
Art. 348–349

Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej

Art. 348. [Niezwłoczne wyznaczenie] Rozprawę należy wyznaczyć
i przeprowadzić bez nieuzasadnionej zwłoki.

Art. 349. [Posiedzenie sądu] § 1. Jeżeli przewidywany zakres postępo-
wania dowodowego uzasadnia przypuszczenie, że w sprawie niezbędne
będzie wyznaczenie co najmniej 5 terminów rozprawy, prezes sądu nie-
zwłocznie wyznacza sędziego albo członków składu orzekającego oraz
kieruje sprawę na posiedzenie.

§ 2. Czynności, o których mowa w § 1, prezes sądu może dokonać także
wówczas, jeżeli ze względu na zawiłość sprawy lub z innych ważnych po-
wodów uzna, że może to przyczynić się do usprawnienia postępowania,
a zwłaszcza należytego planowania i organizacji rozprawy głównej.

§ 3. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 30 dni od daty jego wy-
znaczenia.

§ 4. Oskarżyciel publiczny, obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć
udział w posiedzeniu. Prezes sądu może uznać ich udział w posiedze-
niu za obowiązkowy. Prezes sądu może także zawiadomić o posiedzeniu
pozostałe strony, jeżeli uzna, że przyczyni się to do usprawnienia postę-
powania.

§ 5. Wyznaczając posiedzenie, prezes sądu wzywa oskarżyciela pu-
blicznego, pełnomocników i obrońców do przedstawienia pisemnego sta-
nowiska dotyczącego planowania przebiegu rozprawy głównej oraz jej
organizacji, w tym dowodów, które powinny być przeprowadzone jako
pierwsze na tych rozprawach, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

§ 6. Stanowisko w przedmiocie planowania i organizacji rozprawy
głównej obejmuje wnioski dowodowe oraz informacje i oświadczenia,
w szczególności o proponowanych terminach rozpraw i ich przedmiocie,
terminach usprawiedliwionej nieobecności uczestników procesu, a także
oświadczenia wskazujące na potrzebę wezwania na rozprawę główną bie-
głych, kuratora sądowego, sprawdzenia danych o karalności oskarżonego
oraz inne oświadczenia dotyczące okoliczności istotnych dla sprawnego
przeprowadzenia dalszego postępowania.

§ 7. Na posiedzeniu sąd rozstrzyga w przedmiocie wniosków dowodo-
wych, a przewodniczący składu orzekającego, biorąc pod uwagę stanowi-
ska w przedmiocie planowania i organizacji rozprawy głównej przedsta-
wione przez strony, pełnomocników i obrońców, rozstrzyga w przedmio-
cie kolejności przeprowadzenia dowodów, przebiegu i organizacji roz-
prawy głównej oraz wyznacza jej terminy, a także podejmuje inne nie-
zbędne rozstrzygnięcia. Przepisy art. 350 § 2–4 stosuje się odpowiednio.
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Art. 350–353

§ 8. Ogłoszenie zarządzenia o wyznaczeniu terminów rozprawy ma
skutek równoznaczny z wezwaniem obecnych uczestników postępowania
do udziału w rozprawie albo zawiadomieniem o jej terminach.

Art. 350. [Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej] § 1. W spra-
wach, w których nie wyznaczono posiedzenia, o którym mowa w art. 349,
prezes sądu wydaje pisemne zarządzenie wskazujące sędziego albo człon-
ków składu orzekającego.

§ 2. Przewodniczący składu orzekającego wydaje pisemne zarządzenie
o wyznaczeniu rozprawy głównej, w którym wskazuje:

1) dzień, godzinę i salę rozpraw;
2) strony i inne osoby, które należy wezwać na rozprawę lub zawiadomić

o jej terminie;
3) inne czynności konieczne do przygotowania rozprawy.

§ 3. Co do oskarżonego pozbawionego wolności należy wydać zarzą-
dzenie o doprowadzeniu go na rozprawę w celu udziału w czynnościach,
o których mowa w art. 374 § 1a, a także jeśli złożył on wniosek, o którym
mowa w art. 353 § 3, albo gdy jego obecność na rozprawie została uznana
za obowiązkową.

§ 4. O terminie i miejscu rozprawy głównej zawiadamia się pokrzyw-
dzonego.

Art. 351. (uchylony)

Art. 352. [Dopuszczenie dowodów] Przewodniczący składu orzekają-
cego po rozważeniu wniosków stron albo sąd z urzędu dopuszcza do-
wody, a przewodniczący zarządza ich sprowadzenie na rozprawę. Przepis
art. 368 stosuje się odpowiednio.

Art. 353. [Niezachowanie terminu] § 1. Pomiędzy doręczeniem zawia-
domienia a terminem rozprawy głównej powinno upłynąć co najmniej
7 dni.

§ 2. W razie niezachowania tego terminu w stosunku do oskarżonego
lub jego obrońcy rozprawa na ich wniosek, zgłoszony przed rozpoczęciem
przewodu sądowego, ulega odroczeniu.

