
Smakosz, A., Dąsal, M. (red.). (2021). Epidemie — od historycznych postaci leku po
COVID-19. Częstochowa: Pharmacopola.

Rozdział XV
Odpowiedzialność karna za narażenie na zakażenie wirusem
SARS-CoV-2 — analiza legalna

Geneza karania za zarażanie chorobą zakaźną
W literaturze bezsprzecznie podnosi się, że „choroba zakaźna jest jedną
znajwiększych tragedii, jakamoże spotkać ludzkość. Przezwieki zjawisko zarazy
przeniknęło do kultury, a język literatury starał się je opisać, ujmując w „słowa
głębokie i skomplikowane doświadczenie nagłej śmierci” [Rudolf 2019:8].
Również kwestia karania była przedmiotem zainteresowania nauki prawa.
Działań o charakterze przeciwepidemicznym można doszukać się już
w czasach starożytnych. Podejmowano wówczas próby wdrożenia do pa-
nującego porządku prawnego rozwiązań, które będą chroniły społeczeństwo
przed szerzeniem się chorób zakaźnych. Jedną z form troski o bezpieczeństwo
ludzi było nakazywanie dbania o właściwą ich higienę [Brzeziński 1988:238].
Przyrost umieralności spowodowanej chorobami zakaźnymi wymusił na
rządzących radykalne, a niekiedy niehumanitarne działania, które ukie-
runkowane były na zastopowanie rozprzestrzeniania się epidemii. Dochodziło
bowiem nawet do otaczania chorych miast i zamykania w domach osób
zarażonych, czy palenia ich żywcem [Fedorowski 1967:25; Kubiak 2020].
Średniowieczna Europa stanęła przed wyzwaniem walki z „czarną śmiercią”,
która w historii chorób zakaźnych oceniana jest jako jedna z najcięższych
epidemii światowych. Już wtedy stosowano zasadę „zostań w domu”
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(☞ rozdziały „Dżuma Justyniana…” i „Zachowaniu zdrowia człowieczego…”).
Niemniej jednak wybuch tego kataklizmu był dla ludzi zawsze wielkim
zaskoczeniem, co odzwierciedliło się w sposobach walki z dżumą. Skupiono się
wówczas głównie na odprawianiu modłów i podawaniu chorym zielarskich
mikstur i syropów (☞ rozdziały „Złoty eliksir życia…” i „Aromatyczna walka
z epidemiami…”). W późniejszym okresie społeczeństwa zorientowały się, że
zmarłych należy chować, a ubrania palić. W tym czasie pojawiły się również
pierwsze formy broni biologicznej — przeciwnicy wojenni przerzucali przez
mury szczątki zakażonych dżumą ciał, aby rozprzestrzeniać chorobę
u nieprzyjaciela [Czarna śmierć (…) brak daty] (☞ rozdział „Wybrane aspekty
broni biologicznej…”).
W czasach nowożytnych w dalszym ciągu powszechny był brak wiedzy
medycznej w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych. Dysponowano także
środkami o niskiej produktywności działania, co skutkowało postrzeganiem
chorób zakaźnych w kategorii „kary za grzechy”. Bezradność medyków
otworzyła natomiast pole do tworzenia nowego prawa, którego konsekwencją
miało być zahamowanie rozrostu ciężkich chorób dotykających ludzkość
[Vigarello 2011:119].
Tytułem przykładu odwołać się można do Kodeksu Karnego Rzeszy
Niemieckiej, który obowiązywał na ziemiach zaboru pruskiego. Wskazano
w jego treści, że ten, kto świadomie narusza zarządzenia zagrodne lub
nadzorcze albo zakazy dowozu, wydane przez właściwą władzę ku ochronie
od zawleczenia lub rozszerzania chorób zakaźnych, ulegnie karze więzienia
do lat dwóch albo grzywnie do dwóch tysięcy marek. Gdyby wskutek tego
naruszenia człowiek nabawił się zakaźnej choroby, karą będzie więzienie od
trzech miesięcy do lat trzech [Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja
1871 r. z późn. zm. i uzupełnieniami po rok 1918wraz z ustawą wprowadzą do
kodeksu karnego dla Związku Północno-Niemieckiego z dnia 31 maja 1870 r.
przekł. urzędowy Dep. Sprawiedliwości Ministerstwa B. Dzielnicy Pruskiej
[Kodeks Karny Rzeszy Niemieckiej 1920].
Po roku 1900 uchwalono szereg aktów prawnych, których przedmiotem
było zwalczanie chorób zakaźnych (m.in. Dekret Naczelnik Państwa z dnia
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7 lutego 1919 r. w sprawie Zwalczanie chorób zakaźnych oraz innych chorób,
występujących nagminnie, Pol. z 1919 r. Nr 14, poz. 184; Dekret Naczelnik
Państwa z dnia 8 lutego 1919 r. w sprawie Państwowa zasadnicza ustawa
sanitarna, Pol. z 1919 r. Nr 15, poz. 207; Ustawa z dnia 19 lipca 1919 r.
Przymusowe szczepienie ochronne przeciwko ospie, t.j. Dz. U. z 1934 r. Nr 13,
poz. 113; Rozporządzenie Minister Zdrowia Publicznego z dnia 24 września
1919 r. w sprawie Zwalczanie chorób zakaźnych, M. P. z 1919 r. poz. 224;
Rozporządzenie Minister Zdrowia Publicznego z dnia 5 lutego 1920 r.
w sprawie Nadzwyczajne zarządzenia celem zwalczania chorób zakaźnych, Dz.
U. Nr 13, poz. 71; Umowa międzynarodowa Wielostronna z dnia 21 czerwca
1926 r. w sprawie Międzynarodowa konwencja sanitarna. Paryż.1926.06.21,
Dz. U. z 1933 r. Nr 17, poz. 115 z późn. zm.). Rozwiązania te w dalszym ciągu
nie były jednak doskonałe, a co za tym idzie nie gwarantowały zupełnego
poczucia bezpieczeństwa w kontekście zdrowia. Treść tych aktów prowadzi
natomiast do wniosku, że zainteresowanie walką z epidemiami było coraz
większe, a ustawodawca rozpoczął trudną i długą drogę do uregulowania ładu
sanitarnego w państwie polskim.
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☞Ilustracja 1. Działania
przeciwepidemiczne miały już
miejsce w wiekach ubiegłych.
Na ilustracji policjant z San
Francisco nakazuje
obywatelowi nałożyć maskę,
ze względu na stan epidemii
grypy hiszpanki (1918 r.). Za
odmowę chodzenia w masce
obowiązywało wówczas
więzienie (A. S.). Źródło:
California State University.
fc917.9461 A3, Vol. II, s. 67.



