
Warszawa, dnia 18 czerwca 2007 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

(druk nr 451)

I. Cel i przedmiot ustawy

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym w dniu

24 maja 2007 r. Przedmiotem tej nowelizacji jest dostosowanie zmienianej ustawy do

przepisów Decyzji Rady (2005/876/WSiSW) z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wymiany

informacji pochodzących z rejestru karnego.

Celem ustawy jest uproszczenie i przyspieszenie wzajemnej pomocy prawnej w

sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie

wymiany informacji zawartych krajowych rejestrach karnych.

Decyzja Rady Europejskiej stanowi, że każde państwo członkowskie Unii

Europejskiej wyznaczy organ centralny właściwy do przekazywania organom centralnym

innego państwa członkowskiego informacji z rejestru karnego. W Polsce będzie tym organem

wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru

Karnego.

Zgodnie z ustawą organ centralny będzie miał obowiązek przesyłania do każdego

państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o skazaniu obywatela tego państwa na

terenie Polski.

Organ centralny będzie mógł występować do organów centralnych innych państw

członkowskich Unii z wnioskiem o wyciąg z rejestru karnego oraz związane z nim informacje

dotyczące rezydenta lub obywatela tego państwa albo obywatela polskiego lub rezydenta

długoterminowego WE w Polsce.

Organ centralny będzie również udzielał organom centralnym innych państw

członkowskich Unii informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobach, które są
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rezydentami lub obywatelami danego państwa albo obywatelami polskimi lub rezydentami

długoterminowymi WE w Polsce.

Ustawa, realizując Decyzję Rady Europejskiej, wprowadza znormalizowany

formularz zapytania o udzielenie informacji zawartych w rejestrze karnym oraz formularz

odpowiedzi na takie zapytanie.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt niniejszej ustawy został wniesiony do Sejmu przez Radę Ministrów.

W trakcie prac legislacyjnych prowadzonych przez sejmową Komisję

Sprawiedliwości i Praw Człowieka ustawa została w kilku punktach poprawiona oraz

poszerzona o zmianę dotyczącą art. 24 ust. 1, który zwalnia organy centralne państw

członkowskich Unii Europejskiej z opłat za wydanie informacji z Rejestru.

III. Uwagi szczegółowe

1. W art. 1 w pkt 2, w dodawanym pkt 4 ustawa formułuje obowiązek przesyłania przez

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego informacji organom centralnym

państwa członkowskich Unii o wyrokach skazujących dotyczących obywateli państw

członkowskich Unii. Tak ogólne sformułowanie, które nie precyzuje, że przesyłane do

danego państwa informacje mogą dotyczyć jedynie obywateli tego państwa nie

koresponduje z odpowiednimi przepisami Decyzji Rady Europejskiej, które stanowią, że

obowiązek informacyjny dotyczy jedynie obywateli tych państw.

2. Niniejsza nowelizacja jest dostosowaniem przepisów zmienianej ustawy do przepisów

Decyzji Rady Europejskiej. Należy jednak uwzględnić fakt, że polska ustawa posługuje

się swoistymi zwrotami i sformułowaniami i w odróżnieniu od sformułowań

zastosowanych w Decyzji nie wymaga użycia wielkich liter w wyrażeniu "państwo

członkowskie".

3. W art. 1 w pkt 4 w lit. a w dodanym ust. 1a połączone zostały dwie normy prawne.

Pierwsza z nich jest skierowana do każdego obywatela państwa członkowskiego Unii

Europejskiej i przyznaje mu uprawnienie do złożenia zapytania o informację zawartą w

rejestrze karnym państwa członkowskiego Unii, którego jest lub był rezydentem lub

obywatelem.

Druga z tych norm jest skierowana do organu centralnego i wyznacza czas, w którym

należy udzielić pytającemu odpowiedzi. Efektem wymieszania adresatów norm w ust. 1a,

stało się nieprawidłowe brzmienie przepisu, który nakazuje udzielić obywatelowi

odpowiedzi w terminie 20 dni od dnia otrzymania zapytania.
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IV. Propozycje poprawek:

1) w art. 1 w pkt 2, w pkt 4 po wyrazach "do obywateli" dodaje się wyraz "tych";

2) w art. 1 w pkt 2, w pkt 4 dodaje się przecinek przed wyrazem "podlegajacych";

3) w art. 1 w pkt 2, w pkt 4 i 5, w art. 1 w pkt 3, w pkt 12 oraz w art. 1 w pkt 1 w lit.

a i b użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy "Państwo Członkowskie"

zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "państwo

członkowskie";

4) w art. 1 w pkt 4 w lit. a, w ust. 1a wyrazy "jest udzielana w terminie

nieprzekraczającym 20 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania" zastępuje

się wyrazami "powinna być udzielona w terminie nieprzekraczającym 20 dni

roboczych od dnia złożenia zapytania".

Beata Mandylis

Główny specjalista ds. legislacji


