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  USTAWA 

z dnia 27 lipca 2005 r. 

 

o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego  
i ustawy - Kodeks karny wykonawczy 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 39 po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, lecze-
niem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi, 

2b) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środo-
wiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi oso-
bami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody 
sądu,”; 

2) w art. 41 po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu: 

§ 1a. Sąd może orzec zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, 
wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, 
związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opie-
ką nad nimi, na zawsze w razie skazania na karę pozbawienia wolności za 
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę 
małoletniego. 

§ 1b. Sąd orzeka zakaz, o którym mowa w § 1a, na zawsze w razie ponownego 
skazania sprawcy w warunkach określonych w tym przepisie.”; 

3) po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu: 

„Art. 41a. § 1. Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania 
w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontakto-

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, 

poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 
r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 
1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 
2426 oraz z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757 i Nr 132, poz. 1109. 

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2005 
r. Nr 163, poz. 1363. 
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wania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania okre-
ślonego miejsca pobytu bez zgody sądu w razie skazania za 
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności 
na szkodę małoletniego; obowiązek lub zakaz może być połą-
czony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wy-
znaczonego organu w określonych odstępach czasu. 

§ 2. Sąd orzeka obowiązek powstrzymania się od przebywania w 
określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania 
się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego 
miejsca pobytu bez zgody sądu w razie skazania na karę po-
zbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wyko-
nania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub oby-
czajności na szkodę małoletniego; obowiązek lub zakaz może 
być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub in-
nego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu. 

§ 3. Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania 
w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowa-
nia się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określo-
nego miejsca pobytu bez zgody sądu na zawsze w razie ponow-
nego skazania sprawcy w warunkach określonych w § 2.”; 

4) w art. 43 § 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz 
obowiązek lub zakazy wymienione w art. 39: 

1) pkt 2 i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10, 

2) pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15. 

§ 2.  Pozbawienie praw publicznych, obowiązek lub zakaz obowiązuje od upra-
womocnienia się orzeczenia; okres, na który środek orzeczono, nie biegnie 
w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za 
inne przestępstwo.”; 

5) art. 50 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 50. Sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w 
określony sposób, jeżeli uzna to za celowe, w szczególności ze 
względu na społeczne oddziaływanie skazania, o ile nie narusza to 
interesu pokrzywdzonego.”; 

6) w art. 63 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Na poczet orzeczonych środków karnych, o których mowa w art. 39 pkt 2-
3, zalicza się okres rzeczywistego stosowania odpowiadających im rodza-
jowo środków zapobiegawczych, wymienionych w art. 275 lub 276 Kodek-
su postępowania karnego.”; 

7) w art. 72 w § 1: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilita-
cyjnemu albo oddziaływaniom terapeutycznym,”, 

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 
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„7a) powstrzymania się od kontaktowania się z określonymi osobami,”; 

8) w art. 73 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Dozór jest obowiązkowy wobec młodocianego sprawcy przestępstwa 
umyślnego, sprawcy określonego w art. 64 § 2, a także wobec sprawcy 
przestępstwa popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji seksual-
nych.”; 

9) w art. 84 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli środki karne wymienione w art. 39 pkt 
2-3 orzeczono na podstawie art. 41 § 1a, art. 41a § 3 albo art. 42 § 2 lub 3.”; 

10) po art. 84 dodaje się art. 84a w brzmieniu: 

„Art. 84a. § 1. Obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych 
środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z okre-
ślonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca 
pobytu bez zgody sądu, orzeczone na zawsze, można uznać za 
wykonane, jeżeli zachowanie skazanego po popełnieniu prze-
stępstwa i w czasie wykonania kary uzasadniają przekonanie, 
iż po uchyleniu obowiązku lub zakazu nie popełni on ponow-
nie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczaj-
ności na szkodę małoletniego, a obowiązek lub zakaz był wy-
konywany co najmniej 10 lat. 

§ 2. W postępowaniu w przedmiocie dalszego stosowania obo-
wiązku lub zakazu, o których mowa w § 1, sąd zasięga opinii 
biegłych. 

§ 3. Wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upły-
wem 2 lat od wydania postanowienia o odmowie uznania 
obowiązku lub zakazu, o których mowa w § 1, za wykonany 
nie rozpoznaje się.”; 

11) w art. 90 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. W razie orzeczenia za zbiegające się przestępstwa pozbawienia praw 
publicznych, zakazów lub obowiązku tego samego rodzaju, sąd stosu-
je odpowiednio przepisy o karze łącznej.”; 

12) po art. 95 dodaje się art. 95a w brzmieniu: 

„Art. 95a. § 1. Skazując sprawcę na karę pozbawienia wolności bez warunko-
wego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo skierowane 
przeciwko wolności seksualnej, popełnione w związku z zakłó-
ceniem jego czynności psychicznych o podłożu seksualnym, in-
nym niż choroba psychiczna, sąd może orzec umieszczenie 
sprawcy, po odbyciu tej kary w zakładzie zamkniętym albo skie-
rowanie go na leczenie ambulatoryjne. 

