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Rozdział I. Nowe zadania 
i wyzwania dla uczestników procesu 

po „Wielkiej Nowelizacji 2015”

Paweł Czarnecki

§ 1. Wstęp

„Kontradyktoryjność” i „Nowelizacja” to w ostatnim czasie najpopularniej-
sze sformułowania używane przez przedstawicieli doktryny i  praktyki proce-
su karnego. Im bliżej do magicznej daty wejścia w życie Nowelizacji 20151, tym 
więcej ukazuje się artykułów, książek, publikacji o nowym, kontradyktoryjnym 
modelu postępowania karnego. Bez tych dwóch zwrotów nie sposób sobie wy-
obrazić jakiejkolwiek konferencji naukowej, gdyż w ostatnim czasie właśnie za-
gadnienie nowelizacji wyznacza pole debaty nad niemal każdym karnoproceso-
wym zagadnieniem. Wyjątkowy charakter Nowelizacji 2015 powinien stanowić 
zachętę, aby bliżej przyjrzeć się założeniom tej ustawy i  poszukać wspólnego 
ogniwa, które łączy zamieszczone w ustawie treści. Zadanie to można realizować 
na różne sposoby, bowiem może to być lektura uzasadnienia projektu, chronolo-
giczna analiza zmienianych przepisów, opis kolejno zmienianych instytucji kar-
noprocesowych czy też uprawnień uczestników postępowania karnego. 

W niniejszym tekście przyjęto, że najbardziej interesujące będzie przeana-
lizowanie istoty Nowelizacji 2015 z punktu widzenia statusu uczestnika postę-
powania. Niby faktem notoryjnym jest wiedza o  tym, kim jest uczestnik po-
stępowania, to jednak nie do końca w doktrynie udało się w pełni podkreślić 
znaczenia i  definicji uczestnika postępowania. Powszechnie przyjmuje się, że 
uczestnikiem procesu może być każdy podmiot, który występuje w określonej 

1 Ustawę Prezydent RP podpisał 17.10.2013 r., a ogłoszono ją 25.10.2014 r. Natomiast zgodnie 
z jej art. 56 ustawy ma wejść w życie z dniem 1.7.2015 r., z wyjątkiem dwóch grup przepisów. Pierwsza 
z nich weszła w życie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 9.11.2013 r. (dodano art. 74 § 3a oraz zmieniono 
art. 72 § 2, 124, 232a § 1–3, 334 oraz 335) oraz 2.6.2014 r. (dodano: art. 244 § 2, 263 § 8 i 607l § 4 oraz 
zmieniono art. 156 § 5 i 5a oraz art. 300).
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roli procesowej, jaką przewidziano dla niego w  prawie karnym procesowym2. 
Szczególną kategorią uczestników są strony, a  zatem podmioty, które działają 
we własnym imieniu i są bezpośrednio zainteresowane rozstrzygnięciem kwe-
stii odpowiedzialności karnej oskarżonego. Strony mają – w świetle prawa pro-
cesowego, interes prawny, który realizują przez uprawnienia umożliwiające od-
działywanie na treść rozstrzygnięcia w  drodze przewidzianych przez prawo 
czynności procesowych3. Niestety, w  kolejno ukazujących się podręcznikach 
do postępowania karnego, proces karny, a ściślej dyscyplina naukowa, jaką jest 
postępowanie karne, opisuje pewne instytucje procesowe w  perspektywie sta-
tycznej lub dynamicznej. Statyka to ujęcie zagadnienia czy instytucji procesowej 
z perspektywy niezmiennej, a zatem: zasad procesowych, terminologii ogólnej, 
przesłanek procesowych, właściwości sądowej, czynności procesowych, środ-
ków przymusu czy prawa dowodowego. Chodzi o ujęcie mechanizmu proce-
su niejako w sposób modelowy. Dynamika to przede wszystkim funkcjonowa-
nie instytucji Kodeksu postępowania karnego i mechanizmów w ruchu, a więc 
w toku przebiegu procesu karnego od jego wszczęcia aż do zakończenia, przy 
czym chodzi nie tylko o praktykę, ale ponadto o formułowanie postulatów ko-
niecznych zmian. Wydaje się zatem, że analiza Nowelizacji 2015 z punktu wi-
dzenia nowych zadań i  wyzwań dla uczestników procesu jest zadaniem, któ-
re powinno przyświecać niniejszemu opracowaniu. Zastrzec należy jednak, że 
celem będzie wyłącznie wskazanie węzłowych mechanizmów, które wyznaczą 
nowy status uczestników postępowania karnego.

