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Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale
tylko to, co się zmieniło.
Michał Wysocki.
Rozdział 28
Środki zapobiegawcze
Art. 249 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 5. Prokurator i obrońca mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu
dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz
rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka
zapobiegawczego. Niestawiennictwo obrońcy lub prokuratora należycie
zawiadomionych o terminie nie tamuje rozpoznania sprawy.

§ 5. Prokurator i obrońca mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu
dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz
rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka
zapobiegawczego. Na żądanie oskarżonego, który nie ma obrońcy, wyznacza
się do tej czynności obrońcę z urzędu. Zarządzenie może wydać także
referendarz sądowy. Niestawiennictwo obrońcy lub prokuratora należycie
zawiadomionych o terminie nie tamuje rozpoznania sprawy.

Komentarz:

Art. 249a k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:
Brak.

Nowe brzmienie:
Podstawę orzeczenia o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego
aresztowania mogą stanowić jedynie ustalenia poczynione na podstawie
dowodów jawnych dla oskarżonego i jego obrońcy. Sąd, uprzedzając o tym
prokuratora, uwzględnia z urzędu także okoliczności, których prokurator nie
ujawnił, po ich ujawnieniu na posiedzeniu, jeżeli są one korzystne dla
oskarżonego.

Komentarz: !!!
Art. 250 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 3. Prokurator, przesyłając wraz z aktami sprawy wniosek, o którym mowa w § 2a. We wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wymienia się
§ 2, zarządza jednocześnie doprowadzenie podejrzanego do sądu.
dowody wskazujące na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił
przestępstwo, okoliczności przemawiające za istnieniem zagrożeń dla
prawidłowego toku postępowania lub możliwości popełnienia przez oskarżonego
nowego, ciężkiego przestępstwa oraz określonej podstawy stosowania tego
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środka zapobiegawczego i konieczności jego stosowania.
§ 3. Prokurator, przesyłając wraz z aktami sprawy wniosek, o którym mowa w
§ 2, poucza podejrzanego o przysługujących mu w wypadku zastosowania
tymczasowego aresztowania uprawnieniach oraz zarządza jednocześnie
doprowadzenie go do sądu.
§ 3a. Jeżeli tymczasowe aresztowanie stosowane jest w postępowaniu
sądowym, pouczenia oskarżonego o przysługujących mu w wypadku
zastosowania tymczasowego aresztowania uprawnieniach dokonuje sąd
niezwłocznie po ogłoszeniu lub doręczeniu oskarżonemu postanowienia o
zastosowaniu tego środka zapobiegawczego.
Komentarz: dodano § 2a i 3a, zmieniono § 3.
Art. 251 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 3. Uzasadnienie postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego
powinno zawierać przedstawienie dowodów świadczących o popełnieniu przez
oskarżonego przestępstwa oraz przytoczenie okoliczności wskazujących na
istnienie podstawy i konieczność zastosowania środka zapobiegawczego. W
wypadku tymczasowego aresztowania należy ponadto wyjaśnić, dlaczego nie
uznano za wystarczające zastosowanie innego środka zapobiegawczego.

§ 3. Uzasadnienie postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego
powinno zawierać przedstawienie dowodów świadczących o popełnieniu przez
oskarżonego przestępstwa, wykazanie okoliczności wskazujących na istnienie
zagrożeń dla prawidłowego toku postępowania lub możliwości popełnienia
przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa w razie niezastosowania
środka zapobiegawczego oraz określonej podstawy jego zastosowania i
potrzeby zastosowania danego środka. W wypadku tymczasowego
aresztowania należy ponadto wyjaśnić, dlaczego nie uznano za wystarczające
zastosowanie innego środka zapobiegawczego.

Komentarz:
Art. 252 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. Na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego przysługuje § 1. Na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego przysługuje
zażalenie na zasadach ogólnych, z wyjątkiem, o którym mowa w § 2.
zażalenie na zasadach ogólnych chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie środka zapobiegawczego § 2. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie środka zapobiegawczego
zażalenie przysługuje do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się zażalenie przysługuje do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się
postępowanie.
postępowanie.
§ 3. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego sąd § 3. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego sąd
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rozpoznaje niezwłocznie, z tym że zażalenie na postanowienie w przedmiocie
tymczasowego aresztowania nie później niż przed upływem 7 dni od
przekazania sądowi zażalenia wraz z niezbędnymi aktami.