Jeśli chodzi o odpowiedzialność karną za narażenie na zakażenie chorobą
odnieść należy się właściwie do regulacji rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 60, poz. 571
z późn. zm.— dalej: k.k. z 1932 r.) i ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks
karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94 z późn. zm.— dalej: k.k. z 1969 r.). Przepisy tych
aktów prawnych penalizowały w istocie „narażenie na zarażenie chorobą
weneryczną”. Pod rządami pierwszego kodeksu sprawca czynu podlegał karze
od 3 miesięcy do lat trzech, co zostało powtórzone w kodeksie PRLu.W treści
tej ustawy posłużono się wprawdzie zwrotem, że kara przewidziana za ten czyn
wymierzonamoże być wwysokości nieprzekraczającej 3 lat, nie wskazując przy
tym dolnej granicy. Wykładnia przepisów k.k. z 1969 r. pozwala natomiast na
ocenę, że najniższa odpowiedzialność za ten czyn wynosiła 3 miesiące
pozbawienia wolności, albowiem była to najniższa wysokość możliwej do
orzeczenia kary tego rodzaju. W obowiązującym porządku prawnym kara
pozbawienia wolności trwa najkrócej 1 miesiąc.
Warto zatem dostrzec, że kodeksy karne tych dwóch systemów nie

przewidywały kary za narażenie na zarażenie chorobą zakaźną. Trudno ocenić,
z jakiego powodu ten rodzaj chorób został pominięty. Najbardziej
prawdopodobne jest jednak wskazanie, że w tamtym okresie choroby
weneryczne były zjawiskiem najbardziej dotkliwym dla ludzkości. Dopiero na
przełomie XX i XXI w. popularność zdobył wirus HIV oraz choroby zakaźne
realnie zagrażające życiu, co zapoczątkowało zmiany legislacyjne w ustawo-
dawstwie karnym [Zoll 2017:419].

