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W nawiązaniu do pisma z dnia 28 czerwca 2013 r., nr GMS-WP-173-207/13, 

dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach 

o wykroczenia, przekazanego Prokuratorowi Generalnemu do wyrażenia opinii 

w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), uprzejmie przedstawiam, 

co następuje. 

Przedstawiony do zaopmwwania projekt przewiduje wprowadzenie 

do jurysdykcyjnego etapu postępowania w sprawach o wykroczenia elektronicznego 

protokołu w postaci zapisu dźwięku albo zapisu obrazu dźwięku. 

Zgodnie z projektem, sporządzanie protokołu elektronicznego miałoby stać się zasadą 

w tym postępowaniu, od której odstępstwo możliwe byłoby jedynie w wypadkach, 

w których ze względów technicznych utrwalenie przebiegu rozprawy za pomocą 

urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk nie byłoby możliwe (proj. art. 37 

§ 6 k.p.s.w.). 

W ocenie Prokuratora Generalnego istota rozwiązania objętego ramami projektu 

zasługuje na poparcie, a stosowanie elektronicznego protokołu w postępowaniu 

w sprawach o wykroczenia może przynieść szereg korzyści, z których najistotniejsze 

to: skrócenie czasu trwania rozprawy, umożliwienie sędziemu w toku rozprawy pełnej 

koncentracji na zagadnieniach merytorycznych poprzez zdjęcie z niego obowiązku 
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dyktowania treści protokołu oraz dokładne odzwierciedlenie w protokole 

elektronicznym przebiegu rozprawy i przeprowadzonych w jej toku czynności, 

w szczególności przesłuchań obwinionego i świadków. 

Analiza projektowanych przepisów wprowadzających protokół elektroniczny 

nasuwa jednak w niektórych wypadkach uwagi i wątpliwości, które powinny zostać 

rozważone w toku dalszych prac legislacyjnych. 

W proj. art. 37 § 5 k.p.s.w. jest mowa o "transkrypcji odpowiedniej części 

protokołu" elektronicznego, zaś w proj. art. 37 § 8 k.p.s.w. używa się pojęcia 

"przekład" zapisu. Jak można przypuszczać, pomiędzy desygnatami pojęć 

"transkrypcja" oraz "przekład" nie ma w rzeczywistości różnicy, zaś użycie 

odmiennego określenia w przypadku drugiego z powołanych przepisów stanowi 

rezultat przejęcia brzmienia dotychczasowego art. 37 § 3 k.p.s.w. Używane więc 

w obu tych wypadkach określenia wymagają ujednolicenia. 

Niezależnie od powyższej kwestii oraz faktu, iż obowiązujące przepisy Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia możliwości takiej nie przewidują, pomimo 

iż dopuszczają utr-Walanie przebiegu czynności protokołowanych za pomocą 

urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, nie W)'daje się uzasadnione pominięcie 

w projektowanych unormowaniach możliwości sprostowania transkrypcji protokołu 

elektronicznego. 

Zakaz sprostowania protokołu elektronicznego nie powinien obejmować 

sporządzonego na jego podstawie dokumentu pisemnego, tym bardziej, że określona 

w proj. art. 37 § 5 k.p.s.w. przesłanka sporządzenia transkrypcji, w postaci 

niezbędności jej sporządzenia dla zapewnienia prawidłowego orzekania w sprawie, 

uzasadnia przypuszczenie, iż w wypadku gdy transkrypcja zostanie sporządzona, 

to właśnie jej treść, nie zaś protokół elektroniczny, będzie co do zasady obejmowana 

percepcją sądu orzekającego, w szczególności w ewentualnym stadium odwoławczym 

tego postępowania. 

Nietrafne jest posłużenie s1ę w projektowanym art. 37 § 8 k.p.s.w., 

recypowanym z obowiązującego brzmienia Kodeksu postępowania w sprawach 

o wykroczenia, a odnoszącym się do utrwalania innych niż rozprawa główna 
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czynności protokołowanych, pojęciem "urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk". 

W sytuacji, gdy proj. art. 37 § 2 pkt 2 stanowi o "urządzeniu rejestrującym dźwięk 

albo obraz i dźwięk", pierwszy z przywołanych przepisów może być w praktyce 

odczytywany jako niedopuszczający utrwalania przebiegu czynności przy 

wykorzystaniu urządzenia rejestrującego zarówno obraz, jak i dźwięk (pomimo 

że analiza logiczna, odnosząca się do faktu posłużenia się w tym sformułowania 

funktorem alternatywy łącznej, dopuszczałaby taką możliwość). Z tego powodu 

celowe jest ujednolicenie rozwiązań zawartych w obu przepisach, i posłużenie się 

w proj. art. 37 § 8 k.p.s.w. sformułowaniem tożsamym, jak zastosowane w§ 2 pkt 2 

tego artykułu. 