Komentarz:
Art. 254 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wniosku oskarżonemu zażalenie
przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej 3
miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie tymczasowego
aresztowania dotyczącego tego samego oskarżonego.

§2. Na postanowienie w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę
tymczasowego aresztowania oskarżonemu przysługuje zażalenie tylko wtedy,
gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia wydania
postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania.

Komentarz:
Art. 257 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 2. Stosując tymczasowe aresztowanie sąd może zastrzec, że środek ten Stosując tymczasowe aresztowanie, sąd może zastrzec, że środek ten ulegnie
ulegnie zmianie z chwilą złożenia, nie później niż w wyznaczonym terminie, zmianie z chwilą złożenia, nie później niż w wyznaczonym terminie,
określonego poręczenia majątkowego.
określonego poręczenia majątkowego; na uzasadniony wniosek oskarżonego
lub jego obrońcy, złożony najpóźniej w ostatnim dniu wyznaczonego terminu,
sąd może przedłużyć termin złożenia poręczenia.
Komentarz: możliwość złożenia wniosku o przedłużenie terminu złożenia poręczenia majątkowego.
Art. 258 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić, jeżeli:
1) zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego,
zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w
kraju stałego miejsca pobytu,
2) zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania
fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał
postępowanie karne.

§ 1. Tymczasowe aresztowanie i pozostałe środki zapobiegawcze można
stosować, jeżeli zachodzi:
1) uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza wtedy,
gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca
pobytu,
2) uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych
zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie
karne.

§ 2. Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku
zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co § 2. Wobec oskarżonego, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub występku
najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co

Zmiany w kodeksie postępowania karnego art. 248 - 304, które wchodzą w życie od 1 lipca 2015 r.

Materiał pochodzi ze strony www.lexmanual.pl. Bierzcie i uczcie się z niego wszyscy!

wolności nie niższą niż 3 lata, potrzeba zastosowania tymczasowego najmniej 8 lat, albo którego sąd pierwszej instancji skazał na karę pozbawienia
aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może wolności wyższą niż 3 lata, obawy utrudniania prawidłowego toku
być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą.
postępowania, o których mowa w § 1, uzasadniające stosowanie środka
zapobiegawczego, mogą wynikać także z surowości grożącej oskarżonemu
§ 3. Tymczasowe aresztowanie może wyjątkowo nastąpić także wtedy, gdy kary.
zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie
zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, § 3. Środek zapobiegawczy można wyjątkowo zastosować także wtedy, gdy
zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza gdy popełnieniem zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie
takiego przestępstwa groził.
zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu,
zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza gdy popełnieniem
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do pozostałych środków takiego przestępstwa groził.
zapobiegawczych.
§ 4. Decydując o zastosowaniu określonego środka zapobiegawczego,
uwzględnia się rodzaj i charakter obaw wskazanych w § 1-3, przyjętych za
podstawę stosowania danego środka oraz nasilenie ich zagrożenia dla
prawidłowego przebiegu postępowania w określonym jego stadium.
Komentarz: zmiany redakcyjne, trochę nowości przy innych środkach zapobiegawczych.
Art. 259 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 3. Tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, jeżeli przestępstwo § 3. Tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, jeżeli przestępstwo
zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku, chyba że jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 2 lat.
sprawca został ujęty na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem.
§ 4. Ograniczenia przewidziane w § 2 i 3 nie mają zastosowania, gdy
§ 4. Ograniczenia przewidziane w § 2 i 3 nie mają zastosowania, gdy oskarżony ukrywa się, uporczywie nie stawia się na wezwania lub w inny
oskarżony ukrywa się, uporczywie nie stawia się na wezwania lub w inny bezprawny sposób utrudnia postępowanie albo nie można ustalić jego
bezprawny sposób utrudnia postępowanie albo nie można ustalić jego tożsamości. Ograniczenie przewidziane w § 2 nie ma również zastosowania,
tożsamości.
gdy
zachodzi
wysokie
prawdopodobieństwo
orzeczenia
środka
zabezpieczającego polegającego na umieszczeniu sprawcy w zakładzie
zamkniętym.
Komentarz: zaostrzona negatywna przesłanka tymczasowego aresztowania, ale złagodzenie ograniczeń w § 4.
Art. 260 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