§ 2. Dlaczego określenie „Wielka Nowelizacja 2015”?

Wyrażony w  tym miejscu pogląd, że Nowelizację 2015 należy określić 
„Wielką Nowelizacją Kodeksu postępowania karnego”, dla piszącego te słowa 
nie jest wyłącznie hipotezą, lecz twierdzeniem posiadającym rangę dogmatu. 
Niemniej otwartość na ewentualną polemikę nakazuje wskazać uzasadnienie 
dla owego poglądu. 

Zanim zostaną przytoczone w  tej mierze argumenty, należy podkreślić, że 
sam zwrot „Nowelizacja 2015” jest niezwykle umowny, mimo że coraz częściej 
posługują się nim przedstawiciele doktryny procesu karnego, praktycy, ale też 

2 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 151; R. Kmiecik, E. Skrę-
towicz, Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2009, s. 124; T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postę-
powanie karne, Warszawa 2014, s. 45.

3 R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces, s. 125. Analogiczne definicje występują w niemal każdym 
podręczniku do postępowania karnego, w związku z czym nie ma potrzeby ich przytaczać.
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wydawcy aktów normatywnych. Rok w tym zwrocie oznacza, w odróżnieniu od 
tradycyjnego oznaczania kolejnych nowelizacji, datę wejścia przepisów w życie, 
nie zaś rok uchwalenia noweli. Choć zatem w przypadku nowelizacji kodeksów 
zazwyczaj przyjmuje się maksymalnie termin 6 miesięcy vacatio legis, to jednak 
w tym wypadku okres ten wynosi trzy razy dłużej. Już ta okoliczność wskazuje 
na wyjątkowy charakter nowelizacji. Zresztą nawet posługiwanie się określeniem 
2013 wskazywałoby również duże uproszczenie, ponieważ sam proces przygo-
towania pierwszych założeń ustawy należałoby oznaczyć cezurę – 8.12.2010 r., 
jako moment opublikowania założeń do nowelizacji Kodeksu postępowania 
karnego. Następnie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego niezwłocznie przy-
stąpiła do prac nad zakresem zmian, czego efektem były trzy główne konfe-
rencje, na których w Warszawie spotkali się zarówno teoretycy, jak też prakty-
cy postępowania karnego4. Często powtarza się błędną informację, że Komisja, 
przystępując do prac, toczyła debatę nad tym, czy przygotować nowy kodeks 
postępowania karnego, czy też raczej zastanowić się nad jego nowelizacją. Taka 
dyskusja nie miała miejsca, a przynajmniej nie wskazują na nią jakiekolwiek ofi-
cjalne materiały Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Na wstępnym etapie 
swoich prac Komisja sformułowała wyłącznie zestaw pytań i  wątpliwości, do-
tyczących fundamentalnych zagadnień z  zakresu postępowania karnego, przy 
czym dopiero odpowiedzi i postulaty, jakie uzyskano od przedstawicieli środo-
wiska prawniczego wszystkich profesji, pozwoliły przygotować nie tyle wstęp-
ne wersje projektów, ile raczej fragmenty nowelizacji poszczególnych instytucji 
prawnych, będących przedmiotem dalszej debaty na posiedzeniach plenarnych. 
W pracach komisji do grudnia 2010 r. przygotowano sukcesywnie 13 kolejno 
zmienianych wersji projektu, a  po ich scaleniu, czy rozszerzeniu o  nowe roz-
wiązania legislacyjne, zamieszczono na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Ostatecznie 22.2.2011 r. przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Kar-
nego – A. Zoll, złożył na ręce Ministra Sprawiedliwości K. Kwiatkowskiego pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy Kodeksu postępowania karnego i niektórych in-
nych ustaw. Dopiero ten dokument można uznać za pierwszą wersję projektu, 
która była przedmiotem debaty na kolejnych forach w  środowiskach prawni-
czych. Komisja stale gromadziła uwagi, jakie do niej nadsyłano, przygotowano 
kolejnych 15 wersji projektu i 20.12.2011 r. A. Zoll wręczył nowemu Ministrowi 
Sprawiedliwości J. Gowinowi efekt dwuletniej pracy Komisji, zawierającej znacz-

