


 

 

 

 

STANOWISKO RZĄDU 

 

do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

(druk nr 2266) 

 

 

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, 

zawarty w druku sejmowym nr 2266, przewiduje wprowadzenie względnego 

obowiązku rejestracji dźwiękowej albo audiowizualnej przebiegu rozprawy              

w sprawach karnych. W projekcie proponuje się dodanie w art. 147 k.p.k. nowego      

§ 2b oraz zmianę § 3, w wyniku czego przebieg rozprawy będzie się utrwalać za 

pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, chyba że jest to 

niemożliwe ze względów technicznych. Nie wyłączy to ani nie ograniczy obowiązku 

sporządzania pełnego protokołu pisemnego. Jednocześnie w wypadku utrwalania 

przebiegu rozprawy zgodnie z art. 147 § 2b k.p.k. nie będzie dopuszczalne 

ograniczenie protokołu pisemnego do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób 

biorących w niej udział, a także wyłączony zostanie obowiązek dokonania 

transkrypcji zapisu dźwięku z przebiegu rozprawy. 

W uzasadnieniu projektodawcy wskazali, że celem proponowanych zmian jest 

usprawnienie postępowania karnego oraz zapewnienie prawa stron do rzetelnego 

procesu. Rejestrowanie przebiegu rozprawy w sprawach karnych,                                

w przeciwieństwie do ostatniej zmiany procedury wykroczeniowej, nie będzie 

stanowiło protokołu elektronicznego, lecz jedynie utrwalenie przebiegu czynności 
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procesowej. Zawsze będzie przy tym sporządzany pełny pisemny zapis przebiegu 

rozprawy. Wyłączenie obowiązku utrwalenia dźwięku albo obrazy i dźwięku 

zostanie zaś uwarunkowane wyłącznie względami technicznymi, które mogą mieć 

miejsce w sytuacji braku odpowiedniego sprzętu lub awarii systemu.  

Projektowane rozwiązanie ma w swym zamyśle stanowić etap przejściowy 

pomiędzy protokołowaniem w tradycyjny sposób a wprowadzeniem protokołu 

elektronicznego na rozprawach w sprawach karnych.  Zdaniem wnioskodawców      

w dalszej perspektywie celowe będzie włączenie postępowania karnego do systemu 

protokołu elektronicznego, po wdrożeniu systemu informatyzacji postępowań 

przygotowawczych prowadzonych przez inne organy (prokuraturę, Policję i in.). 

Wprowadzenie rozwiązania przejściowego z jednej strony nie zmieniłoby charakteru 

pracy na rozprawie i zapewniłoby stworzenie niezbędnego pisemnego zapisu jej 

przebiegu, z drugiej zaś charakteryzowałoby się następującymi pożądanymi 

funkcjami: 

1) kontrolną – w stosunku do prawidłowości zapisu w protokole 

pisemnym; 

2) porządkową – rejestrującą ewentualne wszelkie nieprawidłowe 

zachowania uczestników i sądu, co wpływa na poprawę poziomu kultury pracy na 

rozprawie. 

W ocenie Rządu powyższa inicjatywa pozostaje w zgodzie z rysującą się 

aktualnie tendencją, wynikającą z rozwoju techniki i informatyzacji, zmierzającą do 

objęcia rejestrowaniem dźwięku albo obrazu i dźwięku rozpraw (posiedzeń) 

sądowych, w celu wierniejszego odzwierciedlenia ich przebiegu. Wyrazem tej 

tendencji, na gruncie różnych kodyfikacji, były w szczególności zmiany 

wprowadzone ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 108, poz. 684), czy zawarte w znajdujących się   

w okresie vacatio legis rozwiązaniach ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie 

ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 579), 

odnoszące się do tzw. protokołu elektronicznego, polegającego na rejestracji dźwięku 
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albo obrazu i dźwięku z rozprawy. W tym stanie rzeczy podjęcie przez Senat 

inicjatywy objęcia taką rejestracją również rozpraw karnych należy uznać za logiczne 

i celowe. 

Normatywne ujęcie prezentowanej koncepcji nie nasuwa zastrzeżeń. 

