
Warszawa, dnia 6 maja 2010 r.

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy –

Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks

karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 865)

I. Cel i przedmiot ustawy

Przedłożona Senatowi ustawa nowelizuje ustawę z dnia 5 listopada 2010 r. o zmianie

ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny

wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw.

Należy zwrócić uwagę, że obecna nowelizacja zmierza do doprecyzowania dwóch

przepisów ustawy zmienianej, w okresie jej vacatio legis - dzień wejścia w życie ustawy

z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania

karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz

niektórych innych ustaw, przewidziano na dzień 8 czerwca 2010 r.

Zmiana pierwsza dotyczy art. 1 pkt 9 ustawy zmienianej, nowelizującego art. 43 § 1

Kodeksu karnego, który określał na nowo, na jakie okresy sądy mogą orzekać środki karne

(zakazy, obowiązek) wymienione w treści przepisu.

Co istotne, w dniu 19 listopada 2009 r. została uchwalona ustawa o grach

hazardowych, która wprowadziła do Kodeksu karnego nowy środek karny, w postaci zakazu

wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych oraz zmieniła przepis art. 43 §

1 Kodeksu karnego, określając na jaki okres może zostać orzeczony ten nowy środek. Zmiana

weszła w życie w dniu 1 stycznia 2010 r.

W zaistniałej sytuacji konieczna stała się ingerencja ustawodawcy, która służyć będzie

zapobieżeniu wejścia w życie w dniu 8 czerwca 2010 r., przepisu art. 43 § 1 w brzmieniu
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uchwalonym w dniu 5 listopada 2009 r., która nie uwzględnia istnienia środka karnego zakazu

wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych.

Druga ze zmian dotyczy art. 1 pkt 11 ustawy zmienianej, dotyczącego art. 49a

Kodeksu karnego. Zamierzeniem projektodawcy ustawy zmieniającej z dnia 5 listopada

2009 r. było uchylenie całej grupy przepisów dotyczących "chuligańskiego charakteru czynu

zabronionego" (między innymi było to uchylenie art. 57a K.k. oraz zmiana brzmienia

art. 49a K.k., który odwoływał się do art. 57a § 2).W trakcie prac nad ustawą, na etapie prac

senackich, zadecydowano o przywróceniu do Kodeksu karnego całej grupy tych przepisów,

nie uwzględniając jednej z jego konsekwencji, którą było usunięcie zbędnej nowelizacji

art. 49a K. k.

W świetle powyższego wskazane jest przywrócenie (na czas do 1 lipca 2011 r, gdy

przepis przestanie obowiązywać) dotychczasowego brzmienia art. 49a.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Przedłożona Senatowi ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia

komisyjnego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy

– Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks

karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2856).

I czytanie projektu miało miejsce w dniu 9 kwietnia 2010 r. na 64. posiedzeniu Sejmu.

Projekt stał się przedmiotem prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w

kodyfikacjach. Komisja Nadzwyczajna, w tym samym dniu przedstawiła swoje sprawozdanie,

w którym wnosiła o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek.

Na etapie II czytania, które miało miejsce na 65. posiedzeniu Sejmu, w dniu 28 kwietnia

2010 r. nie zgłoszono poprawek.

Sejm przystąpił niezwłocznie do III czytania. Ustawa została uchwalona na tym samym,

64. posiedzeniu Sejmu, w dniu 29 kwietnia 2010 r.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Beata Mandylis

Główny legislator