SARS-CoV-2 jako choroba zakaźna i ciężka choroba
realnie zarażająca życiu
W obowiązującym kodeksie karnym przestępstwo narażenia człowieka na
zarażenie wirusem lub inną chorobą weneryczną lub zakaźną stypizowane
zostało w art. 161 k.k. Przestępstwo to występuje w typie podstawowym
(vide § 1), uprzywilejowanym (vide § 2) i kwalifikowanym przez znamiona
statyczne (vide § 3) (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.). Na wstępie niniejszych rozważań konieczne
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jest poczynienie uwag natury teoretycznej, celem zapewnienia klarowności
wywodu, co ułatwi klasyfikację wirusa SARS-CoV-2 jako znamienia jednego
z tych czynów.
Typ podstawowy omawianego przestępstwa dotyczy wirusa HIV. Sprawca,
który wie, że jest nim zarażony oraz naraża bezpośrednio inną osobę na
zarażenie podlega karze pozbawienia wolności od 6miesięcy do lat 8. Powyższy
czyn ma charakter przestępstwa indywidualnego właściwego, albowiem jego
sprawca posiada pewną indywidualną cechę (w postaci zarażenia wirusem
HIV), która jest warunkiem karalności [Wróbel, Zoll 2013:189]. Czyn ten
wykracza poza zakres niniejszego opracowania, z tego więc względu
poprzestano na jego ogólnym opisie.
Szczególnej uwagi wymaga natomiast analiza typu uprzywilejowanego z art.
161 § 2 k.k. Jego „uprzywilejowanie” polega bowiem na odmiennej (niższej)
sankcji karnej, która zależy od cech inkryminowanego zdarzenia [Banasik
2013:48; Andrejew 1983:120; Pohl 2017:19–25] — w tym wypadku
oceniono, że inne choroby zakaźne lub weneryczne stanowią mniejsze
zagrożenie, niż wirus HIV.
Warto zatem dokonać interpretacji znamion tego typu przestępstwa, tym
bardziej, że do treści ustawy karnej transmitowano pojęcia charakterystyczne
dla medycyny. Choroba weneryczna, przenoszona drogą płciową podobnie
jak HIV, leży poza zakresem zainteresowania niniejszego opracowania. Warto
jedynie dostrzec, że klasyfikacja „choroby wenerycznej” na tej samej
płaszczyźnie penalizacji co „choroby zakaźne” i „ciężkie choroby nieuleczalne”
jest trudna do zaakceptowania chociażby z tego powodu, że rodzaje tych
chorób znacznie różnią się od siebie pod względem upośledzenia funkcji
organizmu, nasilenia i rodzaju objawów, czy czasu ich utrzymywania się.
Również stopień zagrożenia tymi chorobami dla życia lub zdrowia człowieka
jest istotnie odmienny [Palka, Karge 2018:67]. Warto więc otworzyć tym
samym pole do przyszłych rozważań nad rozdzieleniem odpowiedzialności
karnej za narażenie na zarażenie chorobą weneryczną oraz narażenie na
zarażenie chorobą zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą
życiu z jednoczesnym wskazaniem niższej odpowiedzialności karnej
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wwypadku pierwszego typu czynu zabronionego.
Jeśli natomiast chodzi o „chorobę zakaźną” to jej definicji legalnej doszukać
sięmożnaw art. 2 pkt 3 u.z.z.z. (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1845 z późn. zm.). Przepis ten określa chorobę zakaźną jako chorobę, która
została wywołana przez „biologiczny czynnik chorobotwórczy”. Czynnik ten,
