
 

Druk nr 596

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 
 
 

 

 

SPRAWOZDANIE  
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy     
– Kodeks postępowania karnego (druk nr 492)   

 

Sejm na 18. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2012 r. – na podstawie art. 39 ust. 2 regulaminu 

Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu 

rozpatrzenia.  

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na 

posiedzeniach w dniach 12 i 24 lipca 2012 r. 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
 
Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. 
 
 
 
  Sprawozdawca Przewodniczący Komisji  
 
                        /-/ Jerzy Kozdroń                                               /-/ Ryszard Kalisz 
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Projekt  

 

 

 

 

 

USTAWA  

z dnia                          2012 r.  

 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego  

 

 Art. 1. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, 
poz. 555, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rozdziale 63 po art. 592 dodaje się art. 592a–592f w brzmieniu:   

„Art. 592a. § 1. Jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 590 § 1, art. 591 
§ 1 lub inne okoliczności nasuwające przypuszczenie, że co do 
tego samego czynu tej samej osoby wszczęto postępowanie kar-
ne w Rzeczypospolitej Polskiej i  w  innym państwie członkow-
skim Unii Europejskiej, sąd lub prokurator występuje do wła-
ściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej z wnioskiem o udzielenie informacji o tym postę-
powaniu.  

§ 2. W razie trudności w ustaleniu właściwego sądu lub innego or-
ganu państwa członkowskiego Unii Europejskiej sąd lub proku-
rator może również zwracać się do właściwych jednostek orga-
nizacyjnych Europejskiej Sieci Sądowej.  

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, 

poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, 
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 
1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 
2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, 
Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 
118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, 
poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 
89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 
27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 
1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, 
poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 
144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190 poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 
r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 
1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 
117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431 i 
1438 i Nr 279,  poz. 1645.  
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§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli informacje o toczącym się po-
stępowaniu karnym w innym państwie członkowskim Unii Euro-
pejskiej powzięte zostały z urzędu.  

Art. 592b. § 1. W razie wystąpienia sądu lub innego organu państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej o udzielenie informacji, czy to-
czy się postępowanie karne co do tego samego czynu tej sa-
mej osoby, sąd lub prokurator udziela odpowiedzi we wska-
zanym przez ten organ terminie. W razie braku takiego ter-
minu lub w wypadku stosowania wobec oskarżonego środka 
polegającego na pozbawieniu wolności sąd lub prokurator 
udziela odpowiedzi niezwłocznie. 

§ 2. W wypadku niedotrzymania terminu określonego w § 1 zdanie 
pierwsze sąd lub prokurator niezwłocznie informuje sąd lub in-
ny organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przyczy-
nie opóźnienia i podaje przewidywany termin udzielenia infor-
macji. 

§ 3. Jeżeli sąd lub prokurator, do którego zostało skierowane wystą-
pienie, nie jest właściwy do nadania mu biegu, przekazuje je 
właściwemu sądowi lub prokuratorowi i zawiadamia o tym sąd 
lub inny organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.  

Art. 592c. § 1. Jeżeli co do tego samego czynu tej samej osoby wszczęto postę-
powanie karne w Rzeczypospolitej Polskiej i w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, sąd lub prokurator przeprowa-
dza konsultacje z właściwym sądem lub innym organem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej i – jeżeli wymaga tego interes 
wymiaru sprawiedliwości – występuje z  wnioskiem o przejęcie 
albo przekazanie ścigania karnego. Przepisy art. 590–592 stosuje 
się odpowiednio. 

§ 2. W trakcie konsultacji sąd lub prokurator przekazuje sądowi lub 
innemu organowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej in-
formacje o zastosowanych w postępowaniu środkach zapobie-
gawczych, a także inne informacje na wniosek właściwego orga-
nu.  

§ 3. Sąd lub prokurator może nie udzielić informacji, jeśli jej udziele-
nie mogłoby naruszyć bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej 
lub narażałoby uczestnika postępowania na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub zdrowia.  