Jako legislacyjnie mepoprawne należy ocenić umiejscowienie nowych 

przepisów, normujących dostęp stron i innych uczestników postępowania do zapisów 

dźwięku i obrazu z rozprawy oraz upoważniających Ministra Sprawiedliwości 

do wydania przepisów wykonawczych regulujących szczegółowo tą problematykę, 

w artykule 38 Kodeksu, określającym w szczególności zakres dokonanego przez 

ustawodawcę odesłania do przepisów Kodeksu postępowania karnego. Właściwe 

byłoby umiejscowienie tych unormowań w odrębnYffi.. artykule, oznaczonym jako 

art. 37a, a tym samym umiejscowionym bezpośrednio po przepisach normujących 

problematykę sporządzania protokołu elektronicznego. 

Istotne wątpliwości nasuwa kształt unormowań wprowadzających instytucję 

ustnego uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji, orzekającego w sprawach 

o wykroczenia. 

Projekt przewiduje, że jeżeli przebieg rozprawy utrwala się za pomocą 

urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, uzasadnienie wyroku może być 

z urzędu przedstawione wyłącznie w formie ustnej, bezpośrednio po ogłoszeniu 

wyroku (proj. art. 82 §la k.p.s.w.), zaś tennin do wniesienia apelacji wynosi wówczas 

7 dni roboczych, z wyłączeniem sobót, liczonym: 

-od daty doręczenia wyroku - w odniesieniu do obwinionego i jego obrońcy 

w razie wydania wyroku zaocznego, jak również do obwinionego pozbawionego 

wolności, który nie był obecny przy ogłoszeniu wyroku, a nie miał obrońcy; 
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-od daty ogłoszenia wyroku - w pozostałym zakresie (proj. art. 105 § la 

k.p.s.w.). 

Jednocześnie, zgodnie z proj. art. 38 § 4 i § 5 k.p.s.w. wydanie zapisu 

dźwięku z rozprawy na informatycznym nośniku danych następuje odpłatnie, 

a wysokość tej opłaty ustali Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu 

wykonawczym. 

W obowiązującym stanie prawnym termin do wniesienia apelacji wynosi 7 

dni i jest liczony od daty otrzymania przez obwinionego wyroku wraz 

z uzasadnieniem (art. 105 § l k.p.s.w.). 

Wprowadzenie proponowanego w projekcie rozwiązania może uzasadniać 

zarzut nierównego traktowania podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji 

faktycznej w rozumieniu art. 32 ust. l Konstytucji. Proponowane przepisy normujące 

problematykę ustnego uzasadnienia wyroku oraz wniesienia w takim wypadku 

apelacji prowadzą bowiem do zróżnicowania sytuacji procesowej stron w zależności 

od formy, w jakiej sporządzono uzasadnienie wydanego w sprawie wyroku. 

Jeżeli uzasadnienie wyroku zostało sporządzone na piśmie, strona, która 

wystąpiła z wnioskiem o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku otrzymuje 

uzasadnienie w takiej samej formie oraz bezpłatnie. Jeżeli natomiast uzasadnienie 

wyroku zostanie przedstawione jedynie w formie ustnej, strona będzie mogła 

zapoznać się z nim bezpłatnie jedynie w siedzibie sądu albo - jeżeli chodzi 

o obwinionego pozbawionego wolności, który nie był obecny przy ogłoszeniu 

wyroku, a nie miał obrońcy - w zakładzie penitencjarnym, w którym przebywa, 

poprzez odsłuchanie fragmentu elektronicznego protokołu rozprawy. Gdyby jednak 

strona chciała otrzymać uzasadnienie wyroku w postaci stosownego fragmentu 

protokołu elektronicznego, będzie musiała pokryć koszty wydania nośnika 

elektronicznego, na który uzasadnienie to zostanie skopiowane. 

