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Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 50, poz. 580)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 84 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Obroƒca wyznaczony z urz´du w post´powa-
niu kasacyjnym, w post´powaniu o stwier-
dzenie niewa˝noÊci orzeczenia lub w post´-
powaniu o wznowienie post´powania powi-
nien sporzàdziç i podpisaç kasacj´, wniosek
o stwierdzenie niewa˝noÊci orzeczenia lub
wniosek o wznowienie post´powania albo
poinformowaç na piÊmie sàd, ˝e nie stwier-
dzi∏ podstaw do wniesienia kasacji, z∏o˝enia
wniosku o stwierdzenie niewa˝noÊci orzecze-
nia lub wniosku o wznowienie post´powa-
nia.”;

2) w art. 101 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyrok, nakaz karny, a tak˝e postanowienie
zamykajàce drog´ do wydania wyroku,
w przedmiocie warunkowego umorzenia po-
st´powania albo Êrodka zabezpieczajàcego,
oddalajàce wniosek o wznowienie post´po-
wania oraz wydane na podstawie art. 420 § 1
lub 2, sà niewa˝ne z mocy samego prawa, je-
˝eli:

1) oskar˝ony nie podlega∏ orzecznictwu pol-
skich sàdów karnych,

2) w wydaniu orzeczenia bra∏a udzia∏ osoba
nieuprawniona albo niezdolna do orzeka-
nia bàdê podlegajàca wy∏àczeniu na pod-
stawie art. 40 § 1 pkt 1—3 lub 6 oraz § 2 i 3,

3) orzeczenie zosta∏o wydane pomimo to, ˝e
inne post´powanie karne co do tego same-
go czynu tej samej osoby zosta∏o ju˝ pra-
womocnie ukoƒczone,

4) orzeczono kar´, Êrodek karny lub Êrodek za-
bezpieczajàcy nie znane ustawie,

5) orzeczenie zapad∏o z naruszeniem zasady
wi´kszoÊci g∏osów lub nie zosta∏o podpisa-
ne przez któràkolwiek z osób bioràcych
udzia∏ w jego wydaniu,

6) sàd orzek∏ w sk∏adzie nie znanym ustawie,

7) zachodzi sprzecznoÊç w treÊci orzeczenia,
uniemo˝liwiajàca jego wykonanie.”;

3) art. 102 otrzymuje brzmienie:

„Art. 102. § 1. Ka˝dy organ post´powania jest obo-
wiàzany przedstawiç uchybienie sta-
nowiàce przyczyn´ niewa˝noÊci
orzeczenia sàdowi w∏aÊciwemu do
stwierdzenia niewa˝noÊci.

§ 2. Niewa˝noÊç z mocy samego prawa
stwierdza na posiedzeniu z urz´du,
z inicjatywy organu post´powania
albo na wniosek strony, sàd apela-
cyjny w sk∏adzie trzech s´dziów.
O niewa˝noÊci orzeczenia sàdu ape-
lacyjnego oraz Sàdu Najwy˝szego
orzeka Sàd Najwy˝szy. Sàd Najwy˝-
szy orzeka o niewa˝noÊci wydanego
przez siebie orzeczenia w sk∏adzie
siedmiu s´dziów, chyba ˝e orzecze-
nie zosta∏o wydane jednoosobowo.

§ 3. Wniosek strony o stwierdzenie nie-
wa˝noÊci orzeczenia, je˝eli nie po-
chodzi od prokuratora, powinien
byç sporzàdzony i podpisany przez
adwokata albo radc´ prawnego b´-
dàcego pe∏nomocnikiem. Wniosek
powinien zawieraç wskazanie przy-
czyny niewa˝noÊci oraz uzasadnie-
nie.

§ 4. Je˝eli wniosek nie pochodzi od pro-
kuratora, strona do∏àcza dowód
uiszczenia op∏aty sàdowej w wyso-
koÊci stanowiàcej po∏ow´ op∏aty od
kasacji. Przepisy art. 527 § 2—4 sto-
suje si´ odpowiednio.