 Art. 592d. § 1. Jeśli w wyniku konsultacji, o których mowa w art. 592c § 1, 
nie ustalono, które państwo członkowskie powinno przejąć ści-
ganie, sąd lub prokurator może wystąpić do Eurojust 
w sprawach o przestępstwa należące do jego kompetencji z 
wnioskiem o pomoc w rozstrzygnięciu, które państwo mogłoby 
przejąć ściganie.  

§ 2. Po uzyskaniu opinii Eurojust sąd lub prokurator, jeżeli wyma-
ga tego interes wymiaru sprawiedliwości, występuje z wnio-
skiem o przejęcie lub przekazanie ścigania karnego. Przepisy 
art. 590–592 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 592e. W wypadkach przewidzianych w art. 592c § 1 i 592d § 2 sąd lub 
prokurator zawiadamia sąd lub inny organ państwa członkowskie-
go Unii Europejskiej o sposobie prawomocnego zakończenia po-
stępowania karnego. 

Art. 592f. Wystąpienie, o którym mowa w art. 592a, jak również konsulta-
cje, o których mowa w art. 592c, nie wstrzymują czynności po-
stępowania karnego.”; 

2) po rozdziale 65b dodaje się rozdziały 65c i 65d w brzmieniu: 

„Rozdział 65c 

Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka za-
pobiegawczego 

Art. 607zd. § 1. W razie orzeczenia przez polski sąd lub prokuratora środka za-
pobiegawczego określonego w art. 272, 275, 275a lub 276 oraz 
jeżeli zapewni to prawidłowy tok postępowania, sąd lub proku-
rator może wystąpić o wykonanie tego orzeczenia do właściwe-
go sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale „państwem wykona-
nia orzeczenia”, w którym oskarżony posiada legalne stałe miej-
sce pobytu, o ile przebywa on w tym państwie lub oświadczy, że 
zamierza tam powrócić.  

§ 2. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, może być na wniosek 
oskarżonego skierowane również do innego państwa członkow-
skiego niż państwo legalnego stałego miejsca pobytu oskarżo-
nego, za zgodą właściwego sądu lub innego organu tego pań-
stwa.  

§ 3. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, sąd lub prokurator kieruje 
każdorazowo wyłącznie do jednego państwa wykonania orze-
czenia. Ponowne wystąpienie do innego państwa wykonania 
orzeczenia może nastąpić jedynie w razie niewykonania albo 
częściowego wykonania orzeczenia. 

§ 4. Do poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu orzecze-
nia, o którym mowa w § 1, dołącza się zaświadczenie zawiera-
jące informacje umożliwiające jego prawidłowe wykonanie do-
tyczące: orzeczenia, osoby oskarżonego, środka zapobie-
gawczego i kwalifikacji prawnej czynu.   

§ 5. Zaświadczenie powinno zostać przetłumaczone na język urzę-
dowy państwa wykonania orzeczenia albo na inny język wska-
zany przez to państwo. 

§ 6. Przekazanie odpisu orzeczenia oraz zaświadczenia, o którym 
mowa w § 4, może nastąpić również z wykorzystaniem urzą-
dzeń służących do automatycznego przesyłania danych, w spo-
sób umożliwiający stwierdzenie autentyczności tych dokumen-
tów. Na żądanie właściwego sądu lub innego organu państwa 
wykonania orzeczenia sąd lub prokurator przekazuje odpis orze-
czenia oraz oryginał zaświadczenia.  

§ 7. W razie trudności w ustaleniu właściwego sądu lub innego or-
ganu państwa wykonania orzeczenia sąd lub prokurator może 
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również zwracać się do właściwych jednostek organizacyjnych 
Europejskiej Sieci Sądowej. 

§ 8. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, 
wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 4, mając na uwadze 
konieczność udostępnienia państwu wykonania orzeczenia 
wszelkich niezbędnych informacji umożliwiających podjęcie 
prawidłowej decyzji w przedmiocie wykonania orzeczenia. 

