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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 (przeważnie).
Michał Wysocki.
Rozdział 46
Głosy stron
Art. 406 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. Po zamknięciu przewodu sądowego przewodniczący udziela głosu stronom,
ich przedstawicielom oraz w miarę potrzeby przedstawicielowi społecznemu,
który przemawia przed obrońcą i oskarżonym. Głos zabierają w następującej
kolejności: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny,
powód cywilny, podmiot, o którym mowa w art. 416, obrońca oskarżonego i
oskarżony. Przedstawiciele procesowi stron zabierają głos przed stronami.

§ 1. Po zamknięciu przewodu sądowego przewodniczący udziela głosu stronom,
ich przedstawicielom oraz w miarę potrzeby przedstawicielowi społecznemu,
który przemawia przed obrońcą i oskarżonym. Głos zabierają w następującej
kolejności: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny,
obrońca oskarżonego i oskarżony. Przedstawiciele procesowi stron zabierają
głos przed stronami.

§ 2. Jeżeli oskarżyciel lub powód cywilny ponownie zabiera głos, należy § 2. Jeżeli oskarżyciel ponownie zabiera głos, należy również udzielić głosu
również udzielić głosu obrońcy i oskarżonemu.
obrońcy i oskarżonemu.
Komentarz: usunięto podmiot cywilny i podmiot z 416 k.p.k.
Rozdział 47
Wyrokowanie
Art. 411 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. W sprawie zawiłej albo z innych ważnych powodów sąd może odroczyć § 1. W sprawie zawiłej albo z innych ważnych powodów sąd może odroczyć
wydanie wyroku na czas nie przekraczający 7 dni.
wydanie wyroku na czas nieprzekraczający 14 dni.
Komentarz: przedłużono możliwość odroczenia wydania wyroku
Art. 413 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 2. Wyrok skazujący powinien ponadto zawierać:
1) dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu oraz jego kwalifikację
prawną,
2) rozstrzygnięcia co do kary i środków karnych, a w razie potrzeby, co do
zaliczenia na ich poczet tymczasowego aresztowania i zatrzymania oraz

§ 2. Wyrok skazujący powinien ponadto zawierać:
1) dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu oraz jego kwalifikację
prawną,
2) rozstrzygnięcia co do kary i środków karnych, środków kompensacyjnych i
przepadku, a w razie potrzeby - co do zaliczenia na ich poczet tymczasowego
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aresztowania i zatrzymania oraz środków zapobiegawczych wymienionych w
art. 276.

Komentarz: w ust. 2 dodano środki kompensacyjne i przepadek
Art. 414 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 3. Sąd stosuje środek zabezpieczający wskazany w art. 99 § 1 Kodeksu
karnego lub w art. 43 § 2 Kodeksu karnego skarbowego, jeżeli wyniki
przewodu sądowego to uzasadniają, a umorzenie następuje z powodu
niepoczytalności sprawcy w chwili popełnienia czynu.

§ 3. Sąd stosuje środek zabezpieczający wskazany w art. 93a § 2 Kodeksu
karnego, w art. 22 § 3 pkt 5 i 6 Kodeksu karnego skarbowego lub orzeka
przepadek przedmiotów wskazany w art. 45a Kodeksu karnego, jeżeli wyniki
przewodu sądowego to uzasadniają, a umorzenie następuje z powodu
niepoczytalności sprawcy w chwili popełnienia czynu.