§ 5. Prezes sàdu w∏aÊciwego do stwier-
dzenia niewa˝noÊci orzeczenia od-
mawia przyj´cia wniosku, je˝eli zo-
sta∏ z∏o˝ony przez osob´ nieupraw-
nionà lub jest niedopuszczalny
z mocy ustawy.

§ 6. Na zarzàdzenie w sprawie, o której
mowa w § 5, oraz na zarzàdzenie od-
mawiajàce przyj´cia wniosku na
podstawie art. 120 § 2 przys∏uguje
za˝alenie do sàdu w∏aÊciwego do
rozpoznania wniosku. Przepis § 3
zdanie pierwsze stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 7. Przyj´ty wniosek strony dor´cza si´
pozosta∏ym stronom, ich obroƒcom
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i pe∏nomocnikom, którzy w terminie
14 dni od dor´czenia mogà przed-
stawiç sàdowi na piÊmie swoje sta-
nowisko. Sàd rozpoznaje kwesti´
niewa˝noÊci na posiedzeniu bez
udzia∏u stron, chyba ˝e prezes sàdu
lub sàd postanowi inaczej.

§ 8. Stwierdzajàc niewa˝noÊç orzecze-
nia, sàd, w razie potrzeby, przekazu-
je spraw´, komu nale˝y, lub podej-
muje inne odpowiednie rozstrzy-
gni´cie.

§ 9. Na postanowienie w przedmiocie
niewa˝noÊci przys∏uguje za˝alenie,
chyba ˝e wyda∏ je Sàd Najwy˝szy.”;

4) w art. 103 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W razie rozpoznawania kwestii niewa˝noÊci
sàd mo˝e wstrzymaç wykonanie orzeczenia.
Wstrzymujàc wykonanie orzeczenia, sàd mo-
˝e zastosowaç Êrodek zapobiegawczy. Prze-
pis art. 538 stosuje si´ odpowiednio.”;

5) w art. 180 w § 2 po wyrazach „tajemnicy adwokac-
kiej,” dodaje si´ wyrazy „radcy prawnego,”;

6) w art. 251 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W postanowieniu o zastosowaniu tymczaso-
wego aresztowania nale˝y okreÊliç czas jego
trwania, a ponadto oznaczyç termin, do które-
go aresztowanie ma trwaç. Obowiàzek ka˝do-
razowego oznaczenia terminu stosowania
tymczasowego aresztowania trwa do upra-
womocnienia si´ orzeczenia koƒczàcego po-
st´powanie.  W przedmiocie tymczasowego
aresztowania po wydaniu orzeczenia koƒczà-
cego post´powanie orzeka sàd, który wyda∏
to orzeczenie, a w razie przekazania sprawy
do drugiej instancji — sàd odwo∏awczy.”;

7) art. 254 otrzymuje brzmienie:

„Art. 254. § 1. Oskar˝ony mo˝e sk∏adaç w ka˝dym
czasie wniosek o uchylenie lub zmia-
n´ Êrodka zapobiegawczego;
w przedmiocie wniosku rozstrzyga,
najpóêniej w ciàgu 3 dni, prokurator,
a po wniesieniu aktu oskar˝enia do
sàdu — sàd, przed którym sprawa
si´ toczy. Przepisu art. 252 § 2 nie
stosuje si´, zaÊ przepis art. 263 § 5
stosuje si´ odpowiednio.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie
wniosku za˝alenie przys∏uguje tylko
wtedy, gdy wniosek zosta∏ z∏o˝ony
po up∏ywie co najmniej 2 miesi´cy
od dnia rozpoznania poprzedniego
wniosku dotyczàcego tego samego
oskar˝onego.”;

8) art. 263 otrzymuje brzmienie:

„Art. 263. § 1. W post´powaniu przygotowaw-
czym sàd, stosujàc tymczasowe
aresztowanie, oznacza jego termin
na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.

§ 2. Je˝eli ze wzgl´du na szczególne
okolicznoÊci sprawy nie mo˝na by∏o
ukoƒczyç post´powania przygoto-
wawczego w terminie okreÊlonym
w § 1, na wniosek prokuratora, sàd
pierwszej instancji w∏aÊciwy do roz-
poznania sprawy, gdy zachodzi tego
potrzeba, mo˝e przed∏u˝yç tymcza-
sowe aresztowanie na okres, który
∏àcznie nie mo˝e przekroczyç 12
miesi´cy.

