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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r.

o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy
– Kodeks karny skarbowy

(druk nr 1086)

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.
zm.)

Art. 71.
§ 1. Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może orzec grzywnę w

wysokości do 270 stawek dziennych, jeżeli jej wymierzenie na innej podstawie nie jest
możliwe; zawieszając wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd może orzec grzywnę w
wysokości do 135 stawek dziennych.

§ 2. W razie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności,
grzywna orzeczona na podstawie § 1 nie podlega wykonaniu; kara pozbawienia wolności
lub ograniczenia wolności ulega skróceniu o okres odpowiadający liczbie uiszczonych
stawek dziennych z zaokrągleniem do pełnego dnia.

Art. 76.
§ 1. Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu

próby.
§ 2. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może

nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie
dotyczy to środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5.

Art. 91.
§ 1. Jeżeli sprawca popełnia w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, dwa lub więcej

przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do
któregokolwiek z tych przestępstw, sąd orzeka jedną karę na podstawie przepisu, którego
znamiona każde z tych przestępstw wyczerpuje, w wysokości do górnej granicy
ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

§ 2. Jeżeli sprawca w warunkach określonych w art. 85 popełnia dwa lub więcej ciągów
przestępstw określonych w § 1 lub ciąg przestępstw oraz inne przestępstwo, sąd orzeka
karę łączną, stosując odpowiednio przepisy tego rozdziału.

§ 3. Jeżeli sprawca został skazany dwoma lub więcej wyrokami za przestępstwa należące do
ciągu przestępstw określonego w § 1, orzeczona w wyroku łącznym kara nie może
przekroczyć górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę,
przewidzianego w przepisie, którego znamiona każde z tych przestępstw wyczerpuje.
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Art. 92.
Wydaniu wyroku łącznego nie stoi na przeszkodzie, że poszczególne kary wymierzone za
należące do ciągu przestępstw lub zbiegające się przestępstwa zostały już w całości albo w
części wykonane; przepis art. 71 § 2 stosuje się odpowiednio.

<Art. 92a.
Wyrokiem łącznym nie obejmuje się orzeczeń skazujących wydanych w innych
państwach członkowskich Unii Europejskiej.>

Art. 106.
Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru
skazanych.

Art. 107.
§ 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25

lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat
od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli
skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara
pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

§ 3. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania
następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania
kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 4. W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania
następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od
przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie
skazania już po upływie 3 lat.

§ 5. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z
upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

§ 6. Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego
wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania, z zastrzeżeniem art.
76 § 2.

<Art. 107a.
W razie skazania przez sąd innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zatarcie
skazania następuje zgodnie z prawem państwa, w którym to skazanie nastąpiło.
Przepisu art. 108 nie stosuje się.>

Art. 108.
Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak
również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia
skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie
wszystkich skazań.
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Art. 114.
§ 1. Orzeczenie zapadłe za granicą nie stanowi przeszkody do wszczęcia lub prowadzenia

postępowania karnego o ten sam czyn zabroniony przed sądem polskim.
§ 2. Sąd zalicza na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności za

granicą oraz wykonywaną tam karę, uwzględniając różnice zachodzące między tymi
karami.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się:
1) jeżeli wyrok skazujący zapadły za granicą został przejęty do wykonania na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wtedy, gdy orzeczenie zapadłe
za granicą dotyczy przestępstwa, w związku z którym nastąpiło przekazanie
ścigania lub wydanie sprawcy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) do orzeczeń międzynarodowych trybunałów karnych działających na podstawie
wiążącego Rzeczpospolitą Polską prawa międzynarodowego,

3) do prawomocnych orzeczeń sądów lub innych organów państw obcych kończących
postępowanie karne, jeżeli wynika to z wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy
międzynarodowej.

