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Marszalek Senatu

Sz. Pan Tomasz Grodzki

Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl

Przewodniczacy Senackiej

Komisji Praw Czlowieka, Praworzadnosci i Petycji

Sz. Pan Aleksander Pociej

Przewodniczacy Senackiej

Komisji Ustawodawczej

Sz. Pan Krzysztof Kwiatkowski

ku@senat.gov.pl

Dw: Rzecznik Praw Obywatelskich

Dw: Parlament Europejski

Dw: Sz. Pan Borys Budka – Przewodniczacy PO
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Petycja o wprowadzenie do Polskiego prawa DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/343 z dnia 9 marca 2016 r.

W interesie wlasnym oraz spolecznym wnosze :

· Petycja o wprowadzenie do prawa DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/343 z dnia 9 marca 2016 r.

· w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinnosci i prawa do obecnosci na rozprawie w
postepowaniu karnym.

· PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Wnosze o rozwazenie wprowadzenia zmian w prawie przewidzianych w DYREKTYWA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/343

z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinnosci i prawa do obecnosci na

rozprawie w postepowaniu karnym – do Polskiego prawa.

Zwracam uwage, ze termin wprowadzenia zmian w prawie

- dyrektywy minal 1 kwietnia 2018 r .

Na koniecznosc wdrozenia dyrektywy zwracal uwage w swoim wystapieniu do Ministerstwa Sprawiedliwosci

- Rzecznik Praw Obywatelskich SZ. Pan Adam Bodnar.

Link -

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/nie-bedzie-zmian-polskiego-prawa-w-zwiazku-z-tzw-dyrektywa-niewinnosciowa-
resort-sprawiedliwosci-odpowiedzial-RPO

W odpowiedzi od ministra - Sedziego Lukasza Piebiaka – otrzymal :

,,W perspektywie koniecznosci zapewnienia szybkosci i efektywnosci postepowania przygotowawczego
wprowadzenie sugerowanej przez Rzecznika instytucji do prawa polskiego wydaje sie nadmierne i zbedne” –
koniec cytatu.

W mojej ocenie to skandaliczne, ze w panstwie prawa, wazniejsze jest szybsze rozpoznanie Sprawy niz Prawo
domniemania niewinnosci zawarte w art 5 Kodeksu Postepowania Karnego oraz przedmiotowej dyrektywie.

Dyrektywa jest aktem prawnym wyznaczajacym cel, który musza osiagnac wszystkie panstwa UE.

W zwiazku z trescia wnosze o rozwazenie wprowadzenia tych zmian do Polskiego ustawodawstwa.

Na koncu chcialem zwrócic uwage, ze mamy spora liczbe falszywych zgloszen np. o przemoc w rodzinie.

W 2019 roku mielismy 88 032 zgloszen, a w 2016 - 91 789 zgloszen, z czego doszlo do 14513 skazan, z czego wynika, ze
77 276 mogly stanowic pomówienie, to jest przestepstwo z art 212 kk lub w przypadku zgloszenia do organów scigania
przestepstwo z art. 234 i 238 Kodeksu Karnego tzw falszywe zawiadomienie.

Jest to tylko wycinek wszystkich spraw karnych, ale najwazniejszy, bo dotyczy maloletnich.

Jestem za surowym karaniem sprawców przestepstw, ale uwazam, ze podejrzani powinni miec swoje prawa by nie
dochodzilo do skazan niewinnych obywateli, tylko ze wzgledu na szybkie prowadzenie postepowan przygotowawczych -
cytujac bylego ministra Sedziego Lukasza Piebiaka.
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/343

z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinnosci i prawa do obecnosci na

rozprawie w postepowaniu karnym

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DOMNIEMANIE NIEWINNOSCI

Artykul 3

· Domniemanie niewinnosci

Panstwa czlonkowskie zapewniaja, aby podejrzani i oskarzeni byli uwazani za niewinnych, do czasu udowodnienia
im winy zgodnie z prawem.

Artykul 4

· Publiczne wypowiedzi o winie

· 1. Panstwa czlonkowskie podejmuja wszelkie srodki niezbedne do zapewnienia, by do czasu udowodnienia

podejrzanemu lub oskarzonemu winy zgodnie z prawem organy publiczne w swoich wypowiedziach publicznych
oraz

w orzeczeniach sadowych innych niz rozstrzygajace o winie nie odnosily sie do takiej osoby jako do winnej.

Link do DYREKTYWY

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:32016L0343%26from%3DEN&ved=2ahUKEwjg-
fGItpPpAhUwxKYKHWpOD6QQFjADegQIAhAH&usg=AOvVaw3E7VzuJCihTQHWFtim_Olm&cshid=1588364380394

Z Powazaniem 
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