Warszawa, dnia 21 maja 2007 r.

Pan
Ludwik Dorn
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na Podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niŜej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Kodeks karny
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upowaŜniamy pana posła Mariana Piłkę.

Ustawa
z dnia………….2007 r.
o zmianie ustawy - Kodeks karny

Art. 1
W art. 202 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r., Nr
88, poz. 553; z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Kto rozpowszechnia treści mające charakter pornograficzny, podlega karze
grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”
2) po § 1 dodaje się § 1a o brzmieniu:
„Tej samej karze podlega, kto treści określone w § 1 w celu
rozpowszechniania tworzy, przechowuje, przesyła, przenosi albo przewozi.”
3) po § 1a dodaje się § 1b o brzmieniu:
„JeŜeli sprawca przestępstwa opisanego w § 1 albo § 1a działa w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze grzywny, ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Art. 2
Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny ma na celu
kryminalizację rozpowszechniania pornografii. W obecnym stanie prawnym
rozpowszechnianie pornografii stanowi przestępstwo wyłącznie wtedy, gdy:
- prezentacja moŜe narzucić odbiór treści pornograficznych osobie, która sobie
tego nie Ŝyczy
- rozpowszechnia się treści małoletnim do lat 15
- rozpowszechnia się treści z udziałem małoletniego do lat 15, zawierające sceny
przemocy albo związane z posługiwaniem się zwierzęciem
Ponadto przestępstwem jest posiadanie tzw. pornografii dziecięcej.

W ocenie wnioskodawców dotychczasowy stan prawny zapewnia jedynie
fragmentaryczną ochronę społeczeństwa przed pornografią. Taki stan prawny
jest nie do zaakceptowania, gdyŜ dopuszcza do rozpowszechniania szkodliwych
treści. Liczne badania naukowe wykazały, Ŝe treści pornograficzne wywierają
szkodliwy wpływ na społeczeństwo. Istnieje bowiem zaleŜność wprost
proporcjonalna między dostępnością treści pornograficznych a przestępczością o
charakterze seksualnym.
Ponadto nie ulega wątpliwości, Ŝe pornografia raŜąco narusza godność
ludzką, gdyŜ prowadzi do swoistego „uprzedmiotowienia” człowieka.
Obowiązek skutecznej ochrony obywateli przed pornografią moŜna zatem
wywieść z wyraŜającego zasadę ochrony godności człowieka art. 30
Konstytucji.
Wprowadzenie projektowanych rozwiązań nie przyczyni się do większej,
niŜ dozwolona w art. 31 ust. 3 Konstytucji ingerencji w sferę praw i wolności
obywateli.
Niniejszy projekt nie pociąga za sobą obciąŜenia budŜetu państwa lub
budŜetów

jednostek

samorządu

terytorialnego,

jak

teŜ

jakichkolwiek

negatywnych skutków gospodarczych, społecznych lub prawnych.
Przedmiot ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