§ 3. ¸àczny okres stosowania tymczaso-
wego aresztowania do chwili wyda-
nia pierwszego wyroku przez sàd
pierwszej instancji nie mo˝e prze-
kroczyç 2 lat.

§ 4. Przed∏u˝enia stosowania tymczaso-
wego aresztowania na okres ozna-
czony, przekraczajàcy terminy okre-
Êlone w § 2 i 3, mo˝e dokonaç sàd
apelacyjny, w którego okr´gu pro-
wadzi si´ post´powanie, na wniosek
sàdu, przed którym sprawa si´ to-
czy, a w post´powaniu przygoto-
wawczym na wniosek w∏aÊciwego
prokuratora apelacyjnego — je˝eli
koniecznoÊç taka powstaje w zwiàz-
ku z zawieszeniem post´powania
karnego, przed∏u˝ajàcà si´ obserwa-
cjà psychiatrycznà oskar˝onego,
przed∏u˝ajàcym si´ opracowywa-
niem opinii bieg∏ego, wykonywa-
niem czynnoÊci dowodowych
w sprawie o szczególnej zawi∏oÊci
lub poza granicami kraju, celowym
przewlekaniem post´powania przez
oskar˝onego, a tak˝e z powodu in-
nych istotnych przeszkód, których
usuni´cie by∏o niemo˝liwe.

§ 5. Na postanowienie sàdu apelacyjne-
go wydane na podstawie § 4 przy-
s∏uguje za˝alenie do sàdu apelacyj-
nego orzekajàcego w sk∏adzie trzech
s´dziów.

§ 6. Z wnioskiem o przed∏u˝enie okresu
tymczasowego aresztowania nale˝y
wystàpiç, z jednoczesnym przes∏a-
niem w∏aÊciwemu sàdowi akt spra-
wy, nie póêniej ni˝ 14 dni przed up∏y-
wem dotychczas okreÊlonego termi-
nu stosowania tego Êrodka.

§ 7. Je˝eli zachodzi potrzeba stosowania
tymczasowego aresztowania po wy-
daniu pierwszego wyroku przez sàd
pierwszej instancji, ka˝dorazowe je-
go przed∏u˝enie mo˝e nast´powaç
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na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesià-
ce.”;

9) w art. 309 w § 3 wyrazy „Prokurator Generalny” za-
st´puje si´ wyrazami „w∏aÊciwy prokurator apela-
cyjny”;

10) w art. 331 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W sprawie, w której wobec podejrzanego sto-
sowane jest tymczasowe aresztowanie, akt
oskar˝enia nale˝y wnieÊç nie póêniej ni˝ 14 dni
przed up∏ywem dotychczas okreÊlonego ter-
minu stosowania tego Êrodka.”;

11) art. 378 otrzymuje brzmienie:

„Art. 378. § 1. Je˝eli w sprawie, w której oskar˝ony
musi mieç obroƒc´ i korzysta z obro-
ny z wyboru, obroƒca lub oskar˝ony
wypowiada stosunek obroƒczy, sàd
zakreÊla oskar˝onemu odpowiedni
termin do powo∏ania nowego
obroƒcy, a po bezskutecznym up∏y-
wie tego terminu prezes sàdu lub
sàd wyznacza obroƒc´ z urz´du.
W razie potrzeby rozpraw´ przerywa
si´ lub odracza.

§ 2. W sprawie, w której oskar˝ony ko-
rzysta z obroƒcy z urz´du, sàd na
uzasadniony wniosek obroƒcy lub
oskar˝onego zwalnia obroƒc´ z jego
obowiàzków i wyznacza oskar˝one-
mu innego obroƒc´ z urz´du.