§ 4. Jeżeli nastąpiło przejęcie obywatela polskiego, skazanego prawomocnie przez sąd
obcego państwa, do wykonania wyroku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sąd
określa według polskiego prawa kwalifikację prawną czynu oraz podlegającą
wykonaniu karę lub inny środek przewidziany w tej ustawie; podstawę określenia kary
lub środka podlegającego wykonaniu stanowi wyrok wydany przez sąd państwa obcego,
kara grożąca za taki czyn w polskim prawie, okres rzeczywistego pozbawienia wolności
za granicą oraz wykonana tam kara lub inny środek, z uwzględnieniem różnic na
korzyść skazanego.

<Art. 114a.
W postępowaniu karnym uwzględnia się wydane w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej prawomocne orzeczenie skazujące sądu właściwego w sprawach karnych
uznające daną osobę za winną popełnienia przestępstwa w sprawie o inny czyn niż
będący przedmiotem postępowania karnego, chyba że:

1) skazanie nastąpiło za czyn, który nie stanowi przestępstwa według prawa
polskiego,

2) orzeczono rodzaj kary nieznany ustawie polskiej,
3) sprawca nie podlegałby karze według prawa polskiego,
4) uwzględnienie prowadziłoby do uchylenia lub zmiany tego orzeczenia,
5) zachodzi uzasadniona obawa, że uwzględnienie prowadziłoby do naruszenia

wolności i praw osoby skazanej w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej,

6) zgodnie z informacją uzyskaną z rejestru karnego lub od sądu państwa obcego,
przestępstwo, którego dotyczy orzeczenie, podlega w państwie, w którym
skazanie nastąpiło, darowaniu na mocy abolicji lub ułaskawienia,

7) uzyskane informacje są niewystarczające dla uwzględnienia orzeczenia.>
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USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. Nr
89, poz. 555, z późn. zm.)

Art. 213.
§ 1. W postępowaniu należy ustalić tożsamość oskarżonego, jego wiek, stosunki rodzinne i

majątkowe, wykształcenie, zawód i źródła dochodu oraz dane o jego karalności.
§ 2. Jeżeli podejrzany był już prawomocnie skazany, dla ustalenia, czy przestępstwo zostało

popełnione w warunkach art. 64 Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe - w
warunkach art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu karnego skarbowego, dołącza się do akt
postępowania odpis lub wyciąg wyroku oraz dane dotyczące odbycia kary; dokumenty
te dołącza się także w sprawach o zbrodnie.

<§ 2a. Jeżeli organ prowadzący postępowanie powziął informację o prawomocnym
skazaniu, przepis § 2 stosuje się odpowiednio do orzeczeń skazujących wydanych
przez sąd innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.>

§ 3. (skreślony).

Art. 607s.
§ 1. Nie podlega wykonaniu nakaz europejski wydany w celu wykonania kary pozbawienia

wolności lub środka polegającego na pozbawieniu wolności wobec osoby ściganej,
będącej obywatelem polskim albo korzystającej w Rzeczypospolitej Polskiej z prawa
azylu, jeżeli nie wyrazi ona zgody na przekazanie.

§ 2. Można także odmówić wykonania nakazu europejskiego, jeżeli został on wydany w
celu, o którym mowa w § 1, a osoba ścigana ma miejsce zamieszkania lub stale
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Odmawiając przekazania, z przyczyn określonych w § 1 lub 2, sąd orzeka o wykonaniu
kary albo środka, orzeczonych przez organ sądowy państwa wydania nakazu
europejskiego.

[§ 4. W postanowieniu, o którym mowa w § 3, sąd określa kwalifikację prawną czynu
według prawa polskiego. Sąd związany jest wymiarem orzeczonej kary. Jeżeli do nakazu
europejskiego nie dołączono dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonania
kary na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sąd odracza posiedzenie i zwraca się do
właściwego organu państwa wydania nakazu europejskiego o nadesłanie takich
dokumentów lub informacji.]

