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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r.

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

(druk nr 580)

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. - KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. Nr

89, poz. 555, z późn. zm.)

Art. 156.
§ 1. Stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i

przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność
sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione
również innym osobom.

§ 2. Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się odpłatnie kserokopie
dokumentów z akt sprawy. Kserokopie takie można wydać odpłatnie, na wniosek,
również innym stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, pełnomocnikom i
przedstawicielom ustawowym.

§ 3. Prezes sądu może w razie uzasadnionej potrzeby zarządzić wydanie odpłatnie
uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.

§ 4. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia tajemnicy państwowej, przeglądanie akt,
sporządzanie odpisów i kserokopii odbywa się z zachowaniem rygorów określonych
przez prezesa sądu lub sąd. Uwierzytelnionych odpisów i kserokopii nie wydaje się,
chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 5. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w toku postępowania przygotowawczego stronom,
obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta,
umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione
odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Za
zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w
wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom.

<§ 5a. W toku postępowania przygotowawczego podejrzanemu i jego obrońcy
udostępnia się akta sprawy w części zawierającej dowody wskazane we wniosku o
zastosowanie albo przedłużenie tymczasowego aresztowania oraz wymienione w
postanowieniu o zastosowaniu albo przedłużeniu tymczasowego aresztowania.
Prokurator może odmówić zgody na udostępnienie tych dowodów tylko wówczas,
gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zagrażałoby to bezpieczeństwu publicznemu,
narażałoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pokrzywdzonego lub
innego uczestnika postępowania, groziłoby zniszczeniem lub ukryciem dowodów
albo tworzeniem dowodów fałszywych, groziłoby uniemożliwieniem ustalenia i
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ujęcia współsprawcy czynu zarzucanego podejrzanemu lub sprawców innych
czynów ujawnionych w toku postępowania, ujawniałoby prowadzone czynności
opreacyjno-rozpoznawcze lub zagrażałoby utrudnieniem postępowania
przygotowawczego w inny bezprawny sposób.>

§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za
wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, mając
na uwadze koszty wykonania takich kserokopii.


