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w odpowiedzi na wystąpienie Pana Rzecznika do Ministra Sprawiedliwości
Prokuratora Generalnego z dnia 30 stycznia 2018 r., dotyczące problematyki
przestępstw uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, uprzejmie
informuję, iż w tej sprawie w dniu 19 grudnia 2017 r. Departament Postępowania
Przygotowawczego

Prokuratury

Krajowej skierował

do podległych

jednostek

organizacyjnych prokuratury pismo instrukcyjne, sygn. PK I I K02 3021.2017, w którym
określono metodykę prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa
z art. 209 § 1 k.k. i la k.k., jak również przedstawiono stanowisko, co do wykładni
przepisów intertemporalnych.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż wpływ spraw karnych związanych
z uchylaniem się od wykonania obowiązku

alimentacyjnego uległ istotnemu

zwiększeniu po wejściu w życie w dniu 31 maja 2017 r. ustawy z dnia
23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o pomocy

osobom

uprawnionym

okresie

do

alimentów

(Dz.

U.

2017

r.

poz.

952).

W

od 1 czerwca 2017 r. do 31 marca 2018 r. wpłynęło 70 145 spraw, podczas gdy w okresie
od 1 sierpnia 2016 r. do 31 maja 2017 r. wpływ ten wyniósł 26 994 sprawy. Stanowi to
wzrost, w stosunku do poprzedniego okresu, na poziomie 259 %. W porównywanych
okresach zwiększeniu uległa również liczba decyzji kończących

postępowanie

przygotowawcze: z 25 873 spraw do 64 745 spraw, co stanowi wzrost ksztahujący się
na poziomie 250,2 %. Do sądu przesłano ogółem 19 982 akty oskarżenia i wnioski

o warunkowe umorzenie postępowania. W porównywanym okresie wcześniejszym
liczba takich decyzji wyniosła 6 838. Wzrost liczby zakończonych w ten sposób
postępowań wyniósł 292,2 %. W okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 marca 2018 r.
decyzją o umorzeniu postępowania zakończono 16 939 spraw, podczas gdy w okresie
od 1 sierpnia 2016 r. do 31 maja 2017 r. 7 303 spraw. W analogicznych okresach
odmówiono wszczęcia postępowania w 21 179 spraw i odpowiednio w 10 437 spraw.
Z powyższych danych w sposób jednoznaczny wynika, iż zasadniczo wzrosła
skuteczność ścigania sprawców tej kategorii przestępstw.
Uprzejmie informuję, iż innych danych statystycznych we wnioskowanym
zakresie Prokuratura Krajowa nie gromadzi i nie przetwarza.
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