§ 3. Doręczając oskarżonemu pozbawionemu wolności, którego obec-
ność na rozprawie nie jest obowiązkowa, zawiadomienie o terminie roz-
prawy, należy pouczyć go o prawie do złożenia w terminie 7 dni od
daty doręczenia tego zawiadomienia wniosku o doprowadzenie go na
rozprawę.
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Art. 354–354a

§ 4. Doręczając oskarżonemu wezwanie na rozprawę albo zawiado-
mienie o jej terminie, poucza się go o treści przepisów art. 374, art. 376,
art. 377, art. 422 i art. 447 § 5.

§ 4a. Doręczając stronie zawiadomienie o terminie rozprawy, poucza
się ją o treści art. 402 § 1 zdanie trzecie.

§ 5. Wniosek, o którym mowa w § 3, jak również wniosek o wyzna-
czenie obrońcy z urzędu, powinien być złożony w terminie 7 dni od daty
doręczenia wezwania lub zawiadomienia. Wnioski złożone po terminie
podlegają rozpoznaniu, jeżeli nie powoduje to konieczności zmiany ter-
minu rozprawy albo posiedzenia, o którym mowa w art. 341 lub art. 343.

Art. 354. [Środki zabezpieczające] W wypadku wniosku prokuratora
o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i o za-
stosowanie środków zabezpieczających stosuje się odpowiednio przepisy
niniejszego rozdziału z następującymi zmianami:

1) nie stosuje się przepisów o oskarżycielu posiłkowym;
2) wniosek kieruje się na rozprawę, chyba że w świetle materiałów

postępowania przygotowawczego popełnienie czynu zabronionego
przez podejrzanego i jego niepoczytalność w chwili czynu nie bu-
dzą wątpliwości, a prezes sądu uzna za celowe rozpoznanie sprawy
na posiedzeniu z udziałem prokuratora, obrońcy i podejrzanego; po-
dejrzany nie bierze udziału w posiedzeniu, jeżeli z opinii biegłych
wynika, że byłoby to niewskazane, chyba że sąd uzna jego udział za
konieczny; pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w posiedzeniu;

3) w razie umorzenia postępowania stosuje się art. 322 § 2 i 3.

Art. 354a. [Wysłuchanie biegłego psychologa lub psychiatry] § 1. Przed
orzeczeniem środka zabezpieczającego, o którym mowa w art. 93a § 1
Kodeksu karnego, albo nakazu lub zakazów, o których mowa w art. 39
pkt 2–3 Kodeksu karnego, orzeczonych tytułem środka zabezpieczającego,
sąd wysłuchuje:

1) biegłego psychologa;
2) w sprawach osób niepoczytalnych, o ograniczonej poczytalności lub

z zaburzeniami osobowości albo gdy sąd uzna to za wskazane – po-
nadto biegłych lekarzy psychiatrów;

3) w sprawach osób z zaburzeniami preferencji seksualnych – biegłych
wskazanych w pkt 1 i 2 oraz biegłego lekarza seksuologa lub biegłego
psychologa seksuologa.

W sprawach osób uzależnionych można również wysłuchać biegłego
w przedmiocie uzależnienia.

§ 2. Jeżeli sprawca, wobec którego istnieją podstawy do orzeczenia te-
rapii lub terapii uzależnień, wyraża zgodę na taką terapię lub terapię
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Art. 355–358

uzależnień, przepisu § 1 nie stosuje się; sąd może jednak, jeżeli uzna to
za wskazane, wysłuchać jednego lub więcej biegłych wskazanych w tym
przepisie.

Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej

Art. 355. [Zasada jawności] Rozprawa odbywa się jawnie. Ograniczenia
jawności określa ustawa.

Art. 356. [Publiczność] § 1. Na rozprawie oprócz osób biorących udział
w postępowaniu mogą być obecne tylko osoby pełnoletnie, nieuzbrojone.

§ 2. Przewodniczący może zezwolić na obecność na rozprawie mało-
letnim oraz osobom obowiązanym do noszenia broni.

§ 3. Nie mogą być obecne na rozprawie osoby znajdujące się w stanie
nielicującym z powagą sądu.

Art. 357. [Udział przedstawicieli środków masowego przekazu w roz-
prawie] § 1. Sąd zezwala przedstawicielom środków masowego przekazu
na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z prze-
biegu rozprawy.

§ 2. Sąd może określić warunki udziału przedstawicieli środków ma-
sowego przekazu w rozprawie.

§ 3. Jeżeli ze względów techniczno-organizacyjnych obecność przed-
stawicieli środków masowego przekazu utrudnia przebieg rozprawy, sąd
ogranicza liczbę przedstawicieli środków masowego przekazu na sali roz-
prawy i wskazuje uprawnionych do dokonywania za pomocą aparatury
utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy według kolejności zgło-
szeń lub na podstawie losowania.

§ 4. Sąd zarządza opuszczenie sali rozprawy przez przedstawicieli środ-
ków masowego przekazu, którzy zakłócają przebieg rozprawy.