Art. 607ze. § 1. Do chwili otrzymania informacji o przejęciu wykonania orze-
czenia, o którym mowa  w art. 607zd § 1, przez właściwy sąd 
lub inny organ państwa wykonania orzeczenia, a także w razie 
otrzymania informacji o niemożności lub odmowie wykonania 
orzeczenia przez właściwy sąd lub inny organ państwa wyko-
nania orzeczenia, o zaprzestaniu jego wykonywania przez ten 
organ, a także w wypadku cofnięcia wystąpienia środek zapo-
biegawczy jest wykonywany w dalszym ciągu przez właściwy 
organ.   

§ 2. W razie otrzymania informacji o dostosowaniu środka zapo-
biegawczego do prawa państwa wykonania orzeczenia i przed 
rozpoczęciem wykonywania tego środka w tym państwie sąd 
lub prokurator w ciągu 10 dni od dnia otrzymania informacji 
może cofnąć wystąpienie, o którym mowa w art. 607zd § 1, 
mając na uwadze cele środka. 

Art. 607zf. § 1. W razie zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego albo 
zmiany obowiązków nałożonych na oskarżonego sąd lub pro-
kurator niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy sąd lub inny 
organ państwa wykonania orzeczenia. 

§ 2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, może być przekazane 
również przy użyciu urządzeń służących do automatycznego 
przesyłania danych, w sposób umożliwiający stwierdzenie au-
tentyczności przekazanych dokumentów. 

Art. 607zg. Na postanowienie sądu lub prokuratora w sprawie wystąpienia do 
właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania orzecze-
nia zażalenie nie przysługuje. 

Rozdział 65d 

Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia 
wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania 

Art. 607zh. § 1. W razie wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej, zwanego w niniejszym rozdziale „państwem wydania 
orzeczenia”, o wykonanie orzeczenia wydanego w celu za-
pewnienia prawidłowego toku postępowania i nakładającego 
na osobę, przeciwko której w tym państwie prowadzone jest 
postępowanie karne, obowiązek:  

1) stawiennictwa przed określonym organem, 

2) powstrzymania się od opuszczania miejsca pobytu lub kraju,  

3) informowania określonego organu o zmianie miejsca pobytu 
albo uzyskiwania zgody na taką zmianę, 
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4) przebywania albo powstrzymania się od przebywania w 
określonych środowiskach lub miejscach, 

5) powstrzymania się od kontaktów z określonymi osobami lub 
zbliżania się do określonych osób, 

6) powstrzymania się od wykonywania czynności służbowych 
lub zawodu, 

7) powstrzymania się od określonej działalności, 

8) powstrzymania się od prowadzenia określonego rodzaju po-
jazdów 

– orzeczenie to podlega wykonaniu przez prokuratora prokura-
tury rejonowej, na której obszarze działania osoba ta posiada 
legalne stałe miejsce pobytu.    

§ 2. Do orzeczenia, o którym mowa w § 1, lub jego odpisu po-
świadczonego za zgodność z oryginałem powinno być dołą-
czone zaświadczenie zawierające informacje umożliwiające 
jego prawidłowe wykonanie. 

§ 3. Jeżeli prokurator, do którego zostało skierowane wystąpienie, 
nie jest właściwy do nadania mu biegu, przekazuje je właści-
wemu prokuratorowi i zawiadamia o tym właściwy sąd lub in-
ny organ państwa wydania orzeczenia. 

§ 4. Na wniosek właściwego sądu lub innego organu państwa 
wydania orzeczenia prokurator może wyrazić zgodę na wyko-
nanie orzeczenia, o którym mowa w § 1, wydanego wobec 
osoby określonej w tym paragrafie, nieposiadającej legalnego 
stałego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, jeżeli w większym stopniu zapewni to prawidłowy tok 
postępowania. 