Komentarz: zmieniono środki oraz dodano przepadek
Art. 415 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. W razie skazania oskarżonego sąd uwzględnia albo oddala powództwo § 1. W razie skazania oskarżonego lub warunkowego umorzenia postępowania
cywilne w całości albo w części.
w wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka nawiązkę na rzecz
pokrzywdzonego, obowiązek naprawienia, w całości lub w części, szkody lub
§ 2. W razie innego rozstrzygnięcia sąd pozostawia powództwo cywilne bez zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nawiązki na rzecz pokrzywdzonego,
rozpoznania.
obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie
orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest
§ 3. Sąd orzeka o pozostawieniu powództwa cywilnego bez rozpoznania, przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie
również jeżeli materiał dowodowy ujawniony w toku rozprawy nie wystarcza do orzeczono.
rozstrzygnięcia powództwa cywilnego, a uzupełnienie tego materiału
spowodowałoby znaczną przewlekłość postępowania.
§ 2. Jeżeli orzeczony obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za
doznaną krzywdę albo nawiązka orzeczona na rzecz pokrzywdzonego nie
§ 4. W razie skazania oskarżonego sąd może także z urzędu zasądzić pokrywają całej szkody lub nie stanowią pełnego zadośćuczynienia za doznaną
odszkodowanie na rzecz pokrzywdzonego, chyba że ustawa stanowi inaczej. krzywdę,
pokrzywdzony
może
dochodzić
dodatkowych
roszczeń
w
Zasądzenie odszkodowania z urzędu nie jest dopuszczalne, jeżeli zachodzą postępowaniu cywilnym.
okoliczności wymienione w art. 65 § 1 pkt 2, 4 lub 5.
§ 5. W razie skazania oskarżonego lub warunkowego umorzenia postępowania
w wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka nawiązkę na rzecz
pokrzywdzonego, obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za
doznaną krzywdę. Nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, obowiązku naprawienia
szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie orzeka się, jeżeli
roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego
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postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono.
§ 6. Jeżeli zasądzone odszkodowanie, obowiązek naprawienia szkody lub
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązka orzeczona na rzecz
pokrzywdzonego nie pokrywają całej szkody lub nie stanowią pełnego
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, pokrzywdzony może dochodzić
dodatkowych roszczeń w postępowaniu cywilnym.
§ 7. W razie orzeczenia przez sąd obowiązku naprawienia szkody,
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązki na rzecz pokrzywdzonego,
nie stosuje się § 1 i 4.
Komentarz: zmiany związane z usunięciem powództwa cywilnego
Art. 416 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. W razie skazania oskarżonego sąd, uwzględniając wniosek prokuratora, Uchylony.
zobowiązuje w wyroku podmiot, który uzyskał korzyść majątkową w
warunkach określonych w art. 52 Kodeksu karnego, do jej zwrotu w całości lub
w części na rzecz Skarbu Państwa. Uniewinniając oskarżonego albo skazując go
za przestępstwo, które takiej korzyści nie przyniosło, lub umarzając
postępowanie - sąd pozostawia wniosek prokuratora bez rozpoznania.
§ 2. Przed zakończeniem przewodu sądowego sąd przesłuchuje w charakterze
świadka podmiot określony w art. 52 Kodeksu karnego. Jeżeli podmiotem tym
nie jest osoba fizyczna, przesłuchuje się organ uprawniony do działania w jego
imieniu.
§ 3. Osoba, o której mowa w § 2, może odmówić zeznań.
§ 4. Przepisy art. 72, 75, 87 i 89 stosuje się odpowiednio.
Komentarz:
Art. 418 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:
Brak § 1a.
Komentarz: dodano § 1a

Nowe brzmienie:
§ 1a. Ogłaszając wyrok można pominąć treść zarzutów oskarżenia.
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Art. 418a k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

W wypadku wyrokowania poza rozprawą, treść wyroku udostępnia się W wypadku wyrokowania na posiedzeniu odbywającym się z wyłączeniem
publicznie przez złożenie jego odpisu na okres 7 dni w sekretariacie sądu, o jawności treść wyroku udostępnia się publicznie przez złożenie jego odpisu na
czym należy uczynić wzmiankę w protokole posiedzenia.
okres 7 dni w sekretariacie sądu, o czym należy uczynić wzmiankę w protokole
posiedzenia.
Komentarz: „poza rozprawą” zamieniono na niejawne posiedzenie
Art. 418a k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 2. Jeżeli oskarżony pozbawiony wolności nie był obecny przy ogłoszeniu na § 2. Uchylony
rozprawie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, a nie miał obrońcy,
orzeczenie to doręcza się oskarżonemu. Przepis art. 100 § 6 stosuje się
odpowiednio.
Komentarz:
Art. 422 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku strona, podmiot
określony w art. 416, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego
postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć
wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku.
Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony, wymienionego
podmiotu oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie
uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie. Wniosek niepochodzący od
oskarżonego powinien wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.

§ 1. W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia, a gdy ustawa przewiduje
doręczenie wyroku, od daty jego doręczenia, strona, a w wypadku wyroku
warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także
pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie
uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony
oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek
składa się na piśmie.

