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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 24 października 2008 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

(druk nr 341)

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. Nr

89, poz. 555, z późn. zm.)

Art. 244.
§ 1.  Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione

przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia
się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej
tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie
postępowania w trybie przyspieszonym.

[§ 2. Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o
przysługujących mu prawach oraz wysłuchać go.]

<§ 2. Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o
przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy
adwokata, oraz wysłuchać go.>

§ 3. Z zatrzymania sporządza się protokół, w którym należy podać imię, nazwisko i funkcję
dokonującego tej czynności, imię i nazwisko osoby zatrzymanej, a w razie niemożności
ustalenia tożsamości - jej rysopis oraz dzień, godzinę, miejsce i przyczynę zatrzymania
z podaniem, o jakie przestępstwo się ją podejrzewa. Należy także wciągnąć do
protokołu złożone przez zatrzymanego oświadczenia oraz zaznaczyć udzielenie mu
informacji o przysługujących prawach. Odpis protokołu doręcza się zatrzymanemu.

§ 4. Niezwłocznie po zatrzymaniu osoby podejrzanej należy przystąpić do zebrania
niezbędnych danych, a także o zatrzymaniu zawiadomić prokuratora. W razie istnienia
podstaw, o których mowa w art. 258 § 1-3, należy wystąpić do prokuratora w sprawie
skierowania do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie.

Art. 261.
§ 1. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest obowiązany bezzwłocznie

zawiadomić osobę najbliższą dla oskarżonego; może to być osoba wskazana przez
oskarżonego.

§ 2. Na wniosek oskarżonego można również zawiadomić inną osobę zamiast lub obok
osoby wskazanej w § 1.
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[§ 3.  O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest obowiązany niezwłocznie
zawiadomić pracodawcę, szkołę lub uczelnię, a w stosunku do żołnierza - jego
dowódcę.]

<§ 3. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest obowiązany niezwłocznie
zawiadomić pracodawcę, szkołę lub uczelnię, w stosunku do żołnierza – jego
dowódcę, a w przypadku, gdy oskarżonym jest przedsiębiorca lub niebędący
pracownikiem członek organu zarządzającego przedsiębiorcy, na jego wniosek –
zarządzającego przedsiębiorstwem.>

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.

[§ 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,
przedłużającą się obserwacją psychiatryczną oskarżonego, przedłużającym się
opracowywaniem opinii biegłego, wykonywaniem czynności dowodowych w sprawie o
szczególnej zawiłości lub poza granicami kraju, a także celowym przewlekaniem
postępowania przez oskarżonego.]

<§ 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.  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.]

[§ 5.  Na postanowienia sądu apelacyjnego wydane na podstawie § 4 i 4a przysługuje
zażalenie do sądu apelacyjnego orzekającego w składzie trzech sędziów.]
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<§ 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.