4 Pierwsza konferencja odbyła się 30.3.2010 r., a jej tematem był „Model postępowania przygo-
towawczego i sądowego”. Referaty wygłosili: C. Kulesza, J. Skorupka, D. Świecki i A. Siemaszko. Drugą 
konferencję zorganizowano 6.7.2010 r. pt.: „Stosowanie środków zapobiegawczych” z referatami 
P. Kardasa, R. Stefańskiego i B. Michalskiego. Trzecia natomiast miała miejsce 28.9.2010 r. pt. „Model 
postępowania odwoławczego i nadzwyczajne środki zaskarżenia”, a referentami byli: M. Klejnowska, 
K. Marszał oraz J. Izydorczyk. Materiały z konferencji dostępne są na stronach MS i w Biuletynie KKPK.
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nie zmienioną wersję projektowanych zmian (tzw. druga wersja projektu). Po 
opublikowaniu tej wersji na stronie internetowej 26.1.2012 r. projekt został przez 
Radę Ministrów skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz do innych 
organów (m.in. do Rządowego Centrum Legislacji, Rady Legislacyjnej, NRA, 
Prokuratury Generalnej, Krajowej Rady Prokuratorów, Krajowej Izby Radców 
Prawnych i prokuratur różnych szczebli). Nie będzie przesadą stwierdzenie, 
że po raz pierwszy w historii można za faktycznego twórcę projektu uznać nie 
tyle ustawodawcę, czy też Komisję Kodyfikacyjną, ale przede wszystkim niemal 
całe środowisko prawnicze. To właśnie nakierowanie Komisji na otwarty dialog 
z tym środowiskiem, „wsłuchanie się w jego głos”, merytoryczna analiza przed-
stawionych argumentów, czy też gotowość do kompromisu nad szczegółowymi 
rozwiązaniami, przesądzają o tym, że projekt jest dziełem wyjątkowym.

Dnia 17.4.2012 r. Komisja przyjęła projekt, który opublikowała na stronie 
Ministerstwa Sprawiedliwości i tylko tę wersję należy uznać za finalny produkt, 
przygotowany przez to ciało eksperckie. Decydujący wpływ na kształt projek-
tu na dalszym etapie prac miało Ministerstwo Sprawiedliwości. W wyniku na-
desłanych uwag, w  maju 2012 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego na 
prośbę Ministerstwa przygotowała normatywny projekt, uwzględniający część 
z uwag, po czym przekazała go, nie zgadzając się jednak odnośnie do niektó-
rych zamieszczonych w nim rozwiązań5. Co więcej, od momentu skierowania 
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, 
ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk sejmowy VII kaden-
cji Nr 870 z 8.11.2012 r.), rola Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego ograni-
czała się praktycznie wyłącznie do aktywnego udziału w posiedzeniach Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Nowelizacja 2015 niezwłocznie po jej ogłoszeniu stała się przedmiotem licz-
nych szkoleń w środowisku prawniczym. Ministerstwo Sprawiedliwości wspól-
nie z  Prokuraturą Generalną i  Krajową Szkołą Sądownictwa i  Prokuratury 
podjęło się zadania przeprowadzenia zaawansowanych szkoleń dla sędziów 
i prokuratorów. W całym kraju trwają szkolenia adresowane dla wszystkich sę-
dziów orzekających w  sprawach karnych oraz prokuratorów, a  nawet asysten-
tów sędziów karnych czy referendarzy. Ocenia się, że projekt będzie kosztował 
większość kwoty z 3,5 mln, jakie zostaną przeznaczone na szkolenia, a ich ad-
resatami będzie 11,5 tys. osób6. Szkolenia zorganizowano w  systemie modu-
łowym, tzn. materiał został podzielony na poszczególne segmenty, obejmują-

5 MS przykładowo w wersji z 5.6.2012 r. dodało instytucję, jaką jest umorzenie restytucyjne 
(nowy art. 59a KK), rozszerzono uprawnienia radców prawnych, którzy będą mogli występować jako 
obrońcy zarówno w postępowaniu karnym, jak też licznych postępowaniach dyscyplinarnych czy też 
podwyższenia wartości typów przepołowionych.