Art. 260. Jeżeli stan zdrowia oskarżonego tego wymaga, tymczasowe § 1. Jeżeli stan zdrowia oskarżonego tego wymaga, tymczasowe aresztowanie
aresztowanie może być wykonywane tylko w postaci umieszczenia w może być wykonywane tylko w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie
odpowiednim zakładzie leczniczym.
leczniczym, w tym w zakładzie psychiatrycznym.
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§ 2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zakładów leczniczych, w tym
psychiatrycznych,
przeznaczonych
do
wykonywania
tymczasowego
aresztowania stosowanego wobec osób, których stan zdrowia wymaga
umieszczenia w takim zakładzie, oraz warunki zabezpieczenia tych zakładów
uniemożliwiające samowolne wydalenie się z nich tymczasowo aresztowanych
oraz umożliwiające izolowanie ich ze względów bezpieczeństwa, przy
zapewnieniu dostępu do tymczasowo aresztowanych przez organy prowadzące
postępowanie karne, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego
toku postępowania, oraz tryb umieszczenia, warunki pobytu i leczenia
tymczasowo aresztowanych w takim zakładzie, mając na uwadze niezbędne
wyposażenie medyczne oraz warunki techniczne i organizacyjne tych zakładów.
Komentarz: dodano zakład psychiatryczny i kompetencję Ministra Sprawiedliwości.
Art. 261 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:
Brak.

Nowe brzmienie:
§ 2a. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd zawiadamia organ
prowadzący przeciwko oskarżonemu postępowanie w innej sprawie, o ile
powziął informację o tym postępowaniu. Sąd poucza oskarżonego o treści art.
75 § 1.

Komentarz: dodano obowiązek informacyjny sądu w § 2a.
Art. 263 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:
Brak.

Nowe brzmienie:
§ 4b. Przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania, o którym mowa w
§ 4, nie stosuje się w odniesieniu do terminu określonego w § 2, gdy kara
realnie grożąca oskarżonemu za zarzucane mu przestępstwo nie przekroczy 3
lat pozbawienia wolności, a w stosunku do terminu wskazanego w § 3, gdy nie
przekroczy ona 5 lat pozbawienia wolności, chyba że konieczność takiego
przedłużenia jest spowodowana celowym przewlekaniem postępowania przez
oskarżonego.

Komentarz: dodano § 4b (ograniczenie przedłużania tymczasowego aresztowania) oraz zmieniono nieco kompetencję Ministra Sprawiedliwości w § 8 (nie
zamieszczam, bo to bez znaczenia).
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Art. 264 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. W razie uniewinnienia oskarżonego, umorzenia lub warunkowego
umorzenia postępowania, warunkowego zawieszenia wykonania kary,
wymierzenia kary pozbawienia wolności odpowiadającej co najwyżej okresowi
tymczasowego aresztowania, skazania na karę łagodniejszą niż pozbawienie
wolności albo w razie odstąpienia od wymierzenia kary, zarządza się
niezwłoczne zwolnienie tymczasowo aresztowanego, jeżeli nie jest on
pozbawiony wolności w innej sprawie.

§ 1. W razie uniewinnienia oskarżonego, umorzenia lub warunkowego
umorzenia postępowania, warunkowego zawieszenia wykonania kary,
wymierzenia kary pozbawienia wolności odpowiadającej co najwyżej okresowi
tymczasowego aresztowania, skazania na karę łagodniejszą niż pozbawienie
wolności albo w razie odstąpienia od wymierzenia kary, zarządza się
niezwłoczne zwolnienie tymczasowo aresztowanego, jeżeli nie jest on
pozbawiony wolności w innej sprawie.

