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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 października 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 września

2008 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, wprowadza

do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1:

a) w pkt 1, w § 4 wyrazy "art. 202 § 2, 2a i 4" zastępuje się wyrazami "art. 202 § 2

i 4",

b) w pkt 3 skreśla się lit. a;

2) w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w § 4b wyrazy "wytworzone albo przetworzone wizerunki

małoletnich uczestniczących w czynnościach seksualnych" zastępuje się wyrazami

"wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego

w czynności seksualnej";

3) w art. 2 w pkt 1, w art. 611fe po wyrazie "prokurator," dodaje się wyrazy

"pokrzywdzony lub inna osoba albo podmiot uprawniony, o których mowa

w art. 611fb § 3,";

4) w art. 2 w pkt 1, w art. 611ff w § 3 wyrazy "orzeczenia państwa" zastępuje się

wyrazami "orzeczenia sądu lub innego organu państwa";
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5) w art. 4 w pkt 2, w tytule rozdziału 20a, w art. 116a, w tytule rozdziału 20b oraz

w art. 116b w § 1 wyrazy "orzeczenia państwa członkowskiego" zastępuje się

wyrazami "orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 19 września 2008 r. ustawy

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, proponuje wprowadzenie do

jej tekstu 5 poprawek.

Najważniejszą z nich jest poprawka oznaczona nr 1. Polega ona na skreśleniu

przepisu art. 202 § 2a Kodeksu karnego, który penalizuje czyny polegające na prezentowaniu

małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych zawierających wytworzone lub

przetworzone wizerunki małoletnich oraz rozpowszechnianiu takich treści pornograficznych

w sposób umożliwiający małoletniemu poniżej lat 15 zapoznanie się z nimi.

Senat stwierdził, że całą zawartość normatywną tego przepisu wyczerpuje istniejący

już przepis art. 202 § 2. Penalizuje on te same czyny a jedyną różnicą jest specyficzny rodzaj

prezentowanej lub rozpowszechnianej treści pornograficznej, to jest takiej, która przedstawia

wytworzone lub przetworzone wizerunki małoletniego uczestniczącego w czynności

seksualnej.

Senatorowie biorący udział w debacie wyrazili swoje przekonanie, że odpowiednia

wykładnia rozszerzająca pojęcia "treść pornograficzna", w ten sposób by obejmowało ono

swym zakresem także takie treści pornograficzne, które przedstawiają wytworzone lub

przetworzone wizerunki małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej, pozwala

uznać istnienie przepisu art. 202 § 2a za zbędne.

Senat uznał, że przepisy proceduralne winny w bardziej widoczny sposób

odzwierciedlać troskę ustawodawcy uwzględniającego stanowisko i interes pokrzywdzonego

w postępowaniu karnym, toteż kolejna zmiana wprowadzona przez Senat do ustawy, ma na

celu przyznanie pokrzywdzonemu lub innej osobie, na której rzecz orzeczono środek karny

o charakterze pieniężnym, prawa uczestniczenia w posiedzeniu, na którym sąd polski

rozpoznaje sprawę wystąpienia do właściwego sądu lub innego organu innego państwa, gdy

istnieje konieczność wykonania orzeczenia za granicą (poprawka nr 3).

Pozostałe poprawki oznaczone numerami 2, 4 i 5 mają na celu doprecyzowanie

przepisów ustawy.


