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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

na 32. posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2007 r. ustawę

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek



USTAWA

z dnia 12 stycznia 2007 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 art. 84 § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Wyznaczenie obrońcy z urzędu nakłada na obrońcę obowiązek podejmowania
czynności procesowych do prawomocnego zakończenia postępowania. Jeżeli jednak
czynności należy dokonać poza siedzibą lub miejscem zamieszkania obrońcy z
urzędu, prezes sądu, przed którym ma być dokonana czynność, a w postępowaniu
przygotowawczym prezes sądu rejonowego miejsca czynności, na uzasadniony
wniosek dotychczasowego obrońcy może wyznaczyć dla dokonania tej czynności
innego obrońcę spośród miejscowych adwokatów.

 § 3. Obrońca wyznaczony z urzędu w postępowaniu kasacyjnym lub w postępowaniu o
wznowienie postępowania powinien sporządzić i podpisać kasację lub wniosek o
wznowienie postępowania albo poinformować na piśmie sąd, że nie stwierdził
podstaw do wniesienia kasacji lub wniosku o wznowienie postępowania. Jeżeli
kasacja lub wniosek zostaną wniesione, obrońca ten jest uprawniony do udziału w
toczącym się postępowaniu.”;

2) w art. 263:

a) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania na okres oznaczony,
przekraczający terminy określone w § 2 i 3, może dokonać sąd apelacyjny, w
którego okręgu prowadzi się postępowanie, na wniosek sądu, przed którym
sprawa się toczy, a w postępowaniu przygotowawczym na wniosek właściwego
prokuratora apelacyjnego – jeżeli konieczność taka powstaje w związku z
zawieszeniem postępowania karnego, czynnościami zmierzającymi do ustalenia
lub potwierdzenia tożsamości oskarżonego, przedłużającą się obserwacją
psychiatryczną oskarżonego, przedłużającym się opracowywaniem opinii
biegłego, wykonywaniem czynności dowodowych w sprawie o szczególnej
zawiłości lub poza granicami kraju, celowym przewlekaniem postępowania
przez oskarżonego.”,

b) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

                                                
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 oraz z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141,
poz. 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648.
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„§ 4a. Sąd apelacyjny, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, na wniosek sądu,
przed którym sprawa się toczy, może dokonać przedłużenia stosowania
tymczasowego aresztowania na okres oznaczony, przekraczający termin
określony w § 3, także z powodu innych istotnych przeszkód, których usunięcie
było niemożliwe.”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Na postanowienia sądu apelacyjnego wydane na podstawie § 4 i 4a przysługuje
zażalenie do sądu apelacyjnego orzekającego w składzie trzech sędziów.”;

3) w art. 530 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Na zarządzenie, o którym mowa w § 2, zażalenie przysługuje do Sądu Najwyższego.
Sąd Najwyższy rozpoznaje zażalenie jednoosobowo. Sąd kasacyjny wydaje
postanowienie bez udziału stron, chyba że Prezes Sądu Najwyższego zarządzi
inaczej.”;

4) art. 535 otrzymuje brzmienie:

„Art. 535. § 1. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację na rozprawie, a w wypadkach
przewidzianych przez ustawę – na posiedzeniu bez udziału stron.

§ 2. Strony pozbawionej wolności nie sprowadza się na rozprawę, chyba że
Prezes Sądu Najwyższego lub Sąd Najwyższy uzna to za konieczne.

§ 3. Oddalenie kasacji jako oczywiście bezzasadnej nie wymaga pisemnego
uzasadnienia; jeżeli postanowienie zostało wydane na posiedzeniu oraz
wtedy, gdy zostało wydane na rozprawie a strona pozbawiona wolności
nie miała przedstawiciela procesowego i nie została sprowadzona na
rozprawę, uzasadnienie sporządza się na jej wniosek. Przepisy art. 422 i
423 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Kasację wniesioną na podstawie art. 521 Sąd Najwyższy rozpoznaje na
rozprawie.

§ 5. Kasacja wniesiona na korzyść oskarżonego może być uwzględniona
w całości na posiedzeniu bez udziału stron, w razie jej oczywistej
zasadności.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

/-/ Marek JUREK
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