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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

(druk nr 1002) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

wprowadza obligatoryjność utrwalenia przebiegu każdej rozprawy za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. 

Obowiązujące w tym względzie przepisy art. 147 Kodeksu postępowania karnego (dalej 

zwany k.p.k.) przewidują utrwalanie przebiegu protokołowanych czynności (w tym 

rozprawy) za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, ale jako 

czynność o charakterze fakultatywnym. 

Charakter obligatoryjny ma utrwalanie przesłuchania świadka, gdy zachodzi 

niebezpieczeństwo, że przesłuchanie tej osoby nie będzie możliwe w dalszym postępowaniu 

albo przesłuchanie następuje w trybie art. 396 k.p.k. (przesłuchanie świadka przez 

wyznaczonego sędziego lub sąd wezwany), a także w przypadku przesłuchania małoletniego 

pokrzywdzonego lub świadka, o których mowa w art. 185a-185c k.p.k. 

W art. 147, w nowym ust. 2b ustawa dodaje do katalogu czynności rejestrowanych 

obligatoryjnie utrwalanie przebiegu rozprawy, chyba że jest to niemożliwe ze względów 

technicznych przy czym przez pojęcie „względy techniczne” rozumieć należy brak 

stosownych urządzeń albo ich awarię. 

Ustawa dodaje również nowy ust. 2c, w którym zastrzega się, że przebiegu rozprawy nie 

utrwala się w zakresie w jakim wyłączono jej jawność ze względu na obawę ujawnienia 

informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne” gdy nie ma możliwości 

zapewnienia właściwej ochrony utrwalonych w taki sposób zapisów. 
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Ustawa rozstrzygając podnoszone wcześniej wątpliwości rozstrzyga jednoznacznie, że 

utrwalone zapisy dźwięku lub obrazu i dźwięku stają się załącznikami do protokołu. 

Jednocześnie dodano w art. 147 § 4 k.p.k. normę o charakterze gwarancyjnym, chroniąc 

dobra osobiste osób występujących w nagranych zapisach, która pozwala prezesowi sądu 

odmówić zgody na uzyskanie (przez podmioty wskazane w przepisie), kopii zapisu, 

z ważnych przyczyn, uzasadnionych ochroną interesu prywatnego osób biorących udział 

w rozprawie. 

W ostatniej zmianie dotyczącej art. 147 § 5 k.p.k. ustawa zawiera uzupełnienie 

upoważnienia dla Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia, w zakresie zmian 

wprowadzanych ustawą o nowe, szczegółowe wytyczne. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. w oparciu 

o projekt senacki (druk sejmowy nr 2266).  

Projekt ustawy został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian 

w kodyfikacjach, która w dniu 24 czerwca 2015 r. przedstawiła swoje sprawozdanie wraz ze 

zmianami. 

Najpoważniejsze zmiany polegały na dodaniu w art. 147 k.p.k.: 

– w § 2c przepisu, który wyłącza obowiązek utrwalania rozprawy ze względu na obawę 

ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”; 

– w § 3a wskazania, że utrwalone zapisy dźwięku lub obrazu i dźwięku stają się 

załącznikami do protokołu; 

– w § 4 wprowadzenia możliwości odmowy uzyskania kopii zapisu, w przypadkach 

uzasadnionych ochroną interesu prywatnego osób biorących udział w rozprawie. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator
 


