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SEJM

UCHWALIŁ

NOWELIZACJĘ

KODEKSU

POSTĘPOWANIA KARNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW.
(Nowelizacja kodeksu postępowania karnego, a także kilku innych ustaw obejmuje łącznie
blisko 300 nowych przepisów i stanowi rezultat dwuletnich prac komisji kodyfikacyjnej
prawa karnego. Ustawa wprowadza w szerokim zakresie kontradyktoryjność procesu
karnego. Przyjęte zmiany mają usprawnić postępowanie karne zarówno poprzez
przyspieszenie poszczególnych czynności, ich lepsze zorganizowanie, jak i wyeliminowanie
tych, które nie są niezbędne. We wszystkich sprawach inicjatywa dowodowa należeć będzie
do stron postępowania. Dowody będą przeprowadzane przez tę stronę, na wniosek której
zostały dopuszczone. Przeprowadzenie dowodu przez sąd będzie możliwe tylko w
wyjątkowych wypadkach. Strony – poza prokuratorem reprezentującym interes publiczny –
nie będą miały obowiązku uczestniczenia w rozprawie. Ustawa przewiduje, że sprawcy
wszystkich występków będą mogli składać wnioski o skazanie bez rozprawy. Ustawa zmienia
też przepisy dotyczące składu sądu. Celem jest zmniejszenie składów sędziowskich i tym
samym zmniejszenie kosztów postępowań i ich przyspieszenie. Na rozprawach w sądach
pierwszej instancji, w sprawach szczególnie zawiłych lub ważnych, dopuszczona zostanie
możliwość orzekania w składzie jednego sędziego zawodowego i dwóch ławników, zamiast
wyłącznie trzech sędziów zawodowych. Na posiedzeniach sąd będzie orzekał jednoosobowo.)
 Należy zaznaczyć, że znowelizowane przepisy przewidują przyznanie radcom
prawnym uprawnień w zakresie prowadzenia obrony w sprawach karnych i
sprawach karno-skarbowych (!)
Oprócz zmian proceduralnych nowelizacja wprowadza też zmiany w zakresie materialnego
prawa karnego:





przeniesienie dotychczasowego przestępstwa prowadzenie w stanie nietrzeźwości
pojazdu innego niż mechaniczny do kodeksu wykroczeń,
podniesienie progu kwotowego między przestępstwami a wykroczeniami przeciwko
mieniu [czyny przepołowione] do kwoty 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę
(kradzież, przywłaszczenie, zniszczenie rzeczy),
wprowadzenie umorzenia (na wniosek pokrzywdzonego) w przypadku pojednania
sprawcy z oskarżonym i naprawienia szkody lub zadośćuczynienia.

Pierwsze czytania projektów odbyły się: 25 maja 2012 r. (druk nr 378), 23 stycznia
2013 r. (druk nr 945) oraz 7 grudnia 2012 r. (druk nr 870). Drugie czytanie Sejm
przeprowadził 27 sierpnia 2013 r. Przyjęta przez Sejm nowelizacja trafi teraz do Senatu.
Poza tym:

– 30.08.2013 r. Posłowie przyjęli nowelizację przepisów ustawy Kodeks postępowania
karnego oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy, będącą następstwem wyroku TK z
10 grudnia 2012 r. kwestionującego przepis art. przewidujący, że prokurator ma
prawo do kontroli korespondencji podejrzanego z obrońcą. Zgodnie z nowymi
przepisami prokurator będzie miał takie uprawnienie, jak również możliwość
uczestnictwa w widzeniach tych osób, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych
przypadkach i jeżeli wymagać tego będzie dobro postępowania przygotowawczego. W
drugim z wykonywanych tą nowelizacją wyroków, z 11 grudnia 2012 r., TK
zakwestionował przepis mówiący o tym, że osoba, która zatrzymała podejrzanego
mogła być obecna przy jego rozmowie z adwokatem. Nowelizacja przewiduje, że
obecność taka będzie dopuszczona w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
Pierwsze czytanie odbyło się 13 czerwca 2013 r. na posiedzeniu Sejmu, a drugie 27
sierpnia 2013 r. Teraz ustawa będzie rozpatrywana w Senacie.

