ZAPIS STENOGRAFICZNY

Wspólne posiedzenie
Komisji Ustawodawczej (411.)
oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji (296.)
w dniu 27 sierpnia 2015 r.

VIII kadencja

Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej
ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 1042, druki
sejmowe nr 3078 i 3708).

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego
Komisji Ustawodawczej Bohdan Paszkowski)

Zastępca Przewodniczącego
Bohdan Paszkowski:
Proszę państwa, otwieram wspólne posiedzenie
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji.
Witam serdecznie naszych gości, na czele z panem ministrem, nasze Biuro Legislacyjne, wszystkich senatorów
oraz pracowników naszej kancelarii.
W porządku wspólnego posiedzenia mamy rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie
przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych.
Z tego, co pamiętam i wiem, był to senacki projekt,
który wraca do nas z Sejmu.
Jeżeli pan minister mógłby powiedzieć kilka słów o tym
projekcie – my go z grubsza znamy, ale nie wiemy, jakie
zmiany zostały dokonane w Sejmie – i ewentualnie wyrazić
stanowisko w imieniu rządu czy ministra odnośnie do tej
ustawy, to będę wdzięczny. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Wojciech Węgrzyn:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ja przede wszystkim bardzo dziękuję państwu za procedowanie projektu tej ustawy. Pani rzecznik praw obywatelskich wielokrotnie podkreślała, że ustawa o państwowej
kompensacie nie odpowiada wymaganiom i standardom
wynikającym z kilku dyrektyw unijnych.
Państwa projekt częściowo, zgodnie ze wskazaniami
ministra sprawiedliwości, uległ zmianie. Cieszymy się,
że w Sejmie ostatecznie ustalono, iż strony występujące
z takim wnioskiem będą zwolnione od kosztów sądowych.
A druga modyfikacja jest taka, że nie będzie przysługiwała skarga kasacyjna w tego typu sprawach, co również
ze względu na wartość przedmiotu postępowania miało
ogromne znaczenie. Cieszymy się, że po wejściu w życie
ustawy ofiary będą mogły domagać się odszkodowania
w wysokości nie 12 tysięcy 500 zł, tylko 25 tysięcy zł.

I jeszcze jedna istotna zmiana to taka, że w przypadku
śmierci osoby najbliższej będą mogły domagać się odszkodowania w wysokości 60 tysięcy zł.
A reszta jest państwu doskonale znana. Dziękuję
bardzo.

Zastępca Przewodniczącego
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Nim oddam głos przedstawicielowi Biura
Legislacyjnego, zapytam, czy może ktoś z gości chciałby
wyrazić swoje stanowisko. Nikt.
To proszę Biuro Legislacyjne o odniesienie się do tej
ustawy.

Ekspert do spraw Legislacji
w Biurze Legislacyjnym
w Kancelarii Senatu
Katarzyna Konieczko:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, Biuro Legislacyjne w przedłożonej
państwu opinii nie przedstawiło zastrzeżeń o charakterze
legislacyjnym. Zwróciliśmy jedynie uwagę na to, o czym
mówił już pan minister, że w stosunku do pierwotnego
projektu senackiego dokonano zmian polegających między
innymi właśnie na tym, że wykreślono możliwość wnoszenia skargi kasacyjnej i wprowadzono inne korekty, które
wydają się być jak najbardziej zasadne. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Poparcie jest.)
(Głos z sali: Nie ma wątpliwości.)
Śmiało.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nie ma obowiązku.)
Oczywiście nie ma obowiązku.
Każdemu daję możliwość wyrażenia swojego stanowiska, ale nikt się nie zgłasza, a w związku z tym zamykam
dyskusję.
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Przystępujemy, proszę państwa, do głosowania.
Jak rozumiem, nikt nie zgłasza żadnych poprawek.
W związku z tym poddaję to pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem tej ustawy bez poprawek? (13)
Dziękuję bardzo. To zwalnia mnie z następnych głosowań.
Teraz mamy do wyznaczenia sprawozdawcę.
Kto chciałby wziąć na siebie ten obowiązek?
(Głos z sali: Propozycja: kolega wiceprzewodniczący.)

(Głos z sali: Popierana bardzo mocno.)
Dziękuję. Mam nadzieję, że to dzisiaj ostatnia taka
propozycja.
(Brak nagrania)

Zastępca Przewodniczącego Bohdan
Paszkowski:
Ponieważ innych spraw nie mamy, zamykam nasze
wspólne posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 05)
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