§ 2. We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych
§ 2. Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i nie był czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też
obecny podczas ogłoszenia wyroku, termin wymieniony w § 1 biegnie od daty jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu.
doręczenia mu wyroku.
Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien również wskazywać tego z
oskarżonych, którego dotyczy.
§ 3. Prezes sądu odmawia przyjęcia wniosku złożonego przez osobę
nieuprawnioną lub po terminie. Na zarządzenie prezesa przysługuje zażalenie. § 3. Prezes sądu odmawia przyjęcia wniosku złożonego przez osobę
nieuprawnioną, po terminie lub jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w
art. 120 § 2. Na zarządzenie przysługuje zażalenie.

Zmiany w kodeksie postępowania karnego art. 405 – 457, które wchodzą w życie od 1 lipca 2015 r.

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

§ 4. Zarządzenie, o którym mowa w § 3, może wydać również referendarz
sądowy.
Komentarz: nowe zasady składania wniosków o uzasadnienie wyroku.
Art. 423 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1a. W wypadku złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku w części odnoszącej § 1a. W wypadku złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku w części odnoszącej
się do niektórych oskarżonych sąd może ograniczyć zakres uzasadnienia do się do niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił
tych tylko części wyroku, których wniosek dotyczy.
oskarżonemu, bądź też jedynie do rozstrzygnięcia o karze i o innych
konsekwencjach prawnych czynu lub w części odnoszącej się do niektórych
§ 2. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się stronie i podmiotowi, o którym mowa oskarżonych sąd może ograniczyć zakres uzasadnienia do tych tylko części
w art. 416, które złożyły wniosek na podstawie art. 422. Przepis art. 100 § 5 wyroku, których wniosek dotyczy.
stosuje się.
§ 2. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się temu, kto złożył wniosek na podstawie
art. 422. Przepis art. 100 § 7 stosuje się odpowiednio.
Komentarz: kontynuacja zmiany z art. 422 k.p.k.
Art. 424 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. Uzasadnienie powinno zawierać:
1) wskazanie, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub nie udowodnione, na
jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów
przeciwnych,
2) wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku.

§ 1. Uzasadnienie powinno zawierać zwięzłe:
1) wskazanie, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub nieudowodnione, na
jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów
przeciwnych,
2) wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku.

§ 2. W uzasadnieniu wyroku należy ponadto przytoczyć okoliczności, które sąd
miał na względzie przy wymiarze kary, a zwłaszcza przy zastosowaniu
nadzwyczajnego złagodzenia kary, środków zabezpieczających, uwzględnieniu
powództwa cywilnego oraz przy innych rozstrzygnięciach zawartych w wyroku.

§ 2. W uzasadnieniu wyroku należy ponadto przytoczyć okoliczności, które sąd
miał na względzie przy wymiarze kary, a zwłaszcza przy zastosowaniu
nadzwyczajnego złagodzenia kary, środków zabezpieczających oraz przy innych
rozstrzygnięciach zawartych w wyroku.
§ 3. W wypadku złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku jedynie co do
rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu albo o
uzasadnienie wyroku wydanego w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 sąd
może ograniczyć zakres uzasadnienia do wyjaśnienia podstawy prawnej tego
wyroku oraz wskazanych rozstrzygnięć.

Komentarz: kontynuacja zmiany z art. 422 k.p.k.
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DZIAŁ IX
POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
Rozdział 48
Przepisy ogólne
Art. 427 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub § 1. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie,
ustalenie, a także podać, czego się domaga.
sformułować zarzuty stawiane rozstrzygnięciu lub ustaleniu, a także podać,
czego się domaga.
§ 2. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego, obrońcy
lub pełnomocnika, powinien ponadto zawierać wskazanie zarzutów stawianych § 2. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego, obrońcy
rozstrzygnięciu oraz uzasadnienie.
lub pełnomocnika, powinien ponadto zawierać uzasadnienie.
§ 3. Odwołujący się może również wskazać nowe fakty lub dowody.

§ 3. Odwołujący się może również wskazać nowe fakty lub dowody, jeżeli nie
mógł powołać ich w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji.
§ 4. W postępowaniu przed sądem, które zostało wszczęte z inicjatywy strony,
w środku odwoławczym nie można podnosić zarzutu nieprzeprowadzenia przez
sąd określonego dowodu, jeżeli strona nie składała w tym zakresie wniosku
dowodowego, zarzutu przeprowadzenia dowodu pomimo braku wniosku strony
w tym przedmiocie, ani też zarzutu naruszenia przepisów dotyczących
aktywności sądu przy przeprowadzaniu dowodów, w tym również
przeprowadzenia dowodu poza zakresem tezy dowodowej.
§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się, jeżeli przeprowadzenie dowodu jest
obowiązkowe.

