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Wspólne posiedzenie
Komisji Praw Człowieka
i Praworządności (65.)

oraz Komisji Ustawodawczej (129.)
w dniu 3 grudnia 2008 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 23 minut 05)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Prawo-
rządności Stanisław Piotrowicz)

Przewodniczący Stanisław Piotrowicz:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Człowieka i Praworządności.

Bardzo serdecznie witam przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości, pana
sędziego i zarazem głównego specjalistę w departamencie, pana Rafała Kierzynkę.
Witam panie i panów senatorów, przedstawicieli połączonych komisji, panie z sekreta-
riatów obydwu komisji, a także panią mecenas Beatę Mandylis.

Drodzy Państwo, w toku debaty zostały zgłoszone cztery poprawki. Trzy po-
prawki, wniesione z inicjatywy Biura Legislacyjnego, były już rozpatrywane przez
obydwie komisje i zostały zaakceptowane zarówno przez nas, jak i przez Ministerstwo
Sprawiedliwości. W toku debaty pan senator Paszkowski zgłosił czwartą poprawkę,
która w druku została przedłożona panom senatorom. Podczas trwania sesji plenarnej
ministerstwo wyraziło pełną akceptację dla tej poprawki i złożyło wyrazy podziękowa-
nia dla pana senatora Paszkowskiego za to, że dostrzegł potrzebę wprowadzenia tejże
poprawki. Myślę, że sprawa jest oczywista i dyskusja nie będzie potrzebna. Niemniej
jednak, gdyby ktoś z panów senatorów miał taką potrzebę, to bardzo proszę.

Może pan senator Paszkowski w skrócie przybliży, o co w jego poprawce chodzi.

Senator Bohdan Paszkowski:

W tej poprawce chodzi o to, żeby w przepisach końcowych kodeksu postępo-
wania karnego wprowadzić dodatkowe zapisy dotyczące tego, kiedy minister sprawie-
dliwości nie pośredniczy w kontaktach sądów i prokuratorów z podmiotami zagranicz-
nymi. Zasada takiego pośredniczenia jest ustalona w kodeksie postępowania karnego,
a ponieważ od tej zasady w nowelizacji odstępujemy, będą możliwe kontakty bezpo-
średnie, przekazywanie orzeczeń w jedną i w drugą stronę bezpośrednio do sądów,
trzeba wprowadzić również te wyjątki, dodatkowe rozdziały, i zapisać to w art. 613.
Dziękuję.

Przewodniczący Stanisław Piotrowicz:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z panów senatorów ma jakieś pytania?
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Jeżeli nie, to otwieram dyskusję.
Czy ktoś z panów senatorów chciałby zabrać głos? Nie.
Czy Biuro Legislacyjne ma jakieś uwagi? Nie ma.
Serdecznie dziękuję.
Wobec tego przystępujemy do głosowania.
Możemy głosować łącznie nad wszystkimi czterema poprawkami, jak myślę, tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Trzy pierwsze? Dobrze.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem trzech pierwszych poprawek? (11)
Dziękuję. Jednogłośnie za.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem poprawki czwartej, zgłoszonej przez

pana senatora Bohdana Paszkowskiego? (11)
Dziękuję bardzo. Jednogłośnie za.
Co do sprawozdawcy…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
No to pewnie zostaną tak, jak byli.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze, pan senator Paszkowski może być sprawozdawcą połączonych komisji.
Serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Ustawodawczej, paniom

i panom senatorom, panu sędziemu i wszystkim państwu.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 23 minut 10)
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