
Warszawa, dnia 10 lipca 2007 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji

(druk nr 477)

I. Cel i przedmiot ustawy

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o Policji została uchwalona w dniu

29 czerwca 2007 r. Zawiera ona tylko jeden przepis, który nowelizuje art. 19 ust. 1 pkt 2

ustawy o Policji.

Art. 19 w ust. 1 zawiera katalog umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia

publicznego, w celu zapobieżenia którym, wykrycia, ustalenia sprawców lub uzyskania i

utrwalenia dowodów popełnienia Policja może prowadzić kontrolę operacyjną. Kontrola

operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na kontrolowaniu treści korespondencji,

zawartości przesyłek i stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie i

utrwalanie treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą

sieci telekomunikacyjnych.

Istotą nowelizacji jest poszerzenie przepisu art. 19 ust. 1 pkt 2 o art. 200 Kodeksu

karnego, który sankcjonuje seksualne wykorzystanie dziecka polegające na doprowadzeniu

małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego, do poddania się lub wykonania innej

czynności seksualnej oraz polegające na utrwalaniu treści pornograficznych z udziałem

takiego małoletniego. Oznacza to, że Policja będzie mogła prowadzić kontrolę operacyjną w

przypadku ścigania tych trudnych do udowodnienia przestępstw.

Wejście w życie tej zmiany przyczyni się to do skuteczniejszego wykrywania

przestępstw i karania osób wykorzystujących dzieci seksualnie, zwłaszcza gdy osoby te

posługują się w swojej przestępczej działalności Internetem.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa została wniesiona do Sejmu z inicjatywy grupy posłów. W trakcie prac

połączonych sejmowych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości

i Praw Człowieka treść ustawy została ograniczona do zmiany zawartej w art. 1 pkt 1

projektu.

Ze względu na istotne wątpliwości merytoryczne, poparcia Komisji nie uzyskała

zmiana zawarta w art. 1 pkt 2, która poszerzała kompetencje Policji w zakresie zakupu

kontrolowanego o możliwość "składania innych propozycji czy też podejmowania negocjacji

zmierzających do uzyskania informacji mogących stanowić dowód popełnienia

przestępstwa".

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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Główny specjalista ds. legislacji