Komentarz: najważniejsza zmiana - teraz nawet bez pełnomocnika strona musi wskazywać zarzuty.
Art. 433 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach środka odwoławczego, a § 1. Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia i
w zakresie szerszym o tyle, o ile ustawa to przewiduje.
podniesionych zarzutów, uwzględniając treść art. 447 § 1-3, a w zakresie
szerszym w wypadkach wskazanych w art. 435, art. 439 § 1, art. 440 i art.
455.
Komentarz: zmiana zakresu rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy.
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Art. 434 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego tylko wtedy, gdy
wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy, a także tylko w granicach
zaskarżenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli środek odwoławczy
pochodzi od oskarżyciela publicznego lub pełnomocnika, sąd odwoławczy może
orzec na niekorzyść oskarżonego ponadto tylko w razie stwierdzenia uchybień
podniesionych w środku odwoławczym lub podlegających uwzględnieniu z
urzędu.

§ 1. Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego tylko wtedy, gdy
wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy. Sąd odwoławczy może orzec
tylko w granicach zaskarżenia i tylko w razie stwierdzenia uchybień
podniesionych w środku odwoławczym, chyba że ustawa nakazuje wydanie
orzeczenia niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów.

§ 2. Środek odwoławczy wniesiony na niekorzyść
spowodować orzeczenie także na korzyść oskarżonego.

oskarżonego

§ 2. Środek odwoławczy wniesiony na niekorzyść oskarżonego może
spowodować orzeczenie także na korzyść oskarżonego, jeżeli zachodzą
może przesłanki określone w art. 440.
§ 3. (uchylony).

§ 3. Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego także w wypadku
skazania z zastosowaniem art. 343 lub art. 387 Kodeksu postępowania
karnego albo art. 156 Kodeksu karnego skarbowego, jeżeli środek odwoławczy
wniesiono na korzyść oskarżonego, zaskarżając rozstrzygnięcie co do winy lub
co do kary lub środka karnego, objęte uprzednim porozumieniem.

§ 4. W przypadku skazania z zastosowaniem art. 60 § 3 lub 4 Kodeksu karnego
lub art. 36 § 3 Kodeksu karnego skarbowego sąd odwoławczy może orzec na
niekorzyść oskarżonego, i to niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych
zarzutów, także wówczas, jeżeli środek odwoławczy wniesiono wyłącznie na
korzyść oskarżonego, który po wydaniu wyroku odwołał lub w istotny sposób
§ 4. Określonego w § 1 zakazu orzekania na niekorzyść oskarżonego nie zmienił swoje wyjaśnienia lub zeznania. Nie dotyczy to jednak przypadku
stosuje się, jeżeli osoba, względem której zastosowano przepis art. 60 § 3 lub zasadnego podniesienia zarzutu obrazy prawa materialnego lub stwierdzenia
4 Kodeksu karnego, lub art. 36 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, odwołała przez sąd odwoławczy okoliczności uzasadniających uchylenie orzeczenia,
swoje wyjaśnienia lub zeznania.
określonych w art. 439 § 1.
§ 5. Przepisów § 3 i 4 nie stosuje się w przypadku stwierdzenia przez sąd § 5. (uchylony).
odwoławczy przyczyn uzasadniających uchylenie orzeczenia, określonych w art.
439 § 1.
Komentarz: zmiany w zasadzie reformationis in peius
Art. 437 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 2. Jeżeli pozwalają na to zebrane dowody, sąd odwoławczy zmienia
zaskarżone orzeczenie, orzekając odmiennie co do istoty, lub uchyla je i
umarza postępowanie; w innych wypadkach uchyla orzeczenie i przekazuje
sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania; przepis art. 397
stosuje się odpowiednio.

§ 2. Sąd odwoławczy zmienia zaskarżone orzeczenie, orzekając odmiennie co
do istoty, lub uchyla je i umarza postępowanie; w innych wypadkach uchyla
orzeczenie i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego
rozpoznania. Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania może nastąpić wyłącznie w wypadkach wskazanych w art. 439 § 1,
art. 454 lub jeżeli jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w
całości.
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Komentarz:
Art. 438 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

4) rażącej niewspółmierności kary lub niesłusznego zastosowania
niezastosowania środka zabezpieczającego lub innego środka.

albo 4) rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego
zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub
innego środka.

