
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy
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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r.

zmieniająca 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)

USTAWA 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 (Dz. U. Nr 206, poz. 1589)

Art. 1.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)
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, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art.
166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, 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) w art. 25 § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem

strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.";
3) w art. 33 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz
wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba
stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540.";

4) w art. 34 § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:

1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,
2) jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na

cele społeczne,
3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania

kary.";
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5) art. 35 otrzymuje brzmienie:
"Art. 35. § 1. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest

wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku
miesięcznym.

§ 2. W stosunku do osoby zatrudnionej sąd zamiast obowiązku, o którym
mowa w art. 34 § 2 pkt 2, może orzec potrącenie od 10 do 25 %
wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny
wskazany przez sąd; w okresie odbywania kary skazany nie może
rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.";

6) w art. 36:
a) uchyla się § 1,
b) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może orzec wobec
skazanego obowiązki wymienione w art. 72.";

7) w art. 38 § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Kara nadzwyczajnie obostrzona nie może przekroczyć 810 stawek dziennych

grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności; karę
ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach.";

8) w art. 39 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,";

[9) w art. 43 § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz zakazy

wymienione w art. 39 pkt 2 i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10, zakazy
oraz obowiązek wymienione w art. 39 pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku
do lat 15, a zakaz wymieniony w art. 39 pkt 2c orzeka się w latach, od lat 2
do 6.";]

<9) w art. 43 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych
oraz zakazy wymienione w art. 39 pkt 2, 2d i 3 orzeka się w latach,
od roku do lat 10,  zakazy oraz obowiązek wymienione w art. 39 pkt
2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15, a zakaz wymieniony w
art. 39 pkt 2c orzeka się w latach, od lat 2 do 6.”;>

10) art. 46 otrzymuje brzmienie:
"Art. 46. § 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub

innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia
wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego
o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie
stosuje się.

§ 2. Zamiast obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec nawiązkę na
rzecz pokrzywdzonego.";
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[11)art. 49a otrzymuje brzmienie:
"Art. 49a. § 1. Organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, o których mowa w

art. 47 i 49, muszą obejmować swoją działalnością terytorium
całego kraju.

§ 2. Minister Sprawiedliwości prowadzi wykaz, do którego wpisuje
instytucje, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, o
których mowa w art. 47 i 49. Wpisu do wykazu dokonuje się na
wniosek zainteresowanego podmiotu. Wykaz jest publikowany co
najmniej raz w roku, w formie obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Ministra Sprawiedliwości.";]

<11) art. 49a otrzymuje brzmienie:
„Art. 49a. § 1. Organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, o których

mowa w art. 47, 49 i 57a § 2, muszą obejmować swoją
działalnością terytorium całego kraju.

§ 2. Minister Sprawiedliwości prowadzi wykaz, do którego wpisuje
instytucje, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, o
których mowa w art. 47, 49 i 57a § 2. Wpisu do wykazu
dokonuje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wykaz
jest publikowany co najmniej raz w roku, w formie
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Ministra
Sprawiedliwości.”;>

UWAGA: pkt. 12-30 pominięte