§ 3. Wyznaczajàc nowego obroƒc´, sàd
jednoczeÊnie podejmuje decyzj´,
czy dotychczasowy obroƒca mo˝e
bez uszczerbku dla prawa oskar˝o-
nego do obrony pe∏niç swe obo-
wiàzki do czasu podj´cia obrony
przez nowego obroƒc´.”;

12) w art. 439 w § 3 skreÊla si´ wyrazy „§ 1”;

13) w art. 444 po wyrazie „stronom” dodaje si´ wyra-
zy „i podmiotowi okreÊlonemu w art. 52 Kodeksu
karnego”;

14) art. 451 otrzymuje brzmienie:

„Art. 451. Sàd odwo∏awczy zarzàdza sprowadzenie
na rozpraw´ oskar˝onego pozbawione-
go wolnoÊci, chyba ˝e uzna za wystar-
czajàcà obecnoÊç obroƒcy. Je˝eli sàd nie
zarzàdza sprowadzenia oskar˝onego,
który nie ma obroƒcy, wyznacza obroƒc´
z urz´du.”;

15) w art. 464 w § 3 skreÊla si´ wyrazy „§ 1”;

16) art. 523 otrzymuje brzmienie:

„Art. 523. § 1. Kasacja mo˝e byç wniesiona tylko

z powodu uchybieƒ wymienionych
w art. 439 lub innego ra˝àcego naru-
szenia prawa, je˝eli mog∏o ono mieç
istotny wp∏yw na treÊç orzeczenia;
kasacja nie mo˝e byç wniesiona wy-
∏àcznie z powodu niewspó∏mierno-
Êci kary.

§ 2. Kasacj´ na korzyÊç mo˝na wnieÊç je-
dynie w razie skazania oskar˝onego
za przest´pstwo lub przest´pstwo
skarbowe na kar´ pozbawienia wol-
noÊci bez warunkowego zawiesze-
nia jej wykonania.

§ 3. Kasacj´ na niekorzyÊç mo˝na
wnieÊç jedynie w razie uniewinnie-
nia oskar˝onego albo umorzenia po-
st´powania z przyczyn wskazanych
w art. 17 § 1 pkt 3 i 4 oraz z powodu
niepoczytalnoÊci sprawcy.

§ 4. Ograniczenia przewidziane w § 2 i 3
nie dotyczà kasacji:

1) wniesionej z powodu uchybieƒ
wymienionych w art. 439,

2) w wypadku okreÊlonym w art. 521.”;

17) w art. 526 w § 2 wyraz „adwokata” zast´puje si´
wyrazami „obroƒc´ lub pe∏nomocnika b´dàcego
adwokatem albo radcà prawnym”;

18) w art. 527 w § 4 po wyrazie „cz´Êci” dodaje si´
przecinek i wyrazy „albo zostanie cofni´ta”;

19) w art. 528 w § 1:

a) w pkt 2 po wyrazie „adwokata” dodaje si´ wyra-
zy „lub radcy prawnego”,

b) w pkt 3 po wyrazach „w art. 524 § 1” dodaje si´
wyrazy „zdanie pierwsze”;

20) art. 530 otrzymuje brzmienie:

„Art. 530. § 1. W wypadku okreÊlonym w art. 525
§ 1, przyjmujàc kasacj´, prezes sàdu
dor´cza jej odpis pozosta∏ym stro-
nom oraz, po z∏o˝eniu przez prokura-
tora pisemnej odpowiedzi na kasa-
cj´, niezw∏ocznie przesy∏a akta sàdo-
wi w∏aÊciwemu do rozpoznania ka-
sacji, je˝eli sàd, do którego wniesio-
no kasacj´, nie jest uprawniony do
jej rozpoznania.

§ 2. Prezes sàdu, do którego wniesiono
kasacj´, odmawia jej przyj´cia, je˝e-
li zachodzà okolicznoÊci, o których
mowa w art. 120 § 2 lub w art. 429
§ 1, albo gdy kasacj´ oparto na in-
nych powodach ni˝ wskazane w
art. 523 § 1.
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§ 3. Na zarzàdzenie, o którym mowa
w § 2, za˝alenie przys∏uguje do Sàdu
Najwy˝szego. Przepis art. 526 § 2
stosuje si´ odpowiednio. Sàd Naj-
wy˝szy rozpoznaje za˝alenie jedno-
osobowo.