§ 5. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, przy 
wykonywaniu orzeczeń, o których mowa w § 1, stosuje się 
przepisy prawa polskiego.  

Art. 607zi. § 1. Jeżeli państwo wydania orzeczenia nie przekazało wszystkich 
informacji potrzebnych do podjęcia decyzji w przedmiocie 
wykonania orzeczenia, prokurator wzywa właściwy sąd lub 
inny organ państwa wydania orzeczenia do ich uzupełnienia 
we wskazanym terminie. W razie niedotrzymania terminu 
postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia wydaje 
się w oparciu o posiadane informacje. 

§ 2. Jeżeli rodzaj albo sposób wykonania obowiązków są nieznane 
ustawie, prokurator określa środek lub obowiązek według pra-
wa polskiego, z uwzględnieniem różnic na korzyść osoby, 
przeciwko której w państwie wydania orzeczenia prowadzone 
jest postępowanie karne.  

Art. 607zj. § 1. Postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia, o którym 
mowa w art. 607zh § 1, prokurator wydaje w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania orzeczenia wraz z zaświadczeniem. 
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§ 2. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie wykonania orze-
czenia, o którym mowa w art. 607zh § 1, przysługuje zażalenie 
do sądu rejonowego, w okręgu którego osoba, przeciwko któ-
rej w państwie wydania orzeczenia prowadzone jest postępo-
wanie karne,  posiada legalne stałe miejsce pobytu. Sąd rozpo-
znaje zażalenie na posiedzeniu, w którym ma prawo wziąć 
udział prokurator, osoba wymieniona w zdaniu pierwszym, je-
żeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i jej 
obrońca, jeżeli się na nie stawi. Jeżeli osoba wymieniona w 
zdaniu pierwszym nie przebywa na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej i nie posiada obrońcy, prezes sądu właściwego do 
rozpoznania zażalenia może jej wyznaczyć obrońcę z urzędu. 

§ 3. Postępowanie w przedmiocie wykonania orzeczenia powinno 
zakończyć się prawomocnie w terminie 60 dni od  dnia otrzy-
mania orzeczenia wraz z  zaświadczeniem. 

§ 4. W wypadku gdy termin określony w § 3 nie może być dotrzy-
many, należy zawiadomić właściwy sąd lub inny organ pań-
stwa wydania orzeczenia o przyczynie opóźnienia i podać 
przewidywany termin wydania orzeczenia. 

§ 5. Do wykonania orzeczenia właściwego sądu lub innego organu 
państwa wydania orzeczenia prokurator przystępuje nie-
zwłocznie. 

Art. 607zk. § 1. Odmawia się wykonania orzeczenia, o którym mowa w art. 
607zh § 1, jeżeli: 

1)  czyn, w związku z którym zastosowano środek zapobiegaw-
czy, nie stanowi przestępstwa według prawa polskiego, 

2)  osoba, przeciwko której w państwie wydania orzeczenia 
prowadzone jest postępowanie karne, nie przebywa na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że istnieją podstawy 
do uznania, że na nie powróci. 

§ 2. Przepisu § 1 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli czyn nie stanowi prze-
stępstwa z powodu braku lub odmiennego uregulowania w prawie 
polskim odpowiednich opłat, podatków, ceł lub zasad obrotu de-
wizowego. 

§ 3. Można odmówić wykonania orzeczenia, o którym mowa w art. 
607zh § 1, jeżeli: 

1) pomimo wezwania przez prokuratora do uzupełnienia infor-
macji we wskazanym terminie do orzeczenia nie dołączono 
zaświadczenia, o którym mowa w art. 607zh § 2, albo za-
świadczenie to jest niekompletne lub w sposób oczywisty 
niezgodne z treścią orzeczenia, 