§ 5. W wyjątkowych wypadkach, gdy należy się obawiać, że obecność
przedstawicieli środków masowego przekazu mogłaby oddziaływać krę-
pująco na zeznania świadka, przewodniczący może zarządzić opuszcze-
nie sali rozprawy przez przedstawicieli środków masowego przekazu na
czas przesłuchania danej osoby.

Art. 358. [Uprawnienie stron] Jeżeli nie przemawia przeciw temu
wzgląd na prawidłowość postępowania, sąd na wniosek strony wyraża
zgodę na utrwalenie przez nią przebiegu rozprawy za pomocą urządze-
nia rejestrującego dźwięk.
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Art. 359–364

Art. 359. [Rozprawa niejawna] Niejawna jest rozprawa, która dotyczy:
1) wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczy-

talności sprawcy i zastosowanie środka zabezpieczającego;
2) sprawy o pomówienie lub znieważenie; na wniosek pokrzywdzonego

rozprawa odbywa się jednak jawnie.

Art. 360. [Wyłączenie jawności] § 1. Sąd może wyłączyć jawność roz-
prawy w całości albo w części:

1) jeżeli jawność mogłaby:
a) wywołać zakłócenie spokoju publicznego,
b) obrażać dobre obyczaje,
c) ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa

powinny być zachowane w tajemnicy,
d) naruszyć ważny interes prywatny;

2) jeżeli choćby jeden z oskarżonych jest nieletni lub na czas przesłucha-
nia świadka, który nie ukończył 15 lat;

3) na żądanie osoby, która złożyła wniosek o ściganie.
§ 2. Jeżeli prokurator sprzeciwi się wyłączeniu jawności, rozprawa od-

bywa się jawnie.

Art. 361. [Osoby wskazane] § 1. W razie wyłączenia jawności mogą być
obecne na rozprawie, oprócz osób biorących udział w postępowaniu, po
dwie osoby wskazane przez oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posił-
kowego, oskarżyciela prywatnego i oskarżonego. Jeżeli jest kilku oskar-
życieli lub oskarżonych, każdy z nich może żądać pozostawienia na sali
rozpraw po jednej osobie.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzi obawa ujawnienia in-
formacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.

§ 3. W razie wyłączenia jawności przewodniczący może zezwolić po-
szczególnym osobom na obecność na rozprawie.

Art. 362. [Obowiązek zachowania tajemnicy] Przewodniczący poucza
obecnych o obowiązku zachowania w tajemnicy okoliczności ujawnionych
na rozprawie toczącej się z wyłączeniem jawności i uprzedza o skutkach
niedopełnienia tego obowiązku.

Art. 363. [Wniosek o wyłączenie jawności] Z chwilą zgłoszenia wnio-
sku o wyłączenie jawności rozprawa w zakresie tego wniosku odbywa
się z wyłączeniem jawności, jeżeli o to wnosi strona lub sąd uzna to za
potrzebne.

Art. 364. [Jawność ogłoszenia wyroku] § 1. Ogłoszenie wyroku odbywa
się jawnie.
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Art. 365–370

§ 2. Jeżeli jawność rozprawy wyłączono w całości lub w części, przyto-
czenie powodów wyroku może nastąpić również z wyłączeniem jawności
w całości lub w części.

Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej

Art. 365. [Ustność rozprawy] Rozprawa odbywa się ustnie.

Art. 366. [Rola przewodniczącego] § 1. Przewodniczący kieruje roz-
prawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, bacząc, aby zostały
wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy.

§ 2. Przewodniczący powinien dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie
sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej.

Art. 367. [Prawo do wypowiedzi] § 1. Przewodniczący umożliwia stro-
nom wypowiedzenie się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnię-
ciu.

§ 2. Jeżeli w jakiejkolwiek kwestii jedna ze stron zabiera głos, prawo
głosu przysługuje również wszystkim innym stronom. Obrońcy oskarżo-
nego i oskarżonemu przysługuje głos ostatni.

Art. 367a. (uchylony)

Art. 368. [Wnioski dowodowe] O przychylnym załatwieniu wniosku do-
wodowego strony, któremu inna strona nie sprzeciwiła się, rozstrzyga
ostatecznie przewodniczący; w innych wypadkach sąd wydaje postano-
wienie.

Art. 369. [Kolejność przeprowadzania dowodów] Dowody na popar-
cie oskarżenia powinny być w miarę możności przeprowadzone przed
dowodami służącymi do obrony.

Art. 370. [Tryb przesłuchiwania] § 1. Po swobodnym wypowiedzeniu
się osoby przesłuchiwanej na wezwanie przewodniczącego, stosownie do
art. 171 § 1, mogą zadawać jej pytania w następującym porządku: oskarży-
ciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, pełnomocnik oskarżyciela posiłko-
wego, oskarżyciel prywatny, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego, bie-
gły, obrońca, oskarżony, członkowie składu orzekającego.