§ 2. W razie skazania oskarżonego tymczasowo aresztowanego na karę inną § 2. W razie skazania oskarżonego tymczasowo aresztowanego na karę inną
niż wymieniona w § 1, sąd, po wysłuchaniu obecnych stron, wydaje niż wymieniona w § 1 albo w razie umorzenia postępowania z powodu
postanowienie co do dalszego stosowania aresztu.
niepoczytalności sprawcy i orzeczenia środka zabezpieczającego polegającego
na umieszczeniu go w zakładzie zamkniętym, sąd, po wysłuchaniu obecnych
§ 3. Jeżeli umorzenie postępowania następuje z powodu niepoczytalności stron, wydaje postanowienie co do dalszego stosowania tymczasowego
oskarżonego, można utrzymać tymczasowe aresztowanie do czasu rozpoczęcia aresztowania.
wykonywania środka zabezpieczającego.
§ 2a. W razie umorzenia postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i
orzeczenia środka zabezpieczającego polegającego na umieszczeniu go w
zakładzie zamkniętym można zastosować tymczasowe aresztowanie.
§ 3. W wypadku prawomocnego orzeczenia środka zabezpieczającego
polegającego na umieszczeniu sprawcy w zakładzie zamkniętym można
zastosować tymczasowe aresztowanie do czasu rozpoczęcia wykonywania
środka, jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy, z możliwością
jednorazowego przedłużenia w szczególnie uzasadnionym wypadku na kolejny
miesiąc.
§
4.
Tymczasowe
aresztowanie
w
wypadku
orzeczenia
środka
zabezpieczającego polegającego na umieszczeniu sprawcy w zakładzie
zamkniętym wykonuje się w warunkach umożliwiających stosowanie
odpowiedniego postępowania leczniczego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego
oraz resocjalizacyjnego.
Komentarz: tymczasowe aresztowanie a zakład zamknięty.
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Art. 268 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

Brak.

§ 1a. Orzekając w przedmiocie przepadku lub ściągnięcia wartości
majątkowych stanowiących przedmiot poręczenia, sąd może orzec częściowy
przepadek lub ściągnięcie tych wartości, stosując wówczas wobec oskarżonego
ponadto inny jeszcze środek zapobiegawczy, z uwzględnieniem wymogów art.
258 § 4, z wyjątkiem tymczasowego aresztowania.

Komentarz: dodano § 1a.
Art. 275 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 2. Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w
postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten może polegać na zakazie
opuszczania określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu się do organu
dozorującego w określonych odstępach czasu, zawiadamianiu go o
zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu, zakazie kontaktowania się z
pokrzywdzonym lub innymi osobami, zakazie przebywania w określonych
miejscach, a także na innych ograniczeniach swobody oskarżonego,
niezbędnych do wykonywania dozoru.

§ 2. Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w
postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten może polegać na zakazie
opuszczania określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu się do organu
dozorującego w określonych odstępach czasu, zawiadamianiu go o
zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu, zakazie kontaktowania się z
pokrzywdzonym lub z innymi osobami, zakazie zbliżania się do określonych
osób na wskazaną odległość, zakazie przebywania w określonych miejscach, a
także na innych ograniczeniach swobody oskarżonego, niezbędnych do
wykonywania dozoru.

Komentarz: dodano zakaz zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość.
Art. 275a k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. Tytułem środka zapobiegawczego można nakazać oskarżonemu o
przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie
zamieszkującej opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z
pokrzywdzonym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie
popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy
popełnieniem takiego przestępstwa groził.

§ 1. Tytułem środka zapobiegawczego można nakazać oskarżonemu o
przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie
zamieszkującej okresowe opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z
pokrzywdzonym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie
popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy
popełnieniem takiego przestępstwa groził.

§ 5. Wydając postanowienie o nakazie opuszczenia przez oskarżonego lokalu
mieszkalnego można, na wniosek oskarżonego, wskazać mu miejsce pobytu w
placówkach zapewniających miejsca noclegowe. Placówkami wskazanymi do
umieszczenia oskarżonego nie mogą być placówki pobytu ofiar przemocy w
rodzinie.

§ 5. Wydając postanowienie o nakazie okresowego opuszczenia przez
oskarżonego lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, można, na
wniosek oskarżonego, wskazać mu miejsce pobytu w placówkach
zapewniających miejsca noclegowe. Placówkami wskazanymi do umieszczenia
oskarżonego nie mogą być placówki pobytu ofiar przemocy w rodzinie.
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Komentarz: opuszczenie lokalu jest teraz okresowe,
Rozdział 29
Poszukiwanie oskarżonego i list gończy
Art. 279 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

Brak.

§ 3. W razie ujęcia i zatrzymania osoby ściganej listem gończym należy
niezwłocznie doprowadzić ją do sądu, który wydał postanowienie o
tymczasowym aresztowaniu, w celu rozstrzygnięcia przez sąd o utrzymaniu,
zmianie lub uchyleniu tego środka, chyba że prokurator po przesłuchaniu
zatrzymanego zmienił już środek zapobiegawczy lub uchylił tymczasowe
aresztowanie. Przepis art. 344 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Komentarz: dodano § 3.
Rozdział 32
Zabezpieczenie majątkowe
Art. 291 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. W razie popełnienia przestępstwa, za które można orzec grzywnę,
przepadek, nawiązkę lub świadczenie pieniężne albo nałożyć obowiązek
naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, może z urzędu
nastąpić zabezpieczenie wykonania orzeczenia na mieniu oskarżonego.