2) przekazane do wykonania orzeczenie dotyczy tego samego 
czynu tej samej osoby, co do której postępowanie karne zo-
stało prawomocnie zakończone w  państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, a osoba ta odbywa karę lub ją odbyła albo 
kara nie może być wykonana według prawa państwa, 
w którym zapadł wyrok skazujący, 
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3) według prawa polskiego nastąpiło przedawnienie wykonania 
kary, a przestępstwo, którego to dotyczy, podlegało jurys-
dykcji sądów polskich, 

4) orzeczenie dotyczy przestępstwa, które według prawa pol-
skiego zostało popełnione w całości albo w części na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim stat-
ku wodnym lub powietrznym, 

5) osoba, przeciwko której w państwie wydania orzeczenia 
prowadzone jest postępowanie karne, z powodu wieku nie 
ponosi według prawa polskiego odpowiedzialności karnej za 
czyn będący podstawą wydania orzeczenia, 

6) osoba, przeciwko której w państwie wydania orzeczenia 
prowadzone jest postępowanie karne, korzysta z immunitetu, 
zgodnie z którym niemożliwy jest nadzór nad przestrzega-
niem nałożonych obowiązków, 

7)  orzeczenie dotyczy wyłącznie obowiązków innych niż okre-
ślone w art. 607zh § 1, 

8) orzeczenie zostało przekazane pomimo niespełnienia warun-
ków przewidzianych w art. 607zh § 4, 

9) przestępstwo, którego dotyczy orzeczenie, w wypadku jurys-
dykcji polskich sądów karnych podlegałoby darowaniu na 
mocy amnestii, 

10) pomimo niestosowania się osoby, przeciwko której w pań-
stwie wydania orzeczenia prowadzone jest postępowanie 
karne, do wymagań określonych w orzeczeniu nie jest moż-
liwe przekazanie jej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.  

§ 4. W wypadku wskazanym w § 3 pkt 10, gdy przemawiają za tym 
szczególne względy, prokurator, w uzgodnieniu z właściwym 
sądem lub innym organem państwa wydania orzeczenia, może 
orzec o wykonaniu orzeczenia.   

§ 5. W wypadkach przewidzianych w § 1 pkt 2 oraz w § 3 pkt 1, 2 i 
7 prokurator przed podjęciem decyzji w przedmiocie wykonania 
orzeczenia informuje o możliwości odmowy wykonania orze-
czenia właściwy sąd lub inny organ państwa wydania orzecze-
nia. 

Art. 607zl. § 1. W razie otrzymania od właściwego sądu lub innego organu pań-
stwa wydania orzeczenia informacji o tym, iż orzeczenie prze-
kazane do wykonania nie podlega dalszemu wykonaniu, proku-
rator niezwłocznie wydaje postanowienie o zaprzestaniu wyko-
nywania orzeczenia. 

§ 2. Jeżeli dalsze wykonywanie orzeczenia nie jest możliwe z 
przyczyn faktycznych lub prawnych, prokurator niezwłocznie 
wydaje postanowienie o zaprzestaniu wykonywania orzeczenia 
i zawiadamia właściwy sąd lub inny organ państwa wydania 
orzeczenia. 
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§ 3. W razie otrzymania od właściwego sądu lub innego organu 
państwa wydania orzeczenia informacji o zmianie obowiązku 
nałożonego na osobę, przeciwko której w państwie wydania 
orzeczenia prowadzone jest postępowanie karne, prokurator 
rozpoznaje sprawę wykonania zmienionego orzeczenia na zasa-
dach określonych w niniejszym rozdziale. Przepisu art. 607zk 
nie stosuje się, z wyjątkiem § 1 pkt 2 i § 3 pkt 7.  

Art. 607zm. § 1. O treści postanowienia w przedmiocie wykonania orzeczenia, 
o którym mowa w art. 607zh § 1, o wniesieniu środka odwo-
ławczego od tego postanowienia, o istotnych orzeczeniach za-
padłych w trakcie postępowania, jak również w razie zmiany le-
galnego stałego miejsca pobytu przez osobę, przeciwko której w 
państwie wydania orzeczenia prowadzone jest postępowanie 
karne, zawiadamia się niezwłocznie właściwy sąd lub inny or-
gan państwa wydania orzeczenia. 

