Projekt
USTAWA
z dnia

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o Policji

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 10 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu
zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2a lub 3,
art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1
lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz
w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych
w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień
rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za
tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio
stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się
bezskuteczne.”;
2) po art. 12 dodaje się art. 12a i 12b w brzmieniu:
„Art. 12a. § 1. Osoba, która w obronie koniecznej odpiera
zamach na jakiekolwiek cudze dobro chronione
prawem,

działając

bezpieczeństwa

lub

na

rzecz

porządku

ochrony

publicznego,

korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy
zamachu

skierowany

przeciwko

osobie

odpierającej zamach godzi wyłącznie w cześć lub
godność tej osoby.
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Art. 12b. Z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych podczas lub w związku z pełnieniem
obowiązków służbowych funkcjonariusz publiczny
korzysta również wtedy, jeżeli bezprawny zamach na
jego osobę został podjęty z powodu wykonywanego
przez niego zawodu lub zajmowanego stanowiska.”;
3) w art. 148:
a) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Kto zabija człowieka:
1) ze szczególnym okrucieństwem,
2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem
albo rozbojem,
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne
potępienie,
4) z użyciem materiałów wybuchowych,
5) w celu udaremnienia lub utrudnienia postępowania
karnego,

karno-skarbowego,

administracyjnego

lub

innego

cywilnego,
postępowania

prowadzonego na podstawie ustawy,
podlega karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze
dożywotniego pozbawienia wolności.”,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Karze określonej w § 2a podlega, kto jednym czynem
zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej
prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca
zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego
podczas i w związku z pełnieniem przez niego
obowiązków

służbowych

związanych

z

ochroną

bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa
i porządku publicznego.”;
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4) w art. 157 po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. Przepisu § 4 nie stosuje się, jeżeli naruszenie czynności
narządu ciała lub rozstrój zdrowia pokrzywdzonego
zostały spowodowane w związku z podjętą przez niego
interwencją na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo były
skutkiem

zamachu

na

funkcjonariusza

publicznego

podjętego z powodu wykonywanego przez niego zawodu
lub zajmowanego stanowiska.”;
5) art. 223 otrzymuje brzmienie:
„Art. 223. § 1. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną
osobą lub używając broni palnej, noża lub innego
podobnie

niebezpiecznego

przedmiotu

albo

środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej
napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę
do pomocy mu przybraną podczas lub w związku
z pełnieniem obowiązków służbowych,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli skutkiem czynnej napaści jest ciężki
uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie
krótszy od lat 3.”;
6) po art. 264a dodaje się art. 264b w brzmieniu:
„Art. 264b. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza
jego nietykalność cielesną w związku z podjętą przez
niego interwencją na rzecz ochrony bezpieczeństwa
ludzi lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277, z późn. zm.2)) art. 66 otrzymuje brzmienie:
„Art. 66. 1. Policjant

podczas

obowiązków

lub

w

służbowych

związku

z

korzysta

pełnieniem
z

ochrony

przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy
publicznych.
2. Z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla
funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku
z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta również
policjant, który poza czasem służby działa na rzecz:
1) zapobieżenia zagrożeniu dla życia lub zdrowia
ludzkiego;
2) przywrócenia

bezpieczeństwa

i

porządku

publicznego;
3) ujęcia sprawcy czynu zabronionego.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
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1 1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i
Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz.
219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz.
1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr
226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90,
poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr
63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 oraz z
2010 r. Nr 7, poz. 46 i Nr 40, poz. 227 i 229.
)
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z
2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157,
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz.
190.