Komentarz: dodano środek karny, nawiązkę i przepadek.
Art. 439 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

5) orzeczono karę, środek karny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie,

5) orzeczono karę, środek karny,
zabezpieczający nieznane ustawie,

środek

kompensacyjny

lub

środek

Komentarz: dodano środek kompensacyjny.
Art. 443 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania wolno w dalszym
postępowaniu wydać orzeczenie surowsze niż uchylone tylko wtedy, gdy
orzeczenie to było zaskarżone na niekorzyść oskarżonego albo na korzyść
oskarżonego w warunkach określonych w art. 434 § 3 lub 4. Nie dotyczy to
orzekania o środkach wymienionych w art. 93 i 94 Kodeksu karnego.

W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania wolno w dalszym
postępowaniu wydać orzeczenie surowsze niż uchylone tylko wtedy, gdy
orzeczenie to było zaskarżone na niekorzyść oskarżonego albo na korzyść
oskarżonego w warunkach określonych w art. 434 § 3 lub 4. Nie dotyczy to
orzekania o środkach zabezpieczających wymienionych w art. 93a § 1 Kodeksu
karnego.

Komentarz: zmiana związana z przeredagowaniem k.k.
Rozdział 49
Apelacja

Art. 444 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, podmiotowi określonemu w art. § 1. Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, a pokrzywdzonemu od
416, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu,
wydanego na posiedzeniu, przysługuje apelacja, chyba że ustawa stanowi przysługuje apelacja, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zmiany w kodeksie postępowania karnego art. 405 – 457, które wchodzą w życie od 1 lipca 2015 r.

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

inaczej.
§ 2. O uprawnieniu do złożenia wniosku o wyznaczenie obrońcy w celu
sporządzenia apelacji oraz o możliwości obciążenia wnioskującego kosztami
wyznaczenia takiego obrońcy należy oskarżonego nieposiadającego obrońcy
ponownie pouczyć przy ogłoszeniu lub doręczeniu wyroku, niezależnie od
pouczenia udzielonego na podstawie art. 338 § 1a.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w stosunku do pokrzywdzonego w
wypadku wydania na posiedzeniu wyroku warunkowo umarzającego
postępowanie, a także w stosunku do oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela
prywatnego.
Komentarz: usunięto podmiot z 416, dodano § 2 i § 3.
Art. 446 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratora § 1. Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratora,
lub pełnomocnika będącego radcą prawnym, powinna być sporządzona i powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego.
podpisana przez adwokata.
Komentarz: zmiany w zasadzie redakcyjne.
Art. 447 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:
§ 1. Apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciwko całości wyroku.
§ 2. Apelację co do kary uważa się
rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych.

Nowe brzmienie:
§ 1. Apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciwko całości wyroku.

za zwróconą przeciwko całości § 2. Apelację co do kary uważa się
rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych.

za

zwróconą

przeciwko

całości

§ 3. W apelacji można podnosić zarzuty, które nie stanowiły lub nie mogły § 3. Apelację co do środka karnego uważa się za zwróconą przeciwko całości
stanowić przedmiotu zażalenia.
rozstrzygnięcia o środkach karnych. Zaskarżyć można również brak
rozstrzygnięcia w przedmiocie środka karnego.
§ 4. W apelacji można podnosić zarzuty, które nie stanowiły lub nie mogły
stanowić przedmiotu zażalenia.
§ 5. Podstawą apelacji nie mogą być zarzuty określone w art. 438 pkt 3 i 4,
związane z treścią zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 343, art.
343a i art. 387.
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Komentarz: dodano § dotyczący środków karnych oraz § 5 wynikający z konsensualnych form zakończenia postępowania.
Art. 449 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:
Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę na rozprawie,
przewidzianych przez ustawę - na posiedzeniu.

Nowe brzmienie:
a

w

wypadkach § 1. Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę na rozprawie, a w wypadkach
przewidzianych przez ustawę - na posiedzeniu.
§ 2. Jeśli postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia,
sąd odwoławczy orzeka na rozprawie jednoosobowo, chyba że prezes sądu lub
sąd postanowi inaczej.