§ 2. Strona, na której wniosek świadek został dopuszczony, zadaje py-
tania przed pozostałymi stronami.

§ 2a. W razie potrzeby członkowie składu orzekającego mogą zadawać
dodatkowe pytania poza kolejnością.
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Art. 371–376

§ 3. W przypadku dopuszczenia dowodu z urzędu pytania jako pierwsi
zadają członkowie składu orzekającego.

§ 4. Przewodniczący uchyla pytania, o których mowa w art. 171 § 6,
lub gdy z innych powodów uznaje je za niestosowne.

Art. 371. [Środki zapobiegające porozumiewaniu się] § 1. Przy przesłu-
chaniu świadka nie powinni być obecni świadkowie, którzy jeszcze nie
zostali przesłuchani.

§ 2. Przewodniczący powinien przedsiębrać środki zapobiegające poro-
zumiewaniu się osób przesłuchanych z osobami, które jeszcze nie zostały
przesłuchane.

Art. 372. [Utrzymanie spokoju i porządku] Przewodniczący wydaje
wszelkie zarządzenia niezbędne do utrzymania na sali sądowej spokoju
i porządku.

Art. 373. [Odwołanie] Od zarządzeń przewodniczącego wydanych na
rozprawie głównej przysługuje odwołanie do składu orzekającego, chyba
że sąd orzeka jednoosobowo.

Art. 374. [Obecność oskarżonego] § 1. Oskarżony ma prawo brać udział
w rozprawie. Przewodniczący lub sąd mogą uznać jego obecność za obo-
wiązkową.

§ 1a. W sprawach o zbrodnie obecność oskarżonego podczas czynności,
o których mowa w art. 385 i art. 386, jest obowiązkowa.

§ 2. Przewodniczący może wydać zarządzenie w celu uniemożliwienia
oskarżonemu wydalenia się z sądu przed zakończeniem rozprawy.

Art. 375. [Wydalenie oskarżonego] § 1. Jeżeli oskarżony pomimo upo-
mnienia go przez przewodniczącego zachowuje się nadal w sposób zakłó-
cający porządek rozprawy lub godzący w powagę sądu, przewodniczący
może wydalić go na pewien czas z sali rozprawy.

§ 2. Zezwalając oskarżonemu na powrót, przewodniczący niezwłocz-
nie informuje go o przebiegu rozprawy w czasie jego nieobecności oraz
umożliwia mu złożenie wyjaśnień co do przeprowadzonych w czasie jego
nieobecności dowodów.

Art. 376. [Opuszczenie sali oraz niestawiennictwo oskarżonego] § 1.
Jeżeli oskarżony, którego obecność na rozprawie jest obowiązkowa, zło-
żył już wyjaśnienia i opuścił salę rozprawy bez zezwolenia przewodniczą-
cego, sąd może prowadzić rozprawę w dalszym ciągu pomimo nieobecno-
ści oskarżonego. Sąd zarządza zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie
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Art. 377–378

oskarżonego, jeżeli uznaje jego obecność za niezbędną. Na postanowienie
w przedmiocie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia przysługuje
zażalenie do innego równorzędnego składu tego sądu.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli oskarżony, którego obec-
ność na rozprawie jest obowiązkowa, po złożeniu wyjaśnień, zawiado-
miony o terminie rozprawy odroczonej lub przerwanej nie stawił się na
tę rozprawę bez usprawiedliwienia.

§ 3. Jeżeli na rozprawę odroczoną lub przerwaną nie stawił się współ-
oskarżony, który usprawiedliwił swoje niestawiennictwo, sąd może pro-
wadzić rozprawę w zakresie niedotyczącym bezpośrednio nieobecnego
oskarżonego, jeżeli nie ograniczy to jego prawa do obrony.

Art. 377. [Niezdolność oskarżonego do udziału w rozprawie; niesta-
wiennictwo oskarżonego] § 1. Jeżeli oskarżony wprawił się ze swej winy
w stan powodujący niezdolność do udziału w rozprawie lub w posie-
dzeniu, w których jego udział jest obowiązkowy, sąd może postanowić
o prowadzeniu postępowania pomimo jego nieobecności, nawet jeżeli nie
złożył jeszcze wyjaśnień.

§ 2. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w § 1, sąd za-
poznaje się ze świadectwem lekarza, który stwierdził stan takiej niezdol-
ności, lub przesłuchuje go w charakterze biegłego. Stan powodujący nie-
zdolność oskarżonego do udziału w rozprawie można stwierdzić także
na podstawie badania niepołączonego z naruszeniem integralności ciała,
przeprowadzonego za pomocą stosownego urządzenia.

§ 3. Jeżeli oskarżony, którego obecność na rozprawie jest obowiązkowa,
zawiadomiony o terminie rozprawy oświadcza, że nie weźmie udziału
w rozprawie, uniemożliwia doprowadzenie go na rozprawę albo zawia-
domiony o niej osobiście nie stawia się na rozprawę bez usprawiedliwie-
nia, sąd może prowadzić postępowanie bez jego udziału; sąd może jed-
nak zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oskarżonego.
Na postanowienie w przedmiocie zatrzymania i przymusowego dopro-
wadzenia przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu tego
sądu.

