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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 12 lutego 2009 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
(druk nr 451 )

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U.
Nr 89, poz. 555, z późn. zm.)

[Art. 247.
§ 1. Prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej.

W tym celu wolno zarządzić przeszukanie. Przepisy art. 220-222 i 224 stosuje się
odpowiednio.

§ 2. Do zatrzymania, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 246.
§ 3. Zarządzenia dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia żołnierza w czynnej

służbie wojskowej wykonują właściwe organy wojskowe.]

<Art. 247.
§ 1. Prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby

podejrzanej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie stawi się ona na wezwanie w
celu przeprowadzenia czynności procesowej albo jeżeli zachodzi potrzeba
niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego. W tym celu wolno zarządzić
przeszukanie. Przepisy art. 220-222 i 224 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Do zatrzymania, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 246.

§ 3. Zarządzenia dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia żołnierza w
czynnej służbie wojskowej wykonują właściwe organy wojskowe.>

Art. 263.
§ 1. W postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując tymczasowe aresztowanie, oznacza

jego termin na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
§ 2. Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności sprawy nie można było ukończyć

postępowania przygotowawczego w terminie określonym w § 1, na wniosek prokuratora,
sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy, gdy zachodzi tego potrzeba,
może przedłużyć tymczasowe aresztowanie na okres, który łącznie nie może przekroczyć
12 miesięcy.

§ 3. Łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania do chwili wydania pierwszego
wyroku przez sąd pierwszej instancji nie może przekroczyć 2 lat.

<§ 3a. W przypadku zbiegu tymczasowego aresztowania z wykonywaną karą
pozbawienia wolności orzeczoną w innej sprawie do okresów, o których mowa w
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§ 2 i 3, zalicza się okres odbywania przez tymczasowo aresztowanego kary
pozbawienia wolności.>

§ 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 bezpośrednio
przełożonego wobec prokuratora prowadzącego lub nadzorującego śledztwo - jeżeli
konieczność taka powstaje w związku z zawieszeniem postępowania karnego,
czynnościami zmierzającymi do ustalenia lub potwierdzenia tożsamości oskarżonego,
wykonywaniem czynności dowodowych w sprawie o szczególnej zawiłości lub poza
granicami kraju, a także celowym przewlekaniem postępowania przez oskarżonego.

§ 4a. (uchylony).
§ 5. Na postanowienie sądu apelacyjnego wydane na podstawie § 4 przysługuje zażalenie do

sądu apelacyjnego orzekającego w składzie trzech sędziów.
§ 6. Z wnioskiem o przedłużenie okresu tymczasowego aresztowania należy wystąpić, z

jednoczesnym przesłaniem właściwemu sądowi akt sprawy, nie później niż 14 dni przed
upływem dotychczas określonego terminu stosowania tego środka.

§ 7. Jeżeli zachodzi potrzeba stosowania tymczasowego aresztowania po wydaniu pierwszego
wyroku przez sąd pierwszej instancji, każdorazowe jego przedłużenie może następować
na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.