Sytuacja prawna podmiotów będących w podobnej sytuacji faktycznej ulega 

dalszemu zróżnicowaniu, jeżeli zważyć na fakt, że faktyczne uzyskanie dostępu do 

uzasadnienia wyroku przedstawionego ustnie, w odróżnieniu od uzasadnienia 

pisemnego, wymagać będzie posiadania przez stronę dostępu do odpowiedniego 
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urządzenia odtwarzającego skopiowany zapis. Zasygnalizowania wymaga fakt, 

że posiadanie dostępu do takiego urządzenia przez obwinionego przebywającego 

w jednostce penitencjarnej jest uzależnione od spełnienia określonych warunków, 

niezależnych od niego samego ( art. 11 O a § 2 Kodeksu kamego wykonawczego), 

zaś w trakcie wykonywania kary dyscyplinamej w postaci umieszczenia w celi 

izolacyjnej osadzonego pozbawia się możliwości korzystania ze sprzętu 

audiowizualnego i komputerowego (art. 143 § 3 pkt 2 k.k. w.). 

Wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego, zawarte 

w proj. art. 82 § la k.p.s.w. oraz art. 107 § 2a k.p.s.w., w stosunku do odesłania do 

tego Kodeksu zawartego w art. 82 § l k.p.s.w. w zw. z art. 109 § l k.p.s.w., zostało 

ukształtowane w sposób legislacyjnie nieprawidłowy. Oba wymienione na wstępie 

przepisy zawierają bowiem fakultatywną podstawę przedstawienia ustnego 

uzasadnienia wyroku, nie narzucają jednak składom orzekającym takiego obowiązku. 

Tym samym nawet w wypadkach, w których przebieg rozprawy pierwszoinstancyjnej 

lub odwoławczej utrwalany będzie za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk 

albo obraz i dźwięk, sąd będzie władny zrezygnować z tej możliwości i zdecydować, 

że ewentualne uzasadnienie zostanie przedstawione na piimie. 

W odniesieniu do takich sytuacji konieczne jest utrzymanie wymogu ustnego 

przedstawienia przez sąd, po ogłoszeniu wyroku, najważniejszych powodów wyroku, 

jak również zapewnienie stosowania- w wypadku wyroku sądu pierwszej instancji

przepisów art. 422 i art. 423 k.p.k. Rezultat taki można osiągnąć poprzez 

zapoczątkowanie w proj. art. 82 § la k.p.s.w. oraz proj. art. 107 § 2 k.p.s.w. drugiego 

zdania, określającego zakres niestosowanych w takich sytuacjach przepisów Kodeksu 

postępowania karnego, sformułowaniem wskazującym, że chodzi wyłącznie o sytuacje, 

gdy sąd skorzystał z możliwości przedstawienia ustnego uzasadnienia wyroku. 

Nie do końca zrozumiałe jest posłużenie się w proj. art. 105 § la k.p.s.w. 

sformułowaniem wyznaczającym termin wniesienia apelacji, nakazującym liczyć ten 

termin wyłącznie w odniesieniu do dni roboczych, z wyłączeniem sobót. 

Przyjęte rozwiązanie, którego ratio legis nie zostało w uzasadnieniu projektu 

przedstawione, w sprawach w których doszło do przedstawienia przez sąd z urzędu 
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ustnego uzasadnienia wyroku wprowadza dłuższy termin do wniesienia apelacji 

w stosunku do ogólnych zasad wynikających z art. 105 § l k.p.s.w., uprzywilejowując 

sytuację stron takiego postępowania w stosunku do stron postępowania, w których sąd 

uzasadnienia wyroku ustnie nie przedstawił. Należy również dostrzec, iż odwołanie się 

do pojęcia "dni roboczych", nie występującego aktualnie w przepisach procedury 

karnej sensu largo, zwiększa ryzyko błędnego obliczenia przez stronę takiego terminu, 

zwłaszcza w wypadkach tzw. "długich weekendów". 

Zasygnalizowania również wymaga ·fakt, iż odwołanie do proJ. art. 82 

§ la k.p.s.w., zawarte w proJ. art. 105 § la k.p.s.w. in principia, powinno 

jednoznacznie odnosić się do wypadku przedstawienia przez sąd z urzędu ustnego 

uzasadnienia wyroku. Nawiązując do wcześniej przedstawionej uwagi wskazać należy, 

iż fakultatywny charakter tego uprawnienia może skutkować tym, iż sformułowanie 

"w wypadku, o którym mowa wart. 82 § la" może być odczytywane jako odnoszące 

się do sytuacji, gdy przebieg rozprawy utrwalany był za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, niezależnie od tego, czy w sprawie tej sąd 

skorzystał z możliwości przedstawienia ustnego uzasadnienia orzeczenia. 
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