§ 1. W razie zarzucenia oskarżonemu popełnienia przestępstwa, za które
można orzec grzywnę lub świadczenie pieniężne albo w związku z którym
można orzec przepadek lub środek kompensacyjny, może z urzędu nastąpić
zabezpieczenie wykonania orzeczenia na mieniu oskarżonego lub na mieniu, o
którym mowa w art. 45 § 2 Kodeksu karnego, jeżeli zachodzi uzasadniona
§ 2. W razie popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu lub wyrządzenia obawa, że bez takiego zabezpieczenia wykonanie orzeczenia w zakresie
przestępstwem szkody w mieniu, może z urzędu nastąpić zabezpieczenie wskazanej
kary,
świadczenia
pieniężnego,
przepadku
lub
środka
roszczeń o naprawienie szkody.
kompensacyjnego będzie niemożliwe albo znacznie utrudnione.
§ 3. W razie popełnienia przestępstwa, z urzędu może nastąpić zabezpieczenie § 2. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia przepadku może nastąpić również
wykonania orzeczenia o kosztach sądowych w postępowaniu karnym na mieniu na mieniu osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej
oskarżonego.
osobowości prawnej, o której mowa w art. 45 § 3 Kodeksu karnego.
§ 4. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia zwrotu korzyści majątkowej może z § 3. Z urzędu może także nastąpić na mieniu oskarżonego zabezpieczenie
urzędu nastąpić na mieniu podmiotu wymienionego w art. 52 Kodeksu wykonania orzeczenia o kosztach sądowych, jeżeli zachodzi uzasadniona
karnego.
obawa, że bez takiego zabezpieczenia wykonanie orzeczenia w tym zakresie
będzie niemożliwe albo znacznie utrudnione.
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§ 4. Zabezpieczenie majątkowe należy niezwłocznie uchylić w całości lub w
części, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których zostało ono zastosowane w
określonym rozmiarze, lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie
choćby w części.
Komentarz: srogie zmiany, lektura obowiązkowa!
Art. 292 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. Zabezpieczenie następuje w sposób wskazany w Kodeksie postępowania § 1. Zabezpieczenie następuje w sposób wskazany w przepisach Kodeksu
cywilnego.
postępowania cywilnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Brak.

§ 3. Przepis art. 232 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: zmieniono § 1, dodano § 3.
Art. 293 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. Postanowienie o zabezpieczeniu wydaje sąd, a w postępowaniu § 1. Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym wydaje sąd, a w
przygotowawczym prokurator. W postanowieniu określa się zakres i sposób postępowaniu przygotowawczym prokurator.
zabezpieczenia.
§ 2. W postanowieniu określa się kwotowo zakres i sposób zabezpieczenia,
§ 2. Na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie. uwzględniając rozmiar możliwej do orzeczenia w okolicznościach danej sprawy
Zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje sąd rejonowy, w którego grzywny, środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych. Rozmiar
okręgu prowadzi się postępowanie.
zabezpieczenia powinien odpowiadać jedynie potrzebom tego, co ma
zabezpieczać. Wymóg kwotowego określenia zabezpieczenia nie dotyczy
zabezpieczenia na zajętym przedmiocie podlegającym przepadkowi, jako
pochodzącym bezpośrednio z przestępstwa lub służącym albo przeznaczonym
do jego popełnienia.
§ 3. Na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie.
§ 4. Jeżeli postanowienie wydał prokurator, a postępowanie przygotowawcze
prowadzone jest w okręgu innego sądu niż sąd miejscowo i rzeczowo właściwy,
zażalenie przysługuje do sądu właściwego do rozpoznania tej sprawy w
pierwszej instancji.
§ 5. Klauzulę wykonalności postanowieniu o zabezpieczeniu nadaje referendarz
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sądowy lub sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy, w której
wydano to postanowienie, a gdy wydano je w postępowaniu przygotowawczym
prowadzonym w okręgu innego sądu niż sąd rzeczowo i miejscowo właściwy,
sąd, który jest właściwy na zasadach ogólnych, lub referendarz tego sądu.
Nadanie klauzuli postanowieniu, o którym mowa w art. 291 § 1, jest
nieodpłatne.
§ 6. Jeżeli zabezpieczenie nastąpiło na rzeczach, które uprzednio oskarżony
wydał organowi procesowemu lub które zatrzymano w wyniku czynności, o
których mowa w rozdziale 25, nie podejmuje się czynności egzekucyjnych dla
uzyskania klauzuli wykonalności i wykonania postanowienia o zabezpieczeniu.
§ 7. Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej, o której mowa w art. 45 § 3 Kodeksu karnego, może
wystąpić z powództwem przeciwko Skarbowi Państwa o ustalenie, że mienie
lub jego część nie podlega przepadkowi. Do czasu prawomocnego
rozstrzygnięcia sprawy postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu.
Komentarz: ułatwienia dla organu procesowego, ale i zwiększone obowiązki (np. co do wielkości zabezpieczenia lub treści postanowienia).
Art. 294 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. Zabezpieczenie upada, gdy nie zostaną prawomocnie orzeczone: grzywna,
przepadek, nawiązka, świadczenie pieniężne lub nie zostanie nałożony
obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ani
nie zostaną zasądzone roszczenia o naprawienie szkody, a powództwo o te
roszczenia nie zostanie wytoczone przed upływem 3 miesięcy od daty
uprawomocnienia się orzeczenia.