zgodnie z założeniami cytowanej ustawy, jest posiadającym zdolność
wywoływania objawów chorobowych drobnoustrojem komórkowym lub
wytwarzanym przez nie produktem. Są to również zewnętrzne i wewnętrzne
pasożyty człowieka lubwytwarzane przez nie produkty, cząstki bezkomórkowe
zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym
zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub wytwarzane przez nie
produkty (art. 2 pkt 2 u.z.z.z.). Przenosząc powyższe rozważania na grunt
praktyki medycznej wskazać należy, jako przykład biologicznego czynnika
chorobotwórczego, w szczególności grzyby, pasożyty, a także wirusy
[Paszkowska LEX/el]. Taka definicja choroby zakaźnej pozwala na ocenę, że
wirus SARS-CoV-2, wywołujący chorobę Covid-19, zaliczany jest do tej
kategorii chorób i ergo kwalifikuje się do znamion typu czynu zabronionego
z art. 161 § 2 k.k.
Pojęcie „ciężkiej choroby nieuleczalnej” funkcjonuje na gruncie k.k. także
przy okazji popełnienia przestępstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (vide
art. 156 § 1 pkt 2 k.k.). Kodeks w żadnym miejscu nie wyjaśnia natomiast tej
nomenklatury, dlatego też konieczne jest odwołanie się do dostępnej literatury
przedmiotu oraz orzecznictwa sądowego. Z tych źródeł wyartykułować
można, że choroba realnie zagrażająca życiu oznacza w ogólności „proces
patologiczny, objawiający się nienormalnym funkcjonowaniem organizmu lub
jego części z tym zastrzeżeniem, iż musi zagrażać życiu realnie” (wyrok SO
w Sieradzu, II K 35/12, 2013). Choroba uznana za realnie zagrażającą życiu nie
może więc prowadzić jedynie do teoretycznego zagrożenia życia
pokrzywdzonego przestępstwem, u którego sprawca tę chorobę wywołał.
Co więcej, nie musi ona być ani ciężka, ani długotrwała, lecz powinna spełniać
znamię „realnego zagrożenia życia” [Palka, Karge 2018:67].
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Wykładnia literalna pozwala na konstatację, iż COVID-19 stanowi chorobę
tego rodzaju, albowiem zarażenie— szczególnie osób starszych—prowadzi do
realnego zagrożenia życia, skutkującego nawet śmiercią [KubIk 2020].
W końcu wyjaśnienia wymaga pojęcie „ciężkiej choroby nieuleczalnej”.
M.Konarska-Wrzosek trafnie wyartykułowała, że „ciężka choroba nieuleczalna
to bardzo poważne zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu,
którego w aktualnym stanie wiedzy medycznej i przy posiadanych
zdolnościach leczniczych nie da się zlikwidować” [Konarska-Wrzosek
2020:828]. Oceniając przyjętą nomenklaturę przez pryzmat koronawirusa
dostrzec należało trudności z klasyfikacją tej choroby jako nieuleczalnej.
Z jednej stronymedycyna nie dysponuje konkretnym lekiem na koronawirusa,
z drugiej zaś strony praktyka pokazuje, że dotychczasowe leczenie przyniosło
efekt w wielu przypadkach zachorowań. Z danych statystycznych,
prezentowanych na portalu rządowym, wynika, że na łączną liczbę 2 883 624
zakażeń, aż 2 654 097 osób wyzdrowiało (75 275 osób zmarło) (Raport
zakażeń na dzień 4.08.2021) [Serwis Rzeczpospolitej Polskiej 2021c]. Ogólna
liczba ozdrowień nie pozwala więc zaklasyfikować koronawirusa do katalogu
chorób nieuleczalnych w rozumieniu kodeksu karnego.

