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Szanowny Panie Przewodniczący,  

w odpowiedzi na pismo z dnia 31 maja 2021 r. (BPS.DKS.KU.0401.20.2021) w 

sprawie wyrażenia opinii dot. projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

karnego (nr druku 395, 395s), uprzejmie przedstawiam co następuje. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego przygotowany 

przez senacką Komisję Ustawodawczą obejmuje wykonanie wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 19 sierpnia 2020 r. (sygn. akt K 46/15), w którym Trybunał orzekł, że 

art. 374 § 1 zdanie pierwsze k.p.k. w związku z art. 380 k.p.k. w związku z art. 354 pkt 2 

k.p.k. w zakresie, w jakim nie przewiduje obowiązkowej obecności podejrzanego, o którym 

mowa w art. 380 k.p.k. na rozprawie w sprawie wniosku prokuratora o umorzenie 

postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środków 

zabezpieczających, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Projekt przewiduje zmianę art. 374 k.p.k. poprzez dodanie § 1b wskazującego 

na obowiązkową obecność podejrzanego wobec którego prokurator wniósł o umorzenie 

postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających podczas czynności rozprawy 

w postaci: przedstawienia zarzutów przez prokuratora, czynności polegających na stosownych 

pouczeniach podejrzanego przez sąd, zadaniu pytania, czy podejrzany przyznaje się do 

popełnienia zarzuconego mu czynu i ewentualnym przesłuchaniu go. Jednocześnie w tym 

samym przepisie przewidziano, że podejrzany nie będzie brał udziału w rozprawie, jeżeli 

z opinii biegłych wynikałoby, że będzie to niewskazane, za wyjątkiem sytuacji, gdy sąd uzna 

udział podejrzanego w rozprawie za konieczny. 



Inicjatywę senackiej Komisji Ustawodawczej należy ocenić jako cenną, z uwagi 

przyświecający jej cel, jakim jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 

sierpnia 2020 r. (sygn. akt K 46/15). Wydaje się również, że projektowana regulacja 

prawidłowo realizuje ww. orzeczenie, bowiem jak wynika z uzasadnienia wyroku, Trybunał 

Konstytucyjny uznał, że im głębiej określony środek prawny ingeruje w konstytucyjne 

wolności i prawa osobiste osoby, wobec której jest stosowany, tym surowsze muszą być 

kryteria oceny gwarancji ochrony tych wolności i praw. Zdaniem Trybunału 

Konstytucyjnego, przemawia to za tym, by orzeczenia sądów określające zakres swobody 

korzystania z wolności osobistej, a zwłaszcza orzeczenia w sprawie pozbawienia tej wolności, 

nie zapadały pod nieobecność osoby, której dotyczą. W tym wypadku sądy odgrywają bowiem 

w systemie ustrojowym rolę gwaranta konstytucyjnej wolności osobistej jednostki. Dlatego też 

oceniana procedura powinna zapewnić obowiązkowy udział podejrzanego w rozprawie. 

Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny uznał, że stan zdrowia psychicznego podejrzanego 

może czynić bezcelowym realizację obowiązku wysłuchania go na rozprawie. Dlatego też 

Trybunał dopuścił możliwość braku udziału podejrzanego w rozprawie prowadzonej w 

związku z wnioskiem prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowania wobec 

podejrzanego środków zabezpieczających. Jednakże decyzja w tym przedmiocie winna być, 

zdaniem Trybunału podjęta przez sąd albo biegłych analogicznie jak przypadku udziału 

podejrzanego w posiedzeniu, o którym mowa w art. 354 k.p.k. 

Nadto projekt przewiduje zmianę w art. 350 k.p.k. o charakterze wynikowym, 

polegającą na dodaniu obowiązku wydania zarządzenia w przedmiocie 

doprowadzenia podejrzanego pozbawionego wolności na rozprawę, która toczy się w związku 

ze skierowanym przez prokuratora wnioskiem o umorzenie postępowania i zastosowanie 

środków zabezpieczających, o ile nie zachodzi sytuacja, w której udział podejrzanego w 

rozprawie byłby zdaniem biegłych niewskazany, a sąd nie doszedłby do wniosku, że 

obecność takiego podejrzanego jest obowiązkowa. 

Podobne rozwiązania przewidziano również w przypadku, jeżeli zachodzą warunki 

do rozpoznania wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środków 

zabezpieczających na posiedzeniu. Zgodnie z projektem, dokonuje się zatem zmiany art. 354 

k.p.k. poprzez wskazanie obowiązku wydania zarządzenia o doprowadzeniu 

podejrzanego pozbawionego wolności na takie posiedzenie, w którym udział podejrzanego 

sąd uznał za obowiązkowy.  



Konkludując, uznać należy, że inicjatywa senackiej Komisji Ustawodawczej stanowi 

prawidłowe wykonanie ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego i jako taka zasługuje 

na aprobatę. 

        Z wyrazami szacunku 

       Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości 

              Marcin Warchoł 

               Sekretarz Stanu 

           w Ministerstwie Sprawiedliwości  

/podpisano elektronicznie/ 

 