<§4. W postanowieniu, o którym mowa w § 3, sąd określa kwalifikację prawną czynu
według prawa polskiego. Jeżeli kara lub środek, orzeczone przez organ sądowy
państwa wydania nakazu europejskiego, przekracza górną granicę ustawowego
zagrożenia, sąd określa podlegającą wykonaniu karę lub środek według prawa
polskiego, w wysokości odpowiadającej górnej granicy ustawowego zagrożenia,
uwzględniając okres rzeczywistego pozbawienia wolności za granicą oraz
wykonaną tam karę lub środek. Jeżeli do nakazu europejskiego nie dołączono
dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonania kary na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sąd odracza posiedzenie i zwraca się do właściwego
organu państwa wydania nakazu europejskiego o nadesłanie takich dokumentów
lub informacji.>

§ 5. Wykonanie kary odbywa się według przepisów prawa polskiego.
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USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – KODEKS KARNY SKARBOWY (Dz. U. z 2007 r.
Nr 111, poz. 765, z późn. zm.)

Art. 20.
§ 1. Do przestępstw skarbowych nie mają zastosowania przepisy części ogólnej i rozdziału

XXXVIII Kodeksu karnego, z zastrzeżeniem § 2.
[§ 2. Przepisy art. 18 § 2 i 3, art. 19, 20, 21 § 2 i 3, art. 22-24, 27 § 1, art. 40 § 1, art. 41, 43

§ 2, art. 51, 57, 58 § 1 i 2a, art. 60 § 1 i 2, art. 62, 63, 66 § 1, art. 67, 68, 69 § 1 i 2, art.
70, 72-77, art. 78 § 1 i 3, art. 79, 80 § 1 i 3, art. 81-83, 85, 86 § 1a, 2 i 3, art. 87, 88,
art. 89 § 1, 1a i 3, art. 90, 92-98, 103 § 1, art. 106-108 oraz 114, a także wskazane w
innych przepisach niniejszego rozdziału, przepisy części ogólnej Kodeksu karnego
stosuje się odpowiednio do przestępstw skarbowych; do żołnierzy, którzy dopuścili się
czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe, stosuje się odpowiednio także
przepisy art. 318, 321, 322 § 1 i 3, art. 323, 324 § 1, art. 326-333, art. 335 oraz art. 336
Kodeksu karnego.]

<§ 2. Przepisy art. 18 § 2 i 3, art. 19, art. 20, art. 21 § 2 i 3, art. 22–24, art. 27 § 1, art.
40 § 1, art. 41, art. 43 § 2, art. 51, art. 57, art. 58 § 1 i 2a, art. 60 § 1 i 2, art. 62, art.
63, art. 66 § 1, art. 67, art. 68, art. 69 § 1 i 2, art. 70, art. 72–77, art. 78 § 1 i 3, art.
79, art. 80 § 1 i 3, art. 81–83, art. 85, art. 86 § 1a, 2 i 3, art. 87, art. 88, art. 89 § 1,
1a i 3, art. 90, art. 92–98, art. 103 § 1, art. 106–108, art. 114 oraz art. 114a, a także
wskazane w innych przepisach niniejszego rozdziału przepisy części ogólnej
Kodeksu karnego stosuje się odpowiednio do przestępstw skarbowych; do
żołnierzy, którzy dopuścili się czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe,
stosuje się odpowiednio także przepisy art. 318, art. 321, art. 322 § 1 i 3, art. 323,
art. 324 § 1, art. 326–333, art. 335 oraz art. 336 Kodeksu karnego.>

§ 3. W wypadku określonym w art. 21 § 3 Kodeksu karnego sąd może także odstąpić od
wymierzenia kary lub środka karnego wymienionego w art. 22 § 2 pkt 2, 3, 5 i 6
niniejszego kodeksu, chyba że przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29
pkt 4.

§ 4. Wymieniona w art. 23 Kodeksu karnego przesłanka "dobrowolności" nie ma
zastosowania do przestępstw skarbowych.

§ 5. W wypadku określonym w art. 27 § 1 Kodeksu karnego dopuszczalny eksperyment
dotyczy tylko eksperymentu ekonomicznego lub technicznego.

§ 6. Wymienione w § 2 oraz w art. 21 § 3, art. 26 § 4, art. 40 § 1 i art. 45 przepisy części
ogólnej Kodeksu karnego stosuje się odpowiednio także do osób wymienionych w art.
53 § 36, które dopuściły się przestępstwa skarbowego, chyba że część wojskowa
Kodeksu karnego zawiera odmienne przepisy ogólne.