Odwołuje się ono do już istniejącej w prawie karnym procesowym instytucji 

utrwalania czynności procesowych za pomocą urządzeń audiowizualnych, 

uregulowanej w art. 147 k.p.k. Proponowany art. 147 § 2b k.p.k. przewiduje 

względny obowiązek rejestrowania przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, tzn. wyłączenie obligatoryjności byłoby 

uwarunkowane wyłącznie względami technicznymi, które mogą mieć miejsce           

w sytuacji braku odpowiedniego sprzętu lub awarii systemu. Należy zwrócić uwagę 

na trafność wprowadzenia tego zastrzeżenia odnośnie do obligatoryjności 

utrwalania rozpraw w ten sposób, gdyż w przeciwnym wypadku np. w razie awarii 

systemu informatycznego w sądzie lub czasowego wyłączenia dostawy energii 

elektrycznej zaszłaby konieczność odwołania wszystkich rozpraw karnych 

odbywających się przed tym sądem. Z kolei mając na względzie stan prawny 

dotyczący tej problematyki, w tym również upoważnienie przez art. 147 § 5 k.p.k. 

Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia określającego kwestie 

techniczne związane z utrwalaniem obrazu lub dźwięku dla celów procesowych, nie 

wydaje się potrzebne wprowadzanie do ustawy procesowej dalej idących zmian. 

Wypada w pełni podzielić zaprezentowane w uzasadnieniu projektu 

argumenty za celowością przyjęcia wskazanego sposobu rejestrowania rozpraw. 

Wydaje się bowiem zasadne – przynajmniej na aktualnym etapie wdrażania systemu 

rejestrowania rozpraw sądowych – utrzymanie w postępowaniu karnym istnienia 

pełnych zapisów tekstowych z przebiegu rozpraw, zawartych w protokołach 

pisemnych. Rejestracja dźwięku albo obrazu i dźwięku pełniłaby zatem funkcję 

kontrolną i porządkową, co stanowiłoby istotny krok naprzód w porównaniu do 

aktualnej praktyki sądowej (już obecnie można zarządzić taką rejestrację na 
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podstawie art. 147 § 1 k.p.k.), a w przyszłości kładłoby podwaliny pod ewentualne 

wprowadzenie protokołu elektronicznego w sprawach karnych. 

Odniesienia się wymaga ponadto kwestia relacji projektowanych rozwiązań 

do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE w sprawie 

zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania 

seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję ramową Rady 

2004/68/WSiSW (Dz. U. UE L 335 z 17.12.2011, str. 1), również w kontekście 

wdrożenia jej postanowień do systemu polskiego prawa karnego procesowego 

ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy           

- Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 849), która weszła w życie z dniem       

27 stycznia 2014 r. Wskazana ustawa wprowadziła bezwzględną obligatoryjność 

utrwalenia przesłuchania za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk,         

m. in. pokrzywdzonego, o którym mowa w art. 185a i art. 185c, oraz świadka,             

o którym mowa w art. 185b. W pełni należy podzielić pogląd, że w świetle art. 20    

ust. 4 powyższej dyrektywy nie jest dopuszczalne odstąpienie od utrwalenia 

przesłuchania za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk w jakimkolwiek 

wypadku, gdy przesłuchanie obejmuje nieletnich pokrzywdzonych, którzy 

ukończyli 15 lat, oraz nieletnich świadków, którzy ukończyli 15 lat, w sprawach         

o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w których 

pokrzywdzonymi byli nieletni. Regulację tę na gruncie polskiego prawa 

procesowego przewiduje art. 147 § 2a k.p.k. i nie ulega wątpliwości, że stanowi on 

lex specialis do proponowanego w projekcie § 2b tego artykułu. Oznacza to, że jeżeli 

w trakcie rozprawy ma nastąpić przesłuchanie pokrzywdzonego, o którym mowa     

w art. 185a i art. 185c, oraz świadka, o którym mowa w art. 185b, nie można               

w żadnym wypadku odstąpić od jej utrwalenia za pomocą urządzenia rejestrującego 

obraz i dźwięk. Wydaje się, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości co do zakresu 

