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Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu, Komisja Sprawiedliwości i
Praw Człowieka wnosi projekt ustawy:

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania
karnego.

Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy została
upoważniona pani poseł Katarzyna Maria Piekarska.

Przewodnicząca Komisji

(-) Katarzyna Maria Piekarska



Projekt

USTAWA

z dnia            2004 r.

o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

Art. 1.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555,
z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 147 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Jeżeli względy techniczne nie stoją na przeszkodzie:

1) przesłuchanie świadka lub biegłego utrwala się za pomocą urządzenia rejestrują-
cego dźwięk, gdy:

a) zachodzi niebezpieczeństwo, że przesłuchanie tej osoby nie będzie możli-
we w dalszym postępowaniu,

b) przesłuchanie następuje w trybie określonym w art. 396,

2) przesłuchanie świadka, o którym mowa w art. 185a, utrwala się za pomocą urzą-
dzenia rejestrującego obraz i dźwięk.”;

2) w art. 185a:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się
tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie
wymaga ponownego przesłuchania, lub zażąda tego oskarżony, który nie miał
obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Protokół przesłuchania odczytuje się na rozprawie głównej; jeżeli został spo-

rządzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania, należy go odtworzyć.”.

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

                                                
1)   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, Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 106, poz. 1149, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514,
Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405.



Uzasadnienie

Projektowana zmiana jest wyrazem szczególnej ochrony psychiki małoletnich świad-
ków, przesłuchiwanych w postępowaniu karnym, bez względu na to czy są oni pokrzywdzo-
nymi przestępstwem czy też nie. Uczestniczenie dziecka w przesłuchaniu w ramach postępo-
wania przygotowawczego a następnie na rozprawie głównej, wpływa na jego psychikę de-
strukcyjnie. Ten stan rzeczy dodatkowo pogłębia każde dodatkowe przesłuchanie.
Ochrona psychiki dziecka winna dotyczyć nie tylko małoletnich ofiar przestępstw z rozdziału
XXV Kodeksu karnego, ale wszystkich małoletnich świadków, co do których istnieje potrze-
ba przesłuchania w postępowaniu karnym.

Z uwagi na fakt, iż celem proponowanej zmiany jest ochrona psychiki dzieci przesłu-
chiwanych w postępowaniu karnym, projekt przewiduje tę szczególną regulację jedynie dla
małoletnich, którzy w chwili przesłuchania, a nie jak dotychczas w chwili czynu, nie ukoń-
czyli 15 lat. Dotychczasowa regulacja w tym zakresie, oznacza, że w przypadku dokonania
czynności przesłuchania świadka kilka lat po pełnieniu czynu, konieczne jest stosowanie art.
185a K.p.k., pomimo że przesłuchiwanie będzie dotyczyło osoby dorosłej.

Równocześnie proponuje się, aby obraz i dźwięk z przesłuchania świadka, który w
chwili czynu nie ukończył 15 lat były utrwalone za pomocą odpowiedniego urządzenia reje-
strującego, po to aby na rozprawie głównej takie nagranie było odtworzone.

Przyjęcie projektu nie powinno spowodować dodatkowych skutków finansowych dla
budżetu państwa, albowiem kamery filmowe są w dyspozycji organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości.

Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.








