BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

(druk nr 735 S)

U S T A W A z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz.
652, 1010 i 1387)
Art. 3.
§ 1. Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy również w
postępowaniu dotyczącym wykonania tego orzeczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 1a. (uchylony).
§ 2. W sprawach zastrzeżonych w niniejszym kodeksie dla sądu penitencjarnego właściwy
jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany, chyba że ustawa stanowi
inaczej. Sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy.
§ 3. W stosunku do osób skazanych przez sąd wojskowy, w sprawach określonych w § 2,
orzeka wojskowy sąd garnizonowy.
§ 3a. Na postanowienie w przedmiocie właściwości w postępowaniu wykonawczym zażalenie
nie przysługuje.
§ 4. (uchylony).
§ 5. (uchylony).
Art. 199a.
§ 1. Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy do orzekania w
przedmiocie środków zabezpieczających na zasadach określonych w rozdziale X Kodeksu
karnego.
[§ 2. Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy w postępowaniu
dotyczącym wykonania środków zabezpieczających, z wyjątkiem elektronicznej kontroli
miejsca pobytu.]
<§ 2. W sprawach dotyczących wykonania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w
zakładzie psychiatrycznym właściwy jest sąd, w którego okręgu sprawca przebywa,
będący sądem tego samego rzędu co sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej
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-2instancji. Sąd ten jest również właściwy w przedmiocie zmiany tego środka
zabezpieczającego na inny środek zabezpieczający.>
§ 3. Na postanowienie co do środka zabezpieczającego przysługuje zażalenie.

Art. 199b.
§ 1. Wniosek o orzeczenie, zmianę lub uchylenie środka zabezpieczającego może złożyć
również dyrektor zakładu karnego, kierownik zakładu psychiatrycznego lub kierownik
podmiotu leczniczego, w którym sprawca odbywa terapię lub terapię uzależnień.
§ 2. Przed orzeczeniem, zmianą i uchyleniem środka zabezpieczającego sąd wysłuchuje:
1) psychologa;
2) w sprawach osób niepoczytalnych, o ograniczonej poczytalności lub z zaburzeniami
osobowości albo gdy sąd uzna to za wskazane - ponadto lekarza psychiatrę;
3) w sprawach osób z zaburzeniami preferencji seksualnych - biegłych wskazanych w pkt 1 i
2 oraz lekarza seksuologa lub psychologa seksuologa.
W sprawach osób uzależnionych można również wysłuchać biegłego w przedmiocie
uzależnienia.
§ 3. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, sprawca lub jego obrońca oraz
wnioskodawca określony w § 1.
§ 4. Można pozostawić bez rozpoznania wniosek o zmianę lub uchylenie środka
zabezpieczającego, jeżeli od wydania poprzedniego orzeczenia w tym przedmiocie
upłynęło mniej niż 6 miesięcy, a wnioskodawca nie wskazał nowych okoliczności
mających znaczenie dla rozstrzygnięcia.

Art. 203.
[§ 1. Kierownik zakładu psychiatrycznego, w którym wykonuje się środek zabezpieczający,
nie rzadziej niż co 6 miesięcy przesyła do sądu opinię o stanie zdrowia sprawcy
umieszczonego w tym zakładzie i o postępach w leczeniu lub terapii; opinię taką
obowiązany jest przesłać bezzwłocznie, jeżeli w związku ze zmianą stanu zdrowia sprawcy
uzna, że jego dalsze pozostawanie w zakładzie nie jest konieczne.]
<§ 1. Kierownik zakładu psychiatrycznego, w którym wykonuje się środek
zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, nie rzadziej niż co
6 miesięcy przesyła do sądu opinię o stanie zdrowia sprawcy umieszczonego w tym
zakładzie oraz o postępach w leczeniu lub terapii. Opinię taką kierownik zakładu
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stanu zdrowia sprawcy uzna, że jego dalsze pozostawanie w zakładzie nie jest
konieczne.>
§ 2. Sąd może w każdym czasie żądać opinii o stanie zdrowia i stosowanym leczeniu lub
terapii oraz ich wyników wobec sprawcy umieszczonego w zakładzie, o którym mowa w
§ 1.
<§ 2a. W opiniach, o których mowa w § 1 i 2, zamieszcza się również opinię o tym, czy ze
względu na stan zdrowia sprawcy jego udział w posiedzeniu, o którym mowa
w art. 204 § 2, byłby niewskazany. W razie potrzeby sąd zasięga opinii innych
biegłych.>
§ 3. Za sporządzenie opinii określonej w § 1 wynagrodzenie nie przysługuje.

Art. 204.
§ 1. (9) Jeżeli wobec sprawcy orzeczono pobyt w zakładzie psychiatrycznym, sąd, nie rzadziej
niż co 6 miesięcy, orzeka w przedmiocie dalszego stosowania tego środka, a w wypadku
uzyskania opinii, że dalsze pozostawanie sprawcy w zakładzie nie jest konieczne bezzwłocznie. W razie potrzeby sąd zasięga opinii innych biegłych.
§ 2. (10) W posiedzeniu w przedmiocie dalszego stosowania pobytu sprawcy w zakładzie
psychiatrycznym obowiązkowy jest udział:
1) prokuratora;
2) obrońcy w wypadkach określonych w art. 8 § 2, chyba że sąd orzeka na korzyść lub
zgodnie z wnioskiem skazanego.
<§ 2a. Sprawca ma prawo wziąć udział w posiedzeniu, o którym mowa w § 2. Sprawca
nie bierze udziału w posiedzeniu, jeżeli z opinii biegłych wynika, że byłoby to
niewskazane, chyba że sąd uzna jego udział za konieczny.
§ 2b. Doręczając sprawcy zawiadomienie o terminie posiedzenia, należy go pouczyć o
prawie do złożenia wniosku o doprowadzenie go na posiedzenie.
§ 2c. Wniosek, o którym mowa w § 2b, powinien być złożony w terminie 7 dni od daty
doręczenia zawiadomienia. Wniosek złożony po terminie podlega rozpoznaniu, jeżeli
nie powoduje to konieczności zmiany terminu posiedzenia, o którym mowa w § 2.
§ 2d. Wniosek, o którym mowa w § 2b, może być złożony również kierownikowi zakładu
psychiatrycznego, w którym sprawca jest umieszczony. Kierownik zakładu
psychiatrycznego niezwłocznie przekazuje wniosek do właściwego sądu.>
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-4§ 3. Orzekając o zwolnieniu z zakładu psychiatrycznego, sąd w razie stwierdzenia, że
zachodzą przesłanki do przyjęcia sprawcy do domu pomocy społecznej w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz.
882, 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 138), zawiadamia o tym właściwy organ do spraw
pomocy społecznej.
§ 4. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli wobec sprawcy orzeczono inny środek
zabezpieczający, z tym że sąd orzeka w przedmiocie dalszego stosowania tego środka nie
rzadziej niż co 12 miesięcy.
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