§ 4. Jeżeli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień przed sądem, można
zastosować art. 396 § 2 lub uznać za wystarczające odczytanie jego po-
przednio złożonych wyjaśnień. Przesłuchania oskarżonego można doko-
nać z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 177 § 1a.

Art. 378. [Nowy obrońca z urzędu] § 1. Jeżeli w sprawie, w której oskar-
żony musi mieć obrońcę i korzysta z obrony z wyboru, obrońca lub oskar-
żony wypowiada stosunek obrończy, sąd, prezes sądu lub referendarz są-
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Art. 379–384

dowy ustanawia obrońcę z urzędu, o ile oskarżony nie powołał obrońcy
z wyboru. W razie potrzeby rozprawę przerywa się lub odracza.

§ 2. W sprawie, w której oskarżony korzysta z obrońcy z urzędu, sąd
na uzasadniony wniosek obrońcy lub oskarżonego zwalnia obrońcę z jego
obowiązków i wyznacza oskarżonemu innego obrońcę z urzędu.

§ 3. W wypadkach określonych w § 1 i 2 sąd podejmuje zarazem decy-
zję, czy dotychczasowy obrońca może bez uszczerbku dla prawa oskarżo-
nego do obrony pełnić obowiązki do czasu podjęcia obrony przez nowego
obrońcę.

Art. 379. [Powaga sądu] § 1. Gdy sąd wchodzi na salę lub ją opuszcza,
wszyscy obecni wstają.

§ 2. Wstaje również każda osoba, do której sąd się zwraca lub która do
sądu przemawia, chyba że przewodniczący zwolni ją od tego obowiązku.

Art. 380. [Odpowiednie stosowanie] Przepisy dotyczące oskarżonego
stosuje się odpowiednio do osoby, której prokurator zarzuca popełnienie
czynu zabronionego w stanie niepoczytalności i wnosi o umorzenie po-
stępowania oraz o zastosowanie wobec niej środków zabezpieczających.

Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej

Art. 381. [Czynności wstępne] Rozprawę główną rozpoczyna wywoła-
nie sprawy. Następnie przewodniczący sprawdza, czy wszyscy wezwani
stawili się oraz czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy.

Art. 382. [Niestawiennictwo oskarżonego] W razie nieusprawiedliwio-
nego niestawiennictwa oskarżonego, którego obecność jest obowiązkowa,
przewodniczący zarządza jego natychmiastowe zatrzymanie i doprowa-
dzenie lub przerywa w tym celu rozprawę albo też sąd ją odracza. Przepis
art. 376 § 1 zdanie trzecie stosuje się.

Art. 383. (uchylony)

Art. 384. [Opuszczenie sali; uprawnienie pokrzywdzonego] § 1. Po
sprawdzeniu obecności przewodniczący zarządza opuszczenie sali roz-
praw przez świadków. Biegli pozostają na sali, jeżeli przewodniczący nie
zarządzi inaczej.

§ 2. Pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w rozprawie, jeżeli się stawi,
i pozostać na sali, choćby miał składać zeznania jako świadek. W tym
wypadku sąd przesłuchuje go w pierwszej kolejności.
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Art. 385–387

§ 3. Uznając to za celowe sąd może zobowiązać pokrzywdzonego do
obecności na rozprawie lub jej części.

§ 4. (uchylony)

Rozdział 45. Przewód sądowy

Art. 385. [Przedstawienie przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia] § 1.
Przewód sądowy rozpoczyna się od zwięzłego przedstawienia przez
oskarżyciela zarzutów oskarżenia.

§ 1a. Jeżeli w rozprawie nie bierze udziału oskarżyciel, przewodniczący
dokonuje zwięzłego przedstawienia zarzutów oskarżenia.

§ 2. Jeśli wniesiono odpowiedź na akt oskarżenia, przewodniczący in-
formuje o jej treści.

Art. 386. [Przesłuchanie oskarżonego] § 1. Jeżeli oskarżony bierze
udział w rozprawie głównej, przewodniczący, po przedstawieniu zarzu-
tów oskarżenia, poucza go o prawie składania wyjaśnień, odmowy wy-
jaśnień lub odpowiedzi na pytania, składania wniosków dowodowych
i konsekwencjach nieskorzystania z tego uprawnienia oraz o treści prze-
pisów art. 100 § 3 i 4, art. 376, art. 377, art. 419 § 1 i art. 422, po czym
pyta go, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu oraz czy chce złożyć
wyjaśnienia i jakie.

§ 2. Po przesłuchaniu oskarżonego przewodniczący poucza go o prawie
zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień co
do każdego dowodu.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do oskarżonego, który
stawi się po raz pierwszy na kolejnej rozprawie głównej.