„Narażenie człowieka na zarażenie”w świetle ustawy
karnej w ujęciu wirusa SARS-CoV-2, wywołującego
chorobę COVID-19
Samo ustalenie, że koronawirus stanowi chorobę zakaźną lub ciężką chorobę
realnie zagrażającą życiu nie jest wystarczającą przesłanką do tego, aby można
było pociągnąć do odpowiedzialności osobę zarażającą w ten sposób innych.
Wśród znamion typu czynu zabronionego, stypizowanegow art. 161 § 2 k.k.,
wyróżnić należy „narażenie na zarażenie” które nadto powinno być
„bezpośrednie”.
W pierwszej kolejności wyjaśnienia wymaga istota przestępstw narażenia
dobra prawnego na niebezpieczeństwo. Prawo karne materialne zakłada
bowiem, że aby dany czyn mógł być zaklasyfikowany do tego rodzaju
przestępstw, konieczne jest wystąpienie co najmniej możliwości wystąpienia

233

Odpowiedzialność karna za narażenie na zakażenie wirusem SARS-CoV-2



stanu niebezpieczeństwa dla dobra prawnego [Zoll, Buchała 1997: 138].
W analizowanym wypadku musi zatem zaistnieć niebezpieczeństwo, że inna
osoba zostanie zarażona wirusem SARS-CoV-2. Niekoniecznie przy tymmusi
dojść do zarażenia, albowiem zgodnie z wolą ustawodawcy wystarczające jest
samo zagrożenie, że do zarażanie może dojść. Powyższe znamię powinno być
natomiast ściśle interpretowane z „bezpośredniością” zagrożenia, albowiem
wówczas penalizacja tego czynu zostaje ograniczona jedynie do tych form
zagrożenia dobra prawnego na zarażenie, które mają dostatecznie poważny
charakter [Tyszkiewicz 2006:959].
W tym miejscu warto podkreślić, że koronawirus w dalszym ciągu jest
infekcją nieznaną. Wprawdzie wciąż prowadzone są liczne badania
nad tą chorobą, niemniej jednak brak jest wiedzy na temat wszystkich
możliwych dróg jej przeniesienia. Według dostępnej wiedzy naukowej
transmisja wirusa odbywa się głównie drogą kropelkową [Serwis
Rzeczpospolitej Polskiej 2021a].
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☞Ilustracja 2.
COVID-19 jest
chorobą przenoszącą się
droga kroplkową.
Źródło: Hvid, S.
(1940–1949). Pas paa
Hr. Smit!. Wellcome
Collection. In copyright



Trudności w przypisaniu odpowiedzialności karnej za narażenie na zarażenie
koronawirusem na podstawie art. 161 k.k. pojawiają się zatem w związku
z oceną w jaki sposób możliwe jest dokonanie czynności sprawczej. Otóż, o ile
w wypadku wirusa HIV lub innych chorób zakaźnych i wenerycznych znana
jest nie tylko medycynie, ale i powszechnie społeczeństwu, droga przepływu
tych chorób, o tyle wirus SARS-CoV-2 w dalszym ciągu pozostaje zagadką.
Choć koronawirus rozprzestrzenia się w przeważającej mierze drogą
kropelkową, naukowcy badają również inne drogi jego przenoszenia, w tym
transmisję powietrzną. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health
Organization — WHO) wskazuje chociażby, że wydychany przez osobę
zarażoną wirus w postaci aerozolu może unosić się w powietrzu przez dłuższy
czas [WHO 2021]. Oznaczałoby to, że osoba, która kaszlała lub kichała
w pustym pomieszczeniu, do którego następnie weszły inne osoby, mogła
narazić je na zarażenie koronawirusem. Ocena taka z kolei może wykraczać
poza świadomość sprawcy i realną możliwość zarażenia przy uwzględnieniu
powszechnie stosowanych zasad sanitarnych, takich jak np. obowiązek
zakrywania ust i nosa.
Następnie konieczne jest poświęcenie uwagi podmiotowi tego przestępstwa.
We wstępie niniejszego opracowania podkreślono, iż jest to przestępstwo
indywidualnewłaściwe, albowiem sprawca posiada cechę (hic est jest zarażony),
która przesądza o karalności. Jest to również przestępstwo umyślne, na co
wskazuje użyty przez ustawodawcę zwrot „kto, wiedząc, że jest dotknięty…”.
Stronę podmiotową cechuje zatem zamiar zarówno bezpośredni (sprawca chce
popełnić czyn zabroniony; vide: art. 9 § 1 zd. 1 k.k.), jak też ewentualny
(sprawca przewidując możliwość popełnienia czynu zabronionego, na to się
godzi; vide: art. 9 § 1 zd. 2 k.k.). Powstaje zatem zasadnicze pytanie czy osoba,
która jest zarażona, lecz nie posiada objawów choroby i — co za tym idzie —
nie ma świadomości, że może zarazić inną osobę lub grupę osób, spełnia
znamiona typu czynu zabronionego z art. 161 § 2 k.k.? Mając na względzie
ustalenia poczynione w zakresie strony podmiotowej tego przestępstwa
zasadne wydaje się stwierdzenie, że nieumyślność w tym wypadku nie jest
penalizowana. Jeśli zatem nosiciel wirusa, przechodzący chorobę
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bezobjawowo, nieumyślnie narazi inne osoby na zarażenie tym wirusem —
odpowiedzialność karna będzie wyłączona z powodu niespełnienia znamion
typu czynu zabronionego.
Przestępstwo określone w art. 161 § 2 k.k. może być popełnione zarówno
przez działanie, jak też zaniechanie. Z całą pewnością jest także przestępstwem
materialnym. Jego skutkiem jest bowiem wystąpienie stanu zagrożenia dla
dobra prawnego, spowodowanego możliwością zarażenia wirusem. Kodeks
karny precyzuje przy tym zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa
skutkowe popełnione przez zaniechanie (vide: art. 2 k.k.). Może je bowiem
popełnić tylko ten, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia
skutkowi (Wyrok SN, IV KK 371/17, 2018). Obowiązek gwaranta oznacza
obowiązek pełnienia pieczy nad określonym dobrem prawnym przed
zagrożeniem pochodzącym z określonego źródła [Buchała 1960:996; Kliś
1999:169; Rodzynkiewicz 1994:33; Kędziora 2009:144; Kubicki
1975:176–177] — w analizowanym wypadku, poprzez transmisję korona-
wirusa z osoby chorej na zdrową. Nie podlega wątpliwości, że w roli gwaranta
występuje m.in. lekarz i personel medyczny. W dobie pandemii koronawirusa
podmioty te są szczególnie narażone na zarażenie wirusem SARS-CoV-2, a co
za tym idzie, mogą przenosić chorobę z jednego pacjenta na drugiego. Jak
zatem odnotować treść art. 161 § 2 k.k. do powyższego aspektu?
Odpowiedzialność karna personelu medycznego możliwa byłaby jedynie
wówczas, gdyby spełniona została strona podmiotowa, a więc świadomość
sprawcy, że jest on zarażony wirusem i zamiar — nawet jeśli jest tylko
ewentualny.

