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Opinia HFPC o regulacji środków zabezpieczających w

nowo uchwalonej nowelizacji Kodeksu karnego

Sejm uchwalił 15 stycznia 2015 r. ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych

ustaw. Jest to rządowa inicjatywa ustawodawcza opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości

zmieniająca szereg przepisów prawa karnego materialnego oraz wykonawczego. Głównym

założeniem ustawy jest zmiana struktury orzekania kar, mająca za zadanie zmniejszyć populację

osadzonych w zakładach karnych. Ustawa obecnie trafiła do Senatu, gdzie 28 stycznia 2015 r.

zostanie rozpatrzona na wspólnym posiedzeniu Komisji: Ustawodawczej oraz Praworządności, Praw

Człowieka i Petycji.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła Senatowi opinię o tym projekcie ustawy,

ograniczoną zakresowo do zmian dotyczących środków zabezpieczających. Fundacja wskazała, że

koncepcja stosowania środków zabezpieczających również po odbyciu kary, w tym także kary

pozbawienia wolności, budzi niepokój (wprowadzane art. 93a–93g kk). Jest ona wyrazem nowej

filozofii stosowania tychże środków przyjętej przez polskiego ustawodawcę, która znalazła już

wcześniej zastosowanie na gruncie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób

z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej

innych osób. Ustawa ta, dopuszczająca pozbawienie wolności już po odbyciu przez niego kary,

została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta RP oraz Rzecznika Praw

Obywatelskich. Również na gruncie jej stosowania dwa sądy wystosowały do TK pytania prawne

poddające w wątpliwość jej konstytucyjność.

Fundacja negatywnie oceniła wprowadzenie do Kodeksu karnego art. 244b § 1 zgodnie z którym

„Kto nie stosuje się do określonych w ustawie obowiązków związanych z orzeczonym wobec niego

środkiem zabezpieczającym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia

wolności do lat 2”. W obecnym Kodeksie karnym zasadą jest stosowanie środków

zabezpieczających zamiast kary lub zaliczanie tegoż środka na poczet kary. Tymczasem według

opiniowanej ustawy za niestosowanie się do orzeczonych środków zabezpieczających o charakterze

wolnościowym grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Tym

samym ustawodawca przyjmuje jako zasadę dopuszczalność podwójnego karania za ten sam czyn –

raz sankcją o charakterze karnym, a raz o charakterze leczniczym. Zdaniem Fundacji, stoi to w

rażącej sprzeczności z podstawowymi zasadami porządku prawnego. Co więcej, w ogóle nie

wyeliminuje problemu, jakim jest choroba sprawcy. Może jedynie zwiększyć liczbę osadzonych w

zakładach karnych, czemu przedmiotowa nowelizacja Kodeksu karnego miała zapobiegać. HFPC

zaapelowała do Senatu o odstąpienie od wprowadzania do Kodeksu karnego art. 244b § 1.

Opinia HFPC dostępna jest tutaj.
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