§ 4. W wypadku przyj´cia kasacji, której
prokurator nie uzna∏ za oczywiÊcie
bezzasadnà, odpis pisemnej odpo-
wiedzi prokuratora na kasacj´ dor´-
cza si´ pozosta∏ym stronom, ich
obroƒcom i pe∏nomocnikom. Dalsze
pisma procesowe wnosi si´ bezpo-
Êrednio do sàdu kasacyjnego.

§ 5. Prokurator, uznajàc kasacj´ za oczy-
wiÊcie bezzasadnà, przesy∏a odpis
odpowiedzi na kasacj´ pozosta∏ym
stronom, ich obroƒcom i pe∏nomoc-
nikom, którzy w terminie 14 dni od
otrzymania odpowiedzi prokuratora
mogà przedstawiç sàdowi na piÊmie
swoje stanowisko.”;

21) art. 535 otrzymuje brzmienie:

„Art. 535. § 1. Kasacj´ od wyroku Sàd Najwy˝szy
rozpoznaje na rozprawie, a od posta-
nowienia mo˝e rozpoznaç na posie-
dzeniu, w którym strony mogà wziàç
udzia∏. Oskar˝onego pozbawionego
wolnoÊci nie sprowadza si´, chyba
˝e prezes sàdu lub sàd postanowi
inaczej.

§ 2. Sàd Najwy˝szy mo˝e oddaliç na po-
siedzeniu bez udzia∏u stron kasacj´
w razie jej oczywistej bezzasadnoÊci.
Nie dotyczy to kasacji wniesionej na
podstawie art. 521. Oddalenie kasa-
cji jako oczywiÊcie bezzasadnej nie
wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 3. Sàd Najwy˝szy mo˝e uwzgl´dniç
w ca∏oÊci na posiedzeniu bez udzia-
∏u stron kasacj´ wniesionà na ko-
rzyÊç oskar˝onego w razie jej oczy-
wistej zasadnoÊci.”;

22) w art. 544 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W kwestii wznowienia post´powania sàd
orzeka na posiedzeniu bez udzia∏u stron, chy-
ba ˝e prezes sàdu lub sàd postanowi ina-
czej.”;

23) w art. 545 w § 1 wyraz „455” zast´puje si´ wyrazem
„456”;

24) w art. 657 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uprawnienia procesowe Prokuratora Gene-
ralnego i prokuratora apelacyjnego przys∏u-
gujà równie˝ Naczelnemu Prokuratorowi
Wojskowemu, je˝eli ustawa nie stanowi ina-
czej, a uprawnienia prokuratora okr´gowego
przys∏ugujà odpowiednio wojskowemu pro-
kuratorowi okr´gowemu.”

Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce Kodeks post´powania karnego
(Dz.U. Nr 89, poz. 556 i Nr 160, poz. 1083) dodaje si´ art.
11a w brzmieniu:

„Art. 11a. Je˝eli rozpoznanie sprawy w sàdzie
miejscowo w∏aÊciwym nie jest mo˝liwe
w terminie zabezpieczajàcym unikni´cie
przedawnienia karalnoÊci przest´pstwa
okreÊlonym w art. 101 Kodeksu karnego,
uwzgl´dniajàc wniosek sàdu w∏aÊciwe-
go, sàd apelacyjny mo˝e przekazaç takà
spraw´ do rozpoznania innemu sàdowi
równorz´dnemu.”

Art. 3. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 i z 2000 r.
Nr 60, poz. 703) skreÊla si´ art. 168.

Art. 4. CzynnoÊci procesowe dokonane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy sà skuteczne, je˝eli do-
konano ich z zachowaniem przepisów dotychczaso-
wych.

Art. 5. Wnioski o zastosowanie i przed∏u˝enie sto-
sowania tymczasowego aresztowania z∏o˝one przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy rozpoznaje sàd dotych-
czas w∏aÊciwy.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady i tryb og∏aszania ak-
tów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
oraz zasady i tryb wydawania dzienników urz´dowych.

2. Zasady i tryb og∏aszania umów mi´dzynarodo-
wych, a tak˝e uk∏adów zbiorowych pracy okreÊlajà od-
r´bne ustawy.


