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USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – KODEKS POSTĘPOWANIA 

KARNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1247)  

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, 

z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

(pkt 1-51 pominięto) 

[52) po art. 168 dodaje się art. 168a w brzmieniu: 

"Art. 168a. Niedopuszczalne jest przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu 

uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego, o którym 

mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego.";] 

<52) po art. 168 dodaje się art. 168a i art. 168b w brzmieniu: 

„Art. 168a. Niedopuszczalne jest przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu 

uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego, o 

którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego. 

Art. 168b. Gdy uzyskanie przez stronę dowodu napotyka znaczne trudności 

lub nie jest możliwe, sąd działając na wniosek tej strony, może się zwrócić o 

wydanie przedmiotu, dokumentu lub udzielenie informacji.”;> 

(pkt 53-143 pominięto) 

144)  w art. 424: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 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.", 

[b)  dodaje się § 3 w brzmieniu: 

"§ 3. W wypadku złożenia wniosku 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 wymiaru kary.";] 

<b) dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. W wypadku złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku wyłącznie co 

do rozstrzygnięcia co do kary lub środka karnego 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 

rozstrzygnięcia co do kary lub środka karnego.”;>. 