§ 1. Zabezpieczenie upada, gdy nie zostaną prawomocnie orzeczone: grzywna,
przepadek, nawiązka, świadczenie pieniężne lub nie zostanie nałożony
obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a
powództwo o te roszczenia nie zostanie wytoczone przed upływem 3 miesięcy
od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

Komentarz: wykreślono roszczenia o naprawienie szkody.
Rozdział 33
Postępowanie przygotowawcze - Przepisy ogólne
Art. 297 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. Celem postępowania przygotowawczego jest:
§ 1. Celem postępowania przygotowawczego jest:
1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on 1)
ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on
przestępstwo,
przestępstwo,

Zmiany w kodeksie postępowania karnego art. 248 - 304, które wchodzą w życie od 1 lipca 2015 r.

Materiał pochodzi ze strony www.lexmanual.pl. Bierzcie i uczcie się z niego wszyscy!

2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy,
3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214,
4) wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i
rozmiarów szkody,
5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla
sądu.

2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy,
3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214,
4) wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i
rozmiarów szkody,
5) zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów w zakresie niezbędnym do
stwierdzenia zasadności wniesienia aktu oskarżenia albo innego zakończenia
postępowania, jak również do przedstawienia wniosku o dopuszczenie tych
§ 2. W postępowaniu przygotowawczym należy dążyć także do wyjaśnienia dowodów i przeprowadzenie ich przed sądem.
okoliczności, które sprzyjały popełnieniu czynu.
§ 2. (uchylony).
Komentarz: zmieniono § 1 pkt 5, uchylono § 2.
Art. 300 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. Przed pierwszym przesłuchaniem należy pouczyć podejrzanego o jego
uprawnieniach: do składania wyjaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub
odmowy odpowiedzi na pytania, do informacji o treści zarzutów i ich zmianach,
do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, do
korzystania z pomocy obrońcy, w tym do wystąpienia o obrońcę z urzędu w
wypadku określonym w art. 78, do końcowego zapoznania się z materiałami
postępowania przygotowawczego, jak również o uprawnieniach określonych w
art. 23a § 1, art. 72 § 1 i art. 301 oraz o obowiązkach i konsekwencjach
wskazanych w art. 74, art. 75, art. 133 § 2, art. 138 i art. 139. Pouczenie
należy wręczyć podejrzanemu na piśmie; podejrzany otrzymanie pouczenia
potwierdza podpisem.

§ 1. Przed pierwszym przesłuchaniem należy pouczyć podejrzanego o jego
uprawnieniach: do składania wyjaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub
odmowy odpowiedzi na pytania, do informacji o treści zarzutów i ich zmianach,
do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, do
korzystania z pomocy obrońcy, w tym do wystąpienia o obrońcę z urzędu w
wypadku określonym w art. 78, do końcowego zapoznania się z materiałami
postępowania przygotowawczego, jak również o uprawnieniach określonych w
art. 23a § 1, art. 72 § 1, art. 301, art. 335, art. 338a i art. 387 oraz o
obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74, art. 75, art. 133 § 2,
art. 138 i art. 139, a także o treści przepisów art. 59a i art. 60a Kodeksu
karnego. Pouczenie należy wręczyć podejrzanemu na piśmie; podejrzany
otrzymanie pouczenia potwierdza podpisem.

