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S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk 
nr 3866) 

 
 

Marszałek Sejmu na 102 posiedzeniu Sejmu w dniu 6 maja 2005 r. – na podstawie 

art. 90 ust. 1 w związku z art. 87 ust.2 regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt 

ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, w celu rozpatrzenia. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego 

projektu ustawy na  posiedzeniach  w dniach 19 maja  oraz  15 czerwca  2005 r.  

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy.  
 
 
 
Warszawa, dnia 15 czerwca 2005 r.  
 
 
 
             Sprawozdawca                                                                   Przewodniczący Komisji 
 
 
     /-/ Bohdan Kopczyński                                                                /-/ Cezary Grabarczyk 
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1  

P r o j e k t 
 

 

 

USTAWA 

z dnia  2005 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, 
poz. 555, z późn. zm.1)) art. 464 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 464. § 1. Strony oraz obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział 
w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie 
na postanowienie kończące postępowanie oraz na zatrzymanie. 
Mają oni prawo do udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego 
także wtedy, gdy przysługuje im prawo udziału w posiedzeniu 
sądu pierwszej instancji. 

§ 2. W innych wypadkach sąd odwoławczy może zezwolić stronom 
lub obrońcy albo pełnomocnikowi na wzięcie udziału w posie-
dzeniu. 

§ 3. Przepis art. 451 stosuje się odpowiednio, gdy przedmiotem po-
siedzenia ma być rozpoznanie zażalenia na postanowienie 
kończące postępowanie oraz na zatrzymanie.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, 

poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, 
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 
1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 
2641 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680 i Nr 96, poz. 821. 

 