Art. 387. [Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej] § 1. Do
chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na
rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagro-
żone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć
wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej
kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyj-
nego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może
również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie
poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru,
sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

§ 1a. Przed uwzględnieniem wniosku o wydanie wyroku skazującego
sąd poucza oskarżonego o treści art. 447 § 5.
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Art. 388–390

§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego,
gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości,
a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia roz-
prawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas,
gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie
powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgło-
szenia przez oskarżonego takiego wniosku.

§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od do-
konania w nim wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje
się odpowiednio.

§ 4. (uchylony)
§ 5. Przychylając się do wniosku, sąd może uznać za ujawnione do-

wody wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez
stronę.

Art. 388. [Ograniczenie postępowania dowodowego] Za zgodą obec-
nych stron sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe tylko czę-
ściowo, jeżeli wyjaśnienia oskarżonego przyznającego się do winy nie
budzą wątpliwości.

Art. 389. [Odczytanie protokołów wyjaśnień] § 1. Jeżeli oskarżony nie
stawił się na rozprawę, odmawia wyjaśnień lub wyjaśnia odmiennie niż
poprzednio albo oświadcza, że pewnych okoliczności nie pamięta, wolno
na rozprawie odczytywać tylko w odpowiednim zakresie protokoły jego
wyjaśnień złożonych poprzednio w charakterze oskarżonego w tej lub
innej sprawie w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem albo
w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę.

§ 2. Po odczytaniu protokołu przewodniczący zwraca się do oskarżo-
nego o wypowiedzenie się co do jego treści i o wyjaśnienie zachodzących
sprzeczności.

§ 3. Wolno na rozprawie odczytać wyjaśnienia współoskarżonego,
który zmarł.

Art. 390. [Czasowe usunięcie z sali oskarżonego] § 1. Oskarżony ma
prawo być obecny przy wszystkich czynnościach postępowania dowodo-
wego.

§ 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy należy się obawiać, że obecność
oskarżonego mogłaby oddziaływać krępująco na wyjaśnienia współoskar-
żonego albo na zeznania świadka lub biegłego, przewodniczący może
zarządzić, aby na czas przesłuchania danej osoby oskarżony opuścił salę
sądową. Przepis art. 375 § 2 stosuje się odpowiednio.
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Art. 391–393

§ 3. W wypadkach przewidzianych w § 2 przewodniczący może rów-
nież przeprowadzić przesłuchanie przy użyciu urządzeń technicznych
umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednocze-
snym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W miejscu składania
wyjaśnień lub zeznań w czynności bierze udział referendarz sądowy, asy-
stent sędziego lub urzędnik sądowy.

Art. 391. [Odczytanie protokołów zeznań] § 1. Jeżeli świadek bezpod-
stawnie odmawia zeznań, zeznaje odmiennie niż poprzednio albo oświad-
czy, że pewnych okoliczności nie pamięta, albo przebywa za granicą lub
nie można mu było doręczyć wezwania, albo nie stawił się z powodu
niedających się usunąć przeszkód lub przewodniczący zaniechał wezwa-
nia świadka na podstawie art. 333 § 2, a także wtedy, gdy świadek
zmarł, wolno odczytywać w odpowiednim zakresie protokoły złożonych
poprzednio przez niego zeznań w postępowaniu przygotowawczym lub
przed sądem w tej lub innej sprawie albo w innym postępowaniu prze-
widzianym przez ustawę.

§ 1a–1d. (uchylone)
§ 2. W warunkach określonych w § 1, a także w wypadku określonym

w art. 182 § 3, wolno również odczytywać na rozprawie protokoły złożo-
nych poprzednio przez świadka wyjaśnień w charakterze oskarżonego.

§ 3. Przepis art. 389 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 392. [Odczytanie innych protokołów przesłuchania] § 1. Wolno
odczytywać na rozprawie głównej protokoły przesłuchania świadków
i oskarżonych, sporządzone w postępowaniu przygotowawczym lub
przed sądem albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę,
gdy bezpośrednie przeprowadzenie dowodu nie jest niezbędne, a żadna
z obecnych stron temu się nie sprzeciwia.

§ 2. Sprzeciw strony, której zeznania lub wyjaśnienia nie dotyczą, nie
stoi na przeszkodzie odczytaniu protokołu.

Art. 393. [Odczytanie innych protokołów] § 1. Wolno odczytywać na
rozprawie protokoły oględzin, przeszukania i zatrzymania rzeczy, opinie
biegłych, instytutów, zakładów lub instytucji, dane o karalności, wyniki
wywiadu środowiskowego oraz wszelkie dokumenty urzędowe złożone
w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym albo w innym postę-
powaniu przewidzianym przez ustawę. Nie wolno jednak odczytywać
notatek dotyczących czynności, z których wymagane jest sporządzenie
protokołu.

§ 2. Wolno również odczytywać zawiadomienie o przestępstwie, chyba
że zostało złożone do protokołu, o którym mowa w art. 304a.
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Art. 393a–396

§ 3. Mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty pry-
watne, powstałe poza postępowaniem karnym, w szczególności oświad-
czenia, publikacje, listy oraz notatki.

