierwszej kwestii można mieć istotne wątpliwości. Samo zaostrzenie 

represji karnej nie zawsze przekłada się wprost na spadek przestępczości. Nie jest 

•- -· też powszechna opinia o konieczności surowego karania sprawców czynów 

polegających na prowadzeniu pojazdu po użyciu alkoholu, a z pewnością nie można 

powoływać się na tego rodzaju okoliczność bez przeprowadzenia chociażby 

sondażowych badań statystycznych (por. A. Szymanowska, Polacy wobec 

przestępstw i karania, Warszawa 2008, s. 298 i n.). Surowe karanie wcale nie jest 

bardziej skuteczne od środków mniej represyjnych. Stosowanie kar nadmiernie 

surowych, niesprawiedliwych i nieadekwatnych do stopnia winy prowadzi do tego, że 

skazany wymierzoną karę postrzega jako odwet oraz formę przemocy. i 

niesprawiedliwości; wywołuje ona skutek odwrotny do zamierzonego (R. A. Stefański, 

Opinia z dnia 17 września 2012 r. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -

Kodeks karny - druk nr 378, s. 1 0). 
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Zbyt optymistycznie brzmi również założenie, że zwiększenie represyjności 

przepisów wpłynie na zwiększenie świadomości kierowców. W tej kwestii bardziej 

adekwatne wydają się rozwiązania administracyjne w zakresie edukacji lub terapii 

uzależnień. Stąd też z aprobatą należy odnieść się do propozycji zmian 

przewidzianych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 4 

projektu). 

V. Zastrzeżenia budzi również uzasadnienie projektu. Nie ulega wątpliwości, 

:że zgłoszone propozycje w sposób istotny zaostrzają sankcje za przestępstwa i 

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i w związku z tym powinny 

być wnikliwie i przekonująco umotywowane. Tymczasem Projektodawcy ograniczają 

się do argumentów ogólnikowych a miejscami wręcz populistycznych. W 

szczególności nie sposób zaaprobować supozycji, że o tak zasadniczych zmianach 

w prawie karnym powinna przesądzać "konieczność reakcji na wydarzenia ostatnich 

dni". 

W doktrynie zasadnie podnosi się, że do nowelizacji ustawy karnej może dojść 

wówczas, gdy: 

1) zawiera błędy lub luki, których nie można usunąć w drodze wykładni, a 

które uniemożliwiają stosowanie przepisów; 

2) zawiera rozwiązania uniemożliwiające realizację funkcji, które miała 

spełniać, a w drodze wykładni nie jest możliwe skorygowanie ich wad; 

3) powstała konieczność dostosowania prawa karnego do zobowiązań 

międzynarodowych, w tym prawa unijnego; 

4) ingerencja prawnokarna jest niezbędna w związku z powstaniem nowych 

•- - zjawisk i zagrożeń w obszarze przestępczości (zob. A. Sakowicz Kilka uwag na 

temat nowelizacji kodeksu karnego przez Sejm VI kadencji w: Polityczność 

przestępstwa. Prawo karne jako instrument marketingu politycznego, Warszawa 

2012, s. 34 A. Zoli w: Czy trzeba zmieniać kodeks karny? Materiały z konferencji 

naukowej "Nowelizacja kodeksu karnego", Warszawa 2003, s. 12 i n., M. Melezini, 

Spójność prawa karnego a zmiany w zakresie kar i zasad ich wymiaru w: A. Marek, 

T. Oczkawski (red.), Problemy spójności prawa karnego z perspektywy jego 

nowelizacji Warszawa 2011, s. 73-74). 