§ 2. Prokurator zawiadamia niezwłocznie właściwy sąd lub inny or-
gan państwa wydania orzeczenia o wszelkich okolicznościach 
mających wpływ na jego wykonanie. Zawiadomienie następuje 
w formie zaświadczenia zawierającego informacje dotyczące 
osoby określonej w § 1 oraz naruszonego obowiązku.   

§ 3. W razie ustania przyczyn, na skutek których obowiązek został 
zastosowany, lub powstania przyczyn uzasadniających jego 
uchylenie lub zmianę prokurator może wystąpić do właściwego 
sądu lub innego organu państwa wydania orzeczenia o jego 
uchylenie lub zmianę.  

§ 4. Zawiadomienia, o których mowa w § 1 i 2 oraz wystąpienie, o 
którym mowa w § 3,  mogą być przekazane również przy użyciu 
urządzeń służących do automatycznego przesyłania danych, w 
sposób umożliwiający stwierdzenie autentyczności przekaza-
nych dokumentów. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, 
wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 2, mając na uwadze 
konieczność udostępnienia państwu wykonania orzeczenia 
wszelkich niezbędnych informacji umożliwiających podjęcie 
prawidłowej decyzji. 

Art. 607zn. Koszty związane z wykonaniem orzeczenia, o którym mowa w 
art. 607zh § 1, ponosi Skarb Państwa.”; 

3)  w art. 613 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Z wyjątkiem wypadków określonych w art. 595 i w art. 592–592f oraz w 
rozdziałach 62a, 62b, 65a–65d, 66a–66d, 66f–66i z mającymi siedzibę za 
granicą organami obcego państwa oraz z osobami wymienionymi w art. 578 
oraz w  art. 579 sądy i prokuratorzy każdorazowo porozumiewają się, w tym 
przy doręczaniu pism procesowych, za pośrednictwem Ministra Sprawie-
dliwości, a ten w razie potrzeby za pośrednictwem ministra właściwego do 
spraw zagranicznych.”. 
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Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 
pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2012 r.  

 

 



Warszawa, il lipca 2AL2 r.

Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE.92O \b9
stł-,{t86

-tz/ma/Ę

dot,: SPC-015 -7 lLz z24.OT .2012 r.

Pan Ryszard lGlisz
Przewodn|czący Komisii Spraw|ed |iwoścl
l Praw Człowieka
Sejm Rzecrypospolltei Polsklej

opinla o zgodności z prawem Unl| Europejsk|ei nqdowego proleĘu ustgwy a zmlonie
ustawy - Kodeks Postępowania komega (drulc nr 492) ujętego w spruwozdaniu Komlsli
Spmwiedliwoścl i Pmw Człowieka (druk nł 596) vrryrażone na Pods.tawie art. 13 ust' 3 pkt 3
ustą' 'Y z dnia 4 września r9Óz r' o działach.adrninistracii rządowei (bz. U. z 2oo7 r' Ni 65;
poz' 437 z p6źn. zĘ'} w związku z art. 42 usL 4 i an. 54 ust' 1 Relulam|nu Sejmu przeł
mlnistra wlaściwego do spraw członkostura Rzeczypospo|itej Polskiei w Unii EuropeJskiei '

Szonowny Ps nie Pnewod niczqcy,

w zwiqzku z przedtożonym sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości 
. 
i ,,"' Cztowieka g,':

rzqdowym projekcie ustaw o zmidnie ustowy - Kodel<s postępowania karnego (druk nr 596)i,
pozwalarn sobie wyraaić poniższą opinię.

Projekt ustay$y dokonuje m.in. implementacji do prawa polskiego przepisÓw decyzji romowej
Rody 2009/829/WsłsW z dniq 23 poździern:ika 2009 r, W sprawie stosowąnio przez państwo
członkowskie tJnii Europejskiej zasody wzajemnego uznawąnia do deqzji w sprawie środkÓw
n d dzoru sto nowi qeych alte rn atywę dld ty mczosowe g o a resztowa nia.