§ 4. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły zeznań świadka prze-
słuchanego w warunkach określonych w art. 184. Rozprawa jest wówczas
niejawna; przepisu art. 361 § 1 nie stosuje się.

Art. 393a. [Odtwarzanie zapisów] W warunkach określonych w art. 389
§ 1 i 3, art. 391 § 1 i 2, art. 392 i art. 393 wolno również odczytywać lub
odtwarzać zapisy, o których mowa w art. 145 § 1 i art. 147 § 1–2b.

Art. 394. [Dane osobopoznawcze; ujawnienie bez odczytania] § 1. Dane
dotyczące osoby oskarżonego oraz wyniki wywiadu środowiskowego
uznaje się za ujawnione bez odczytywania. Należy je jednak odczytać
na żądanie oskarżonego lub obrońcy.

§ 1a. (uchylony)
§ 2. Protokoły i dokumenty podlegające odczytaniu na rozprawie

można uznać bez ich odczytania za ujawnione w całości lub w części.
Należy jednak je odczytać, jeżeli wnosi o to strona, która nie miała moż-
liwości zapoznania się z ich treścią. Przepis art. 392 § 2 stosuje się odpo-
wiednio.

Art. 395. [Dowody rzeczowe] Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie wła-
ściwości dowodów rzeczowych, sprowadza się je na salę rozpraw i udo-
stępnia stronom, a w razie potrzeby – świadkom i biegłym.

Art. 396. [Czynności poza rozprawą] § 1. Jeżeli zapoznanie się z dowo-
dem rzeczowym lub przeprowadzenie oględzin przez pełny skład sądu
napotyka znaczne trudności albo jeżeli strony wyrażają na to zgodę, sąd
wyznacza do tej czynności sędziego ze swego składu albo sąd wezwany.

§ 2. Sąd może zlecić przesłuchanie świadka sędziemu wyznaczonemu
ze swego składu lub sądowi wezwanemu, w którego okręgu świadek
przebywa, jeżeli świadek nie stawił się z powodu przeszkód zbyt trudnych
do usunięcia.

§ 3. W czynnościach wskazanych w § 1 i 2 mają prawo brać udział
strony, obrońcy i pełnomocnicy. Oskarżonego pozbawionego wolności
sprowadza się tylko wtedy, gdy sąd uzna to za konieczne.

§ 4. Sędzia wyznaczony lub sąd wezwany może przeprowadzić także
inny dowód, którego potrzeba wyłoni się w toku czynności wskazanej
w § 1 lub 2.

139



Art. 396a–400

Art. 396a. [Termin na zebranie dowodów przez oskarżyciela publicz-
nego] § 1. Jeżeli dopiero w toku rozprawy ujawnią się istotne braki postę-
powania przygotowawczego, a ich usunięcie przez sąd uniemożliwiałoby
wydanie prawidłowego orzeczenia w rozsądnym terminie, zaś przeszkód
tych nie można usunąć, stosując przepis art. 396, sąd może przerwać albo
odroczyć rozprawę, zakreślając oskarżycielowi publicznemu termin do
przedstawienia dowodów, których przeprowadzenie pozwoliłoby na usu-
nięcie dostrzeżonych braków.

§ 2. Oskarżyciel publiczny w celu zebrania dowodów, o których mowa
w § 1, może przedsięwziąć osobiście, a prokurator także zlecić Policji
dokonanie niezbędnych czynności dowodowych.

§ 3. Oskarżyciel publiczny w wypadku niemożności dotrzymania za-
kreślonego terminu może zwrócić się do sądu o jego przedłużenie.

§ 4. Jeżeli oskarżyciel publiczny w wyznaczonym terminie nie przed-
stawi stosownych dowodów, sąd rozstrzyga na korzyść oskarżonego wąt-
pliwości wynikające z nieprzeprowadzenia tych dowodów.

Art. 397. (uchylony)

Art. 398. [Rozszerzenie oskarżenia] § 1. Jeżeli na podstawie okoliczno-
ści, które wyszły na jaw w toku rozprawy, oskarżyciel zarzucił oskarżo-
nemu inny czyn oprócz objętego aktem oskarżenia, sąd może za zgodą
oskarżonego rozpoznać nowe oskarżenie na tej samej rozprawie, chyba że
zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania przygotowawczego
co do nowego czynu.

§ 2. W razie odroczenia rozprawy oskarżyciel wnosi nowy lub dodat-
kowy akt oskarżenia.

Art. 399. [Zmiana kwalifikacji prawnej] § 1. Jeżeli w toku rozprawy
okaże się, że nie wychodząc poza granice oskarżenia można czyn zakwa-
lifikować według innego przepisu prawnego, sąd uprzedza o tym obecne
na rozprawie strony.

§ 2. Na wniosek oskarżonego można przerwać rozprawę w celu umoż-
liwienia mu przygotowania się do obrony.