§ 2. Przed pierwszym przesłuchaniem poucza się pokrzywdzonego o posiadaniu
statusu strony procesowej w postępowaniu przygotowawczym oraz o
wynikających z tego uprawnieniach, w szczególności: do składania wniosków o
dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia i warunkach uczestniczenia w
tych czynnościach, określonych w art. 51, art. 52 i art. 315-318, do
korzystania z pomocy pełnomocnika, w tym do złożenia wniosku o wyznaczenie
pełnomocnika z urzędu w okolicznościach wskazanych w art. 78, do końcowego
zapoznania się z materiałami postępowania, jak również o uprawnieniach
określonych w art. 23a § 1, art. 87a, art. 204 i art. 306 oraz o obowiązkach i
konsekwencjach wskazanych w art. 138 i art. 139. Pouczenie obejmuje również
informację o: możliwościach naprawienia szkody przez oskarżonego lub
uzyskania kompensaty państwowej, dostępie do pomocy prawnej, dostępnych
środkach ochrony i pomocy, możliwości wydania europejskiego nakazu

§ 2. Przed pierwszym przesłuchaniem poucza się pokrzywdzonego o posiadaniu
statusu strony procesowej w postępowaniu przygotowawczym oraz o
wynikających z tego uprawnieniach, w szczególności: do składania wniosków o
dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia i warunkach uczestniczenia w
tych czynnościach, określonych w art. 51, art. 52 i art. 315-318, do
korzystania z pomocy pełnomocnika, w tym do złożenia wniosku o wyznaczenie
pełnomocnika z urzędu w okolicznościach wskazanych w art. 78, do końcowego
zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego, jak również o
uprawnieniach określonych w art. 23a § 1, art. 87a, art. 204 i art. 306 oraz o
obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 138 i art. 139, a także o
treści przepisu art. 59a Kodeksu karnego. Pouczenie obejmuje również
informację o: możliwościach naprawienia szkody przez oskarżonego lub
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ochrony, organizacjach wsparcia pokrzywdzonych oraz możliwości zwrotu
kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu. Pouczenie należy
wręczyć pokrzywdzonemu na piśmie; pokrzywdzony otrzymanie pouczenia
potwierdza podpisem.

uzyskania kompensaty państwowej, dostępie do pomocy prawnej, dostępnych
środkach ochrony i pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada
2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r.
poz. 21), możliwości wydania europejskiego nakazu ochrony, organizacjach
wsparcia pokrzywdzonych oraz możliwości zwrotu kosztów poniesionych w
§ 2a. Przed pierwszym przesłuchaniem poucza się świadka o jego związku
z
udziałem
w
postępowaniu.
Pouczenie
należy
wręczyć
uprawnieniach i obowiązkach określonych w art. 177-192a oraz dostępnych pokrzywdzonemu na piśmie; pokrzywdzony otrzymanie pouczenia potwierdza
środkach ochrony i pomocy.
podpisem.
§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory
pisemnych pouczeń, o których mowa w § 1-2a, mając na względzie takie
poinformowanie o treści obowiązujących przepisów, które umożliwi ich
zrozumienie także osobie niekorzystającej z pomocy obrońcy lub
pełnomocnika.

§ 3. Przed pierwszym przesłuchaniem poucza się świadka o jego uprawnieniach
i obowiązkach określonych w art. 177-192a oraz dostępnych środkach ochrony
i pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i
pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.
§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory
pisemnych pouczeń, o których mowa w § 1-3, mając na względzie konieczność
zrozumienia pouczenia także przez osoby niekorzystające z pomocy obrońcy
lub pełnomocnika.

Komentarz: zwiększenie obowiązków informacyjnych.
Rozdział 34
Wszczęcie śledztwa
Art. 304 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie, co do którego prowadzenie śledztwa przez
prokuratora jest obowiązkowe, lub własne dane świadczące o popełnieniu
takiego przestępstwa Policja przekazuje wraz z zebranymi materiałami
niezwłocznie prokuratorowi.

§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie lub własne dane świadczące o popełnieniu
takiego przestępstwa, co do którego obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa
przez prokuratora, Policja przekazuje wraz z zebranym materiałem
niezwłocznie prokuratorowi.

Komentarz: zmiany redakcyjne.