Podsumowanie
Reasumując poczynione rozważania raz jeszcze podkreślić należało, że strona
przedmiotowa czynu stypizowanego w art. 161 § 2 k.k. w kontekście narażenia
na zarażenie wirusem SARS-CoV-2, stanowi okoliczność wyłączającą
odpowiedzialność karną za omawiany czyn. Trudno bowiem pociągnąć do
odpowiedzialności osobę, która nie zna możliwych dróg zarażenia
koronawirusem. W razie zarzutu popełnienia tego czynu sprawca mógłby
bowiem powołać się na instytucję błędu co do okoliczności stanowiącej znamię
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czynu zabronionego (vide art. 28 § 1 k.k.).
Również strona podmiotowa może prowadzić do wyłączenia
odpowiedzialności karnej, albowiem— jakwykazano—przestępstwo tomoże
być popełnione tylko umyślnie. Dotyczy to w szczególności osób chorych
bezobjawowo, a więc takich, które nie mają świadomości zachorowania ani
zamiaru narażenia innej osoby na zarażenie.
Jeśli natomiast sprawca wie, że jest zarażony koronawirusem oraz swoim
postępowaniem naraża inne osoby na zarażenie (np. nie stosuje się do
kwarantanny domowej, nie zakrywa ust i nosa, kicha lub kaszle w stronę
drugiej osoby, nie zachowuje dystansu sanitarnego) może ponieść
odpowiedzialność karną na zasadach przewidzianych przez k.k.
Kończąc rozważania na temat odpowiedzialności karnej za narażenie na
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie sposób pominąć ostatnich decyzji
legislacyjnych, dotyczących treści art. 161 k.k. Przepis ten na mocy ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 568 z późn. zm.) zyskał bowiem nowe brzmienie. W szczególności
zaostrzona została karalność za przestępstwo z art. 161 § 2 k.k. (uprzednio za
czyn ten groziła kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku; vide: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950). Dodano również § 3
który penalizuje „narażenie na zarażenie wielu osób”. Ustawodawca w ten
sposób wyraził zatem wolę karania sprawców, którzy umyślnie narażają innych
na zarażenie koronawirusem.
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Title: Criminal liability for exposure to SARS-CoV-2 virus — legal analysis

Abatract: The outbreak of the coronavirus pandemic has changed the perception of the law in many of its
areas. Of particular note is criminal law, which, due to infection caused by sars-cov-2 virus, had to adapt to
the new dimension of crime. Covid-19 is a highly life-threatening disease and is easily transmitted. The
question therefore arises how to treat people who expose others to SARS-CoV-2 infection? This article deals
with the interpretation of Article 161 K.K. in the context of coronavirus infection. It attempts to determine
the extent of the criminalisation of a criminal offence under Article 161(2) of the K.K. andwhether that rule
is reflected in the case of a person infected with coronavirus. The focus was also on the interpretation of the
elements of that provision and on the comprehensive assessment of the subjective side of the perpetrator of
such a crime.

Keywords: Covid-19, offence of exposure to infection, criminal code, subjective side of the offence, elements
of a criminal offence

239

Odpowiedzialność karna za narażenie na zakażenie wirusem SARS-CoV-2