§ 2. Potrzebę wykonywania orzeczonego środka, o którym mowa w 
§ 1, sąd ustala w okresie do 6 miesięcy przed przewidywanym 
warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary. 

§ 3. Przepisy art. 94 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”; 

13) art. 99 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 99. § 1. Jeżeli sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepo-
czytalności określonej w art. 31 § 1, sąd może orzec tytułem 
środka zabezpieczającego obowiązek lub zakazy wymienione w 
art. 39 pkt 2-3, jeżeli jest to konieczne ze względu na ochronę 
porządku prawnego, oraz przepadek wymieniony w art. 39 pkt 
4. 

§ 2. Wymienione w § 1 obowiązek lub zakazy orzeka się bez określe-
nia terminu; sąd uchyla obowiązek lub zakazy, jeżeli ustały przy-
czyny ich orzeczenia.”; 

14) po art. 106 dodaje się art. 106a w brzmieniu: 

„Art. 106a. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez 
warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo prze-
ciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był 
małoletnim poniżej lat 15.”; 

15) w art. 148 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Kto zabija człowieka: 

1) ze szczególnym okrucieństwem, 

2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, 

3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, 

4) z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, 

 podlega karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywot-
niego pozbawienia wolności.”; 

16) w art. 178 uchyla się § 2; 

17) w art. 178a uchyla się § 3; 

18) art. 197 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 197. § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza 
inną osobę do obcowania płciowego,  

 podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną 
osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania 
takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 mie-
sięcy do lat 8. 

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą 
, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 
3. 

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w §1-3 działa ze szczegól-
nym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na 
czas nie krótszy od lat 5.”; 

19) w art. 199 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 i 3 w 
brzmieniu: 

„§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony na szkodę małoletnie-
go, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 
5. 
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§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto doprowadza małoletniego do ob-
cowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej albo do 
wykonania takiej czynności, nadużywając zaufania lub udzielając mu 
korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy.”; 

20) art. 200 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 200. § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza 
się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub dopro-
wadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wy-
konania, 

 podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego 
prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności 
seksualnej.”; 

21) w art. 202: 

a) § 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, 
przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie pre-
zentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści 
pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługi-
waniem się zwierzęciem,  

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 
15, 

 podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”, 

b) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

„§ 4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z 
udziałem małoletniego poniżej lat 15,  

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”; 

22) art. 205 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 205. Ściganie przestępstw określonych w art. 197 lub 199 § 1, jak rów-
nież w art. 198, jeżeli określony w tym przepisie stan ofiary nie 
jest wynikiem trwałych zaburzeń psychicznych, następuje na 
wniosek pokrzywdzonego.”; 

23) art. 244 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 244. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania 
stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, 
prowadzenia pojazdów lub obowiązku powstrzymania się od 
przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu 
kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania 
określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje 
zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim prze-
widziany, 

   podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”. 
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Art. 2. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, 
poz. 55, z późn. zm.2)) w art. 275 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w 
postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten może polegać na za-
kazie opuszczania określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu się do organu 
dozorującego w określonych odstępach czasu, zawiadamianiu go o zamie-
rzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu, a także na innych ogranicze-
niach jego swobody, niezbędnych do wykonywania dozoru.”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 
557, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 11 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Sąd pierwszej instancji po wydaniu wyroku skazującego przesyła dyrek-
torowi zakładu karnego lub aresztu śledczego posiadane w sprawie in-
formacje dotyczące osoby skazanego, w tym dane o uprzedniej karalno-
ści oraz zastosowanych wobec niego środkach wychowawczych lub po-
prawczych, informacje pozwalające na identyfikację skazanego, a w 
szczególności numer Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktylo-
skopijnej (AFIS), numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego 
Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), rysopis oraz opis znaków szcze-
gólnych i tatuaży, a także zdjęcie skazanego, odpisy orzeczeń i opinii le-
karskich oraz psychologicznych, w tym stwierdzających u skazanego 
uzależnienia od alkoholu, środków psychotropowych i odurzających, a 
także informacje dotyczące popełnienia przestępstwa określonego w art. 
197-203 Kodeksu karnego w związku z zaburzeniami preferencji seksu-
alnych, a po uprawomocnieniu się wyroku, na wniosek dyrektora zakładu 
lub aresztu - również akta sądowe.”; 

2) w art. 89 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Przeniesienie, o którym mowa w § 1, skazanego z zaburzeniami preferen-
cji seksualnych za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu kar-
nego, popełnione w związku z tymi zaburzeniami, wymaga zgody sę-
dziego penitencjarnego.”; 

3) w art. 96 § 1 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, 

poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, 
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 
1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 
2641 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 
1181 i Nr 143, poz. 1203.  