Komentarz: dodano § 2.
Art. 449a k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

W wypadku określonym w art. 423 § 1a przed wydaniem orzeczenia sąd
odwoławczy może zwrócić sprawę sądowi pierwszej instancji w celu
sporządzenia uzasadnienia zaskarżonego wyroku w niezbędnym zakresie, jeżeli
ma to zapewnić prawidłowe wyrokowanie w sprawie.

§ 1. Jeżeli ma to zapewnić prawidłowe wyrokowanie w sprawie, sąd
odwoławczy przed wydaniem orzeczenia może zwrócić akta sprawy sądowi
pierwszej instancji w celu uzupełnienia uzasadnienia zaskarżonego wyroku w
niezbędnym zakresie, jednocześnie szczegółowo wskazując zakres uzupełnienia
i kwestie, o które należy uzupełnić uzasadnienie.
§ 2. Do uzupełnienia uzasadnienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
sporządzania, doręczania i zaskarżania uzasadnienia wyroku.

Komentarz: uszczegółowiono zasady uzupełniania uzasadnień.
Art. 449a k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. Udział w rozprawie prokuratora, a obrońcy w wypadkach określonych w § 1. Udział w rozprawie prokuratora, a obrońcy w wypadkach określonych w
art. 79 i 80 jest obowiązkowy.
art. 79 i 80, art. 80 i art. 80a § 1 jest obowiązkowy.
Komentarz: dodano art. 80a § 1.
Art. 451 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

Sąd odwoławczy, na wniosek oskarżonego pozbawionego wolności, zarządza Sąd odwoławczy, na wniosek oskarżonego pozbawionego wolności złożony w
sprowadzenie go na rozprawę, chyba że uzna za wystarczającą obecność terminie 7 dni od daty doręczenia mu zawiadomienia o przyjęciu apelacji,
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obrońcy. O prawie złożenia wniosku należy pouczyć oskarżonego. Jeżeli sąd nie zarządza sprowadzenie go na rozprawę, chyba że uzna za wystarczającą
zarządza sprowadzenia oskarżonego, który nie ma obrońcy, wyznacza obrońcę obecność obrońcy. Wniosek złożony po terminie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie
z urzędu.
powoduje to konieczności odroczenia rozprawy. O prawie złożenia wniosku
należy pouczyć oskarżonego. Jeżeli sąd nie zarządza sprowadzenia
oskarżonego, który nie ma obrońcy, sąd, prezes sądu lub referendarz sądowy
wyznacza obrońcę z urzędu.
Komentarz: wprowadzono termin na złożenie wniosku o doprowadzenie.
Art. 452 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 1. Sąd odwoławczy nie może przeprowadzić postępowania dowodowego co § 1. (uchylony).
do istoty sprawy.
§ 2. Sąd odwoławczy dopuszcza dowody na rozprawie, jeżeli nie jest konieczne
§ 2. Sąd odwoławczy może jednak w wyjątkowych wypadkach, uznając przeprowadzenie na nowo przewodu w całości. Dowody można dopuścić
potrzebę uzupełnienia przewodu sądowego, przeprowadzić dowód na również przed rozprawą.
rozprawie, jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, a nie jest
konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości lub w znacznej części.
Dowód można dopuścić również przed rozprawą.
Komentarz: zmiany w postępowaniu dowodowym odwoławczym.
Art. 454 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 2. Sąd odwoławczy może orzec surowszą karę pozbawienia wolności tylko § 2. (uchylony).
wtedy, gdy nie zmienia ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę
zaskarżonego wyroku.
Komentarz:
Art. 455a k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:
Brak.
Komentarz: nowość, która i tak wynikała z orzecznictwa.

Nowe brzmienie:
Nie można uchylić wyroku z tego powodu, że jego uzasadnienie nie spełnia
wymogów określonych w art. 424.
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Art. 457 k.p.k.
Dotychczasowe brzmienie:

Nowe brzmienie:

§ 2. Jeżeli sąd utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy, uznając apelację za § 2. Jeżeli sąd zmienia lub utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy, uzasadnienie
oczywiście bezzasadną, uzasadnienie sporządza się na wniosek strony, chyba sporządza się na wniosek strony, chyba że zostało złożone zdanie odrębne.
że zostało zgłoszone zdanie odrębne. Przepisy art. 422 i 423 stosuje się Przepisy art. 422 i art. 423 stosuje się odpowiednio.
odpowiednio.
Komentarz:

