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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
(druk nr 384 )

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z późn. zm.)

Art. 203.
[§ 1. W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie psychiatryczne

oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym.
§ 2. Orzeka o tym sąd, określając miejsce obserwacji. W postępowaniu przygotowawczym sąd

orzeka na wniosek prokuratora.
§ 3. Obserwacja w zakładzie leczniczym nie powinna trwać dłużej niż 6 tygodni; na wniosek

zakładu sąd może przedłużyć ten termin na czas określony, niezbędny do zakończenia
obserwacji. O zakończeniu obserwacji biegli niezwłocznie zawiadamiają sąd.

§ 4. Na postanowienia, o których mowa w § 2 i 3, przysługuje zażalenie.]
<§ 1. W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie stanu zdrowia

psychicznego oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym
tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że
oskarżony popełnił przestępstwo. Przepis art. 259 § 2 stosuje się odpowiednio, chyba
że oskarżony wnosi o poddanie go obserwacji.

§ 2. O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym orzeka sąd, określając miejsce i czas
trwania obserwacji. W postępowaniu przygotowawczym sąd orzeka na wniosek
prokuratora. Przepisy art. 249 § 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Obserwacja w zakładzie leczniczym nie powinna trwać dłużej niż 4 tygodnie; na
wniosek zakładu sąd może przedłużyć ten termin na czas określony, niezbędny do
zakończenia obserwacji; łączny czas trwania obserwacji w danej sprawie nie może
przekroczyć 8 tygodni. O zakończeniu obserwacji biegli niezwłocznie zawiadamiają
sąd.

§ 4. Na postanowienia, o których mowa w § 2 i 3, przysługuje zażalenie. Sąd rozpoznaje
zażalenie niezwłocznie.>

§ 5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości,
określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia
odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji, w tym do wykonywania
obserwacji osób pozbawionych wolności, oraz sposób finansowania obserwacji, a także
warunki zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności, mając na uwadze
potrzebę zapewnienia sprawnego toku postępowania.