Zgodnie ą art. t2 ust' 1 ww. decraji ramowej, wtaściwy. organ w pafistwie qykonującym
możliwle iak naiszvbciei. a naipÓźniei w terminie 20 dni.roboczvch od otraymania decpji w
sprawie środkÓw nadzoru i zaświadczenia, uznaje deryzję. w sprawie środkow nądzoru
przekazanę zgodnie z art. 9 i procedurq okreś|ona w art. 1'0 i niezwtocznie podejmuje
wsze|kie niezbędne kroki, by monitorować środki nadzoru, chyba że podejmię decyzję o
powolaniu się na jedną z podstaw odmowy uznania.

Z ko|ei zgodnie z art. 12 ust' 2 decyzji ramową 2oo9/829^,vsisW, jeże|i qd decyzji' o ktÓrej
mowa w ust. 1 (doĘcłącej uznania decpji w' sprawie środkÓw nadżoru - pr4rp. Msz),
wniesiono środek odwotawczy, termin uznania deryzji w sprawie środkÓw nadzoru zbstaie
pęedłużonv o koleine.20 dni robgczvch. , . 

''



Pnedtużenie wW. terminÓW poza wskazane granice możtiwe jest jedynie w wy'jatkovqych
oko|icznościach. WÓwczas jednak wtaśclwy-organ pa stwa vrrykonującego nadchmiast
informuje o tym wtaściv'ry ofgan panstwa vrvdąjąceEo W wyprany przez siebie sposÓb,
uzasadniając opÓźnienle i wskazując przewidywany termin wydania ostatecznej decyzji (art.
L2 ust, 3 decyzjii łoos /829/wsisw).

W tym konteKcie nateży zauważyć, że terminy okreś|one w projekcie na wy-danie decpji w
pnedmiocie uznania decpji w sprawie środkÓw nadzoru vrrydanej w innym paristwie
cztonkowskim wynoszą odpowiednio 30 dni (proJektowany art. 607zj. s 1 kpk), zamiast
terminu określonego w art. 12 ust. ! decyzji ramowej (20 dni robocrych}, oraz 6o dnl
{projektowany art. 507zj. s 3 kpk), zamiast terminu okreś|onego w art, !Ł'ust. 2 dec1zji
ramowej (dodatkowe 20 dni robocze na rozpoznanie odwołania od decyzji w sprawie
uznania)

Proponowane w art' 60| zj. s 1 i 3 terrniny. 5a więc w obydwu p,rzypadkach dłuższe od
terminÓw dopuszczonych przez art. 12 decyzjl rarnowej 2oo9l829/Wsisw, co nie znajduje
uzasadnien ia. w prrepisach tej decyzji.

Należy bowiern zauważyc , Ż,e zgodĘle z zasadą wyrażonq w art. 12 ust. 1 decwjl ramowej,,
decyzJa w sprawie uznania powinna zostać vwdawana moż|iwie jak najszybciej, zatem
pzedłużanie terminÓw zakreślonych w deqaji ramowej.nie wydal.e się być moż|iwe na'
poziomie krajourych przepisÓw imp|ementujących' Przed|użanie tych terminÓw moż|Iwe jest:
jedynie wyjątkowo, zgodnie z aft. L2 ust. 3 decyzji ramowej (ktÓrego imp|ementację stanowi
projektowany art. 607 zj.5 4 kpk). :

' :
W konkluzii poałalam soble stwierdzii,, że proje|rt lest zgodny z p.rawem Unl| Europejskiei,.
z ułyjątkiem przepisÓw proJelctowanych dit'- 6o7 zl. $ 1 i art. 6o7 zi. $ 3 ustarpy '. .Kodelrs
postępowąnia karnego. .

Ło wiadomości:
Pan Jarostaw Gowin
Minister 5prawied I lwości