Art. 400. [Wykroczenie] § 1. Jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego
ujawni się, że czyn oskarżonego stanowi wykroczenie, sąd, nie przeka-
zując sprawy właściwemu sądowi, rozpoznaje ją w tym samym składzie,
stosując w dalszym jej toku przepisy Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia.
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Art. 401–405

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również w sprawach o wykroczenia popeł-
nione przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem teryto-
rialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie.

Art. 401. [Zarządzenie przerwy] § 1. Przewodniczący może przerwać
rozprawę główną w celu przygotowania przez strony wniosków dowodo-
wych lub sprowadzenia dowodu albo dla wypoczynku lub z innej ważnej
przyczyny.

§ 2. Każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać nie dłużej niż
35 dni.

Art. 402. [Rozprawa po przerwie] § 1. Jeżeli przewodniczący, zarządza-
jąc przerwę, oznaczy jednocześnie czas i miejsce dalszego ciągu rozprawy,
osoby obecne na rozprawie przerwanej, których obecność była obowiąz-
kowa, są obowiązane stawić się w nowym terminie bez wezwania. Przepis
art. 285 stosuje się odpowiednio. Osoby uprawnione do stawiennictwa nie
muszą być zawiadamiane o nowym terminie, nawet jeśli nie uczestniczyły
w rozprawie przerwanej.

§ 1a. Oskarżonego, którego obecność jest obowiązkowa, nie wzywa
się w sytuacjach określonych w art. 376 lub art. 377, jeżeli okres przerwy
uniemożliwia jego wezwanie oraz stawienie się na rozprawę po przerwie.

§ 2. Rozprawę przerwaną prowadzi się po przerwie w dalszym ciągu,
a od początku – jeżeli skład sądu uległ zmianie albo sąd uzna to za
konieczne.

§ 3. W razie przekroczenia terminu przerwy rozprawę uważa się za
odroczoną.

Art. 403. [Orzeczenia w czasie przerwy] Orzeczenia zapadające w cza-
sie przerwy w rozprawie wydaje się w składzie rozpoznającym sprawę,
a w wypadku niemożności jego utworzenia – w takim samym składzie.

Art. 404. [Odroczenie rozprawy] § 1. Sąd może odroczyć rozprawę tylko
wtedy, gdy zarządzenie przerwy nie byłoby wystarczające.

§ 2. Rozprawę odroczoną prowadzi się w nowym terminie od początku.
Sąd może wyjątkowo prowadzić rozprawę odroczoną w dalszym ciągu,
chyba że skład sądu uległ zmianie.

§ 3. W wypadku podjęcia postępowania zawieszonego przepis § 2 sto-
suje się odpowiednio.

Art. 404a. (uchylony)

Art. 405. [Zamknięcie przewodu sądowego] Po przeprowadzeniu do-
wodów dopuszczonych w sprawie przewodniczący zapytuje strony, czy
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Art. 406–413

wnoszą o uzupełnienie postępowania dowodowego i w razie odpowiedzi
przeczącej – zamyka przewód sądowy.

Rozdział 46. Głosy końcowe

Art. 406. [Kolejność głosów] § 1. Po zamknięciu przewodu sądowego
przewodniczący udziela głosu stronom, ich przedstawicielom oraz przed-
stawicielowi społecznemu. Głos zabierają w następującej kolejności: oskar-
życiel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, przedsta-
wiciel społeczny, obrońca oskarżonego i oskarżony. Przedstawiciele pro-
cesowi stron zabierają głos przed stronami.

§ 2. Jeżeli oskarżyciel ponownie zabiera głos, należy również udzielić
głosu obrońcy i oskarżonemu.

Art. 407. (uchylony)

Rozdział 47. Wyrokowanie

Art. 408. [Narada] Po wysłuchaniu głosów końcowych sąd niezwłocznie
przystępuje do narady.

Art. 409. [Wznowienie przewodu sądowego] Sąd aż do ogłoszenia wy-
roku może wznowić przewód sądowy, zwłaszcza w wypadku przewi-
dzianym w art. 399, albo też udzielić dodatkowego głosu uczestnikom
postępowania, o których mowa w art. 406 § 1.

Art. 410. [Podstawa wyroku] Podstawę wyroku może stanowić tylko
całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej.

Art. 411. [Odroczenie wydania wyroku] § 1. W sprawie zawiłej albo
z innych ważnych powodów sąd może odroczyć wydanie wyroku na czas
nieprzekraczający 14 dni.

§ 2. W razie przekroczenia tego terminu rozprawę prowadzi się od
początku.

§ 3. W postanowieniu o odroczeniu wydania wyroku należy wskazać
czas i miejsce jego ogłoszenia.

Art. 412. [Sporządzenie wyroku] Niezwłocznie po ukończeniu głosowa-
nia sąd sporządza wyrok na piśmie.

Art. 413. [Treść wyroku] § 1. Każdy wyrok powinien zawierać:
1) oznaczenie sądu, który go wydał, oraz sędziów, ławników, oskarży-

cieli i protokolanta;
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