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 
83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 
1071, Nr 111, poz. 1194, Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033, Nr 200, 
poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380, Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93, 
poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703. 
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„§ 1. W systemie terapeutycznym odbywają karę skazani z niepsychotycznymi 
zaburzeniami psychicznymi, w tym skazani za przestępstwo określone w 
art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami 
preferencji seksualnych, upośledzeni umysłowo, a także uzależnieni od 
alkoholu albo innych środków odurzających lub psychotropowych oraz 
skazani niepełnosprawni fizycznie - wymagający oddziaływania specjali-
stycznego, zwłaszcza opieki psychologicznej, lekarskiej lub rehabilita-
cyjnej.”; 

4) art. 117 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 117. Skazanego, u którego stwierdzono uzależnienie od alkoholu albo 
środków odurzających lub psychotropowych oraz skazanego za 
przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popeł-
nione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, obej-
muje się, za jego zgodą, odpowiednim leczeniem i rehabilitacją; 
w razie jej braku - o stosowaniu leczenia lub rehabilitacji orzeka 
sąd penitencjarny.”; 

5) w art. 139 po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

„§ 6a. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio do skazanego z zaburzeniami prefe-
rencji seksualnych odbywającego karę pozbawienia wolności w zakładzie 
karnym typu zamkniętego za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodek-
su karnego, popełnione w związku z tymi zaburzeniami.”; 

6) art. 159 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 159. Warunkowo zwolnionego sąd penitencjarny może w okresie próby 
oddać pod dozór kuratora sądowego, osoby godnej zaufania, sto-
warzyszenia, organizacji lub instytucji, do której działalności na-
leży troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc 
skazanym, oraz nałożyć na niego obowiązki określone w art. 72 § 
1 Kodeksu karnego. Wobec skazanego za przestępstwo określone 
w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z zabu-
rzeniami preferencji seksualnych, młodocianego sprawcy prze-
stępstwa umyślnego, sprawcy określonego w art. 64 Kodeksu 
karnego, a także wobec skazanego na karę dożywotniego pozba-
wienia wolności, oddanie pod dozór kuratora sądowego jest obo-
wiązkowe.”; 

7) w art. 162 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Sąd penitencjarny powinien wysłuchać przedstawiciela administracji za-
kładu karnego, a także wysłuchać sądowego kuratora zawodowego, jeżeli 
składał wniosek o warunkowe zwolnienie oraz uwzględnić ugodę zawartą 
w wyniku mediacji. W wypadku skazanego za przestępstwo określone w 
art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami pre-
ferencji seksualnych, sąd zasięga opinii biegłych.”; 

8) w art. 166 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Dyrektor zakładu karnego zwalniając skazanego, udziela mu stosownych 
informacji o możliwościach uzyskania niezbędnej pomocy. W wypadku 
zwalniania osoby skazanej za przestępstwo określone w art. 197-203 Ko-
deksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksual-
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nych, dyrektor zakładu zawiadamia o tym jednostkę Policji, właściwą dla 
miejsca pobytu skazanego po jego zwolnieniu.”; 

9) w art. 168a dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. W wypadku zwolnienia z zakładu karnego po odbyciu kary skazanego z 
zaburzeniami preferencji seksualnych odbywającego karę pozbawienia 
wolności za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, po-
pełnione w związku z tymi zaburzeniami, a także w wypadku ucieczki ta-
kiego skazanego z zakładu karnego lub wydania decyzji o udzieleniu 
przepustki lub czasowego zezwolenia, o którym mowa w § 1, odpowiednio 
sędzia penitencjarny lub dyrektor zawiadamia o tym jednostkę Policji, 
właściwą dla miejsca pobytu skazanego.”; 

10) w rozdziale XII tytuł oddziału 2 otrzymuje brzmienie: 

 „Zakazy i obowiązek”; 

11) po art. 181 dodaje się art. 181a w brzmieniu: 

„Art. 181a. § 1. W razie orzeczenia obowiązku powstrzymania się od przeby-
wania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu 
kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opusz-
czania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, sąd prze-
syła odpis wyroku jednostce Policji, a także odpowiedniemu 
organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialne-
go, właściwemu dla miejsca pobytu skazanego. 

§ 2. Nadzór nad wykonywaniem obowiązku powstrzymania się od 
przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zaka-
zu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opusz-
czania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu powierza się 
zawodowemu kuratorowi sądowemu. 

§ 3. W sprawach związanych z wykonywaniem obowiązku po-
wstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach 
lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami 
lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody 
sądu właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu ustalono 
miejsce pobytu skazanego. 

§ 4. Przepisy art. 169 i 172 stosuje się odpowiednio.”. 

 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepi-
sów art. 3 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 

 

 

 

 

 