normowania obecnego § 2a i projektowanego § 2b art. 147 k.p.k., że należałoby 

uzupełnić ten ostatni paragraf o zastrzeżenie, że nie uchybia on obowiązkowi 

przewidzianemu w § 2a. 
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Niezbędne jest ponadto zaakcentowanie, że z uwagi na to, iż obowiązkowi 

rejestracji podlegać będą wszystkie rozprawy w sprawach karnych, w tym również 

w wypadkach, w których wyłączono jawność z uwagi na możliwość ujawnienia 

okoliczności wymagających zachowania w tajemnicy ze względu na ważny interes 

państwa, konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

Zadośćuczynienie temu obowiązkowi nie wymaga wprowadzania zmian do ustawy 

procesowej, niemniej istotne jest zwrócenie uwagi na konieczność spełnienia przez 

systemy teleinformatyczne, w których mają być przetwarzane informacje niejawne  

w sądownictwie, wymogów wskazanych w ustawie z dnia 5 sierpnia  

2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), w szczególności 

w rozdziale 8 tej ustawy. 

Jednocześnie nadmienić należy, że szacowany koszt wdrożenia projektu 

rejestracji dźwiękowej albo audiowizualnej przebiegu rozpraw w sprawach karnych 

wyniósłby 98 mln zł. Jego realizacja odbywałaby się w ramach przyznanych limitów 

budżetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, bez konieczności zwiększania obciążeń 

budżetowych – finansowanie nastąpiłoby ze środków Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa, o ile projekt Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach 

powszechnych (postępowanie karne) zostanie w procedurze konkursowej wybrany 

do dofinansowania w ramach tego Programu. Zgodnie z zasadami finansowania 

projektów z udziałem środków europejskich finansowanie przedmiotowego projektu 

w ramach wymienionego Programu będzie wymagało zabezpieczenia ze środków 

budżetowych 15% wkładu własnego (współfinansowania), tj. 14,7 mln zł. Ponieważ 

beneficjentem powyższego projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości, uzyskane na 

jego realizację w ramach dofinansowania środki europejskie będą ujmowane – ze 

względu na szczególne, wynikające z umowy o dofinansowanie zasady 

ewidencjonowania i rozliczania środków europejskich – w ramach części 37 

 – Sprawiedliwość, w której planowane i realizowane są wydatki dysponenta 

środków budżetowych trzeciego stopnia. Mając na uwadze, że pomiędzy 

Ministerstwem Sprawiedliwości a Instytucją Pośredniczącą nie została jeszcze 
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zawarta umowa o dofinansowanie tego projektu, nie można aktualnie jednoznacznie 

określić części budżetowej, w ramach której finansowane będą koszty wdrożenia 

przedmiotowego systemu. Wydatki majątkowe w ramach kosztów wdrożenia 

projektu wyniosłyby 70,6 mln zł, natomiast wydatki bieżące – 27,4 mln zł, w tym 

wynagrodzenia – 2 mln zł.  

Koszty utrzymania systemu od roku 2019, przy założeniu, że wytyczne 

dotyczące Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będą tożsame z obecnymi 

wytycznymi dotyczącymi innych programów, będą ponoszone w ramach 

przyznanych limitów budżetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Koszty 

utrzymania sytemu, o ile ich finansowanie będzie się odbywać bez udziału środków 

europejskich, uwzględnione będą w części 15 – Sądy powszechne, w części budżetu 

sądów oznaczonej symbolem 15/01 – Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach której 

planowane są środki na zadania informatyczne realizowane centralnie na rzecz 

sądów powszechnych przez Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych 

Ministerstwa Sprawiedliwości. W tym wypadku finansowanie nastąpi w ramach 

posiadanego limitu wydatków na zadania informatyczne w części 15. 

Z powyższych względów projektowana regulacja zasługuje na pozytywną 

opinię, a biorąc pod uwagę przedstawione argumenty, Rząd postuluje skierowanie 

projektu do dalszych prac w komisji sejmowej.  