Od uzasadnienia wprowadzającego tak istotne modyfikacje zasad 

odpowiedzialności represyjnej należałoby oczekiwać szerszego ustosunkowania się 

do powyższych założeń modelowych. 
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Co więcej, z treści art. 34 ust. 2 regulaminu Sejmu RP (uchwała Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu; tekst jedn.: M.P. 

z 2012 r., poz. 32) jednoznacznie wynika, że uzasadnienie projektu ustawy powinno 

m. in. wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy, przedstawiać rzeczywisty stan w 

dziedzinie, która ma być unormowana, jak również wykazywać różnicę pomiędzy 

dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym (zob. szerzej E Tkaczyk, 

Pojęcie i rola "uzasadnienia ustawy" w procesie legislacyjnym, Przegląd Legislacyjny 

2010, nr 1, s. 11 i n., J. Wróblewski, Uzasadnienie aktu prawodawczego, PiP 1987, 

nr 1, s. 22 i n.). Wymogów tych niniejszy projekt nie spełnia. 

VI. Niezależnie od powyższego, wątpliwości budzi propozycja obligatoryjnego 

podania wyroku do publicznej wiadomości w przypadku skazania za przestępstwo z 

art. 178 a k.k. Po pierwsze - de lege lata - zastosowanie tego środka w omawianym 

przypadku jest możliwe bez potrzeby wiązania sądu ustawowym obowiazkiem. 

Kwestia zasadności posłużenia się tego rodzaju sankcją powinna być pozostawiona 

do uznania sądu. Może ona przedstawiać się odmiennie w zależności od 

okoliczności danej sprawy. O podaniu wyroku do publicznej wiadomości - jak 

zasadnie twierdzi się w doktrynie - powinien decydować interes publiczny w zakresie 

społecznego oddziaływania kary (W. Zalewski, w: M. Królikowski, R. Zawłocki, 

Kodeks karny. Komentarz, t. 1/, Warszawa 2010, s. 228; Z Sienkiewicz, Kilka uwag o 

funkcjach podania wyroku do publicznej wiadomości, w: A. Michalska - Warias, l. 

Nowikowski, J. Piórkawska - Fliger (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy 

współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi 

Tadeuszowi Bojarskiemu, Lublin 2011, s. 302-303; P. Daniluk, środek karny podania 

'Ił- .. ~ wyroku do publicznej wiadomości w kodeksie karnym, w: J. Jakubowska-Hara, C. 

Nowak, J. Skupiński, Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga 

pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej - Michalskiej, Warszawa 2008, s. 49). 

Podanie wyroku do publicznej wiadomości powinno mieć miejsce przede wszystkim 

w takich przypadkach, które wzbudziły szczególne zainteresowanie społeczne, 

wywołały powszechne oburzenie czy też niepokój. Celowe jest również sięganie do 

tego środka w przypadku przestępstw nagminnie popełnianych na danym terenie, lub 

w określonym środowisku (wyrok SA w Katowicach z dnia 28 czerwca 2007 r., 11 AKa 

190/07, OSN Prok. i Pr. 2008, Nr 6, poz. 28). Nie jest zatem tak, że wyczerpanie 

znamion danego typu powinno każdorazowo ex lege implikować podanie wyroku do 

publicznej wiadomości. 
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Po drugie, brak jest szczególnego uzasadnienia, aby to właśnie w przypadku 

skazania za przestępstwo z art. 178 a k.k. podanie wyroku do publicznej wiadomości 

było obowiązkiem sądu. Przy założeniu, że nadanie temu środkowi charakteru 

obligatoryjnego jest w ogóle zasadne, równie dobrze można byłoby rozważać 

potrzebę jego zastosowania w odniesieniu do innych przestępstw w tym także tych 

· przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 

VII. Ponownego przemyślenia wymaga wprowadzenie dolnych progów 

zagrożenia karą grzywny na poziomie 240 stawek dziennych (art. 178 a§ 1 k.k.) lub 

. 2. 400 złotych (art. 87 § 1 k. w.). Niesie to ze sobą ryzyko orzekania kar 

niewykonalnych, a ponadto prowadzi do fiskalizacji prawa karnego. 
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