6 A. Dryszel, Szkolenia KSSIP: w cieniu dużych nowelizacji, Na wokandzie 2014, Nr 1(19), s. 39.
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ce najczęściej określone stadium procesowe, przy czym dany segment omawia 
inny wykładowca, którym zawsze jest osoba wykonująca zawód prawniczy (sę-
dziego, prokuratora, adwokata). Pozwala to przedstawić określone zagadnienie 
z perspektywy różnych organów i stron procesowych, a zgromadzeni uczestnicy 
szkolenia mogą zadawać pytania na temat roli procesowej, jaką dany uczestnik 
będzie spełniał po wejściu w życie Nowelizacji 2015. Niezależnie od szkoleń or-
ganizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i KSSiP, prowadzone są rów-
nież szkolenia w środowisku adwokatów i radców prawnych, a ponadto trwa-
ją studia podyplomowe czy też odbywają się konferencje naukowe poświęcone 
wyłącznie Nowelizacji 2015. Widać zatem jednoznacznie, że ustawa ta wzbudza 
zainteresowanie środowiska, a poza tym zawiera rozwiązania, które warto po-
znać, zanim przepisy wejdą w życie.

§ 3. W stronę kontradyktoryjności

Nowelizację 2015 należy uznać także za niezwykłą ustawę, nie tylko z po-
wodu niezwykle obszernej ilości zmienianych przepisów Kodeksu postępowa-
nia karnego czy też ustaw pozakodeksowych, ale przede wszystkim za propo-
nowaną zmianę modelu postępowania. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego 
przede wszystkim zamierzała zerwać z  dotychczasowym i  powielanym w  ko-
lejnych kodyfikacjach postępowaniem, które nie przynosi oczekiwanych efek-
tów. Można bowiem powiedzieć, że mimo kilkuset nowelizacji i  kilku ustaw 
karnych procesowych model postępowania karnego tak naprawdę nie zmienił 
się od kształtu wypracowanego w okresie międzywojennym w KPK28. Kolejne 
kodeksy: KPK69 oraz KPK tak naprawdę konserwowały ten stan rzeczy i  na-
wet najbardziej znaczące nowelizacje obowiązującego kodeksu, jakie uchwalo-
no 20.7.2000 r. i 10.1.2003 r.7, nie zmieniły istoty postępowania karnego. Nadal 
bowiem sąd był głównym uczestnikiem postępowania, który w fazie jurysdyk-
cyjnej niemal bezrefleksyjnie odtwarzał postępowanie dowodowe z postępowa-
nia przygotowawczego. Nawet zatem jeśli ustawodawca tworzył nowy kodeks 
lub dokonywał korekty rozwiązań, najczęściej dążąc do likwidacji przewlekłości, 
nigdy nie zmieniał filozofii stosowania przepisów i zasadniczego kształtu mo-
delu, który wyczerpał swoje możliwości samonaprawy i nie rokował możliwości 
zmiany przez zastosowanie ostrożnych zabiegów legislacyjnych. 

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego jako inicjator Nowelizacji 2015 r., 
dostrzegała przewlekłość postępowania karnego, fasadowość niektórych jego in-

7 Tzw. nowelizacja wrześniowa weszła w życie 1.9.2000 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 717), zaś styczniowa 
obowiązywała od 1.7.2003 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 155).
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stytucji, nadmierną ilość przypadków długotrwałego stosowania tymczasowego 
aresztowania, niechęć do stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych, 
brak realizowania standardów praw i  wolności wynikających z  uwarunkowań 
konstytucyjnych oraz konwencyjnych. Środkiem mającym temu przeciwdziałać 
miało być zwiększenie i wzmocnienie kontradyktoryjności, rozumianej jako za-
pewnienie uczestnikom postępowania równych praw i obowiązków, przekazanie 
im prawa inicjatywy dowodowej i instrumentów do walki o korzystne dla nich 
rozstrzygnięcie przed bezstronnym sądem8. Skoro podstawowym założeniem 
noweli jest problematyka kontradyktoryjności, to oczywistym jest, że kluczowa 
jest uważna lektura przepisów dotyczących uczestników. Istotne jest jak nowe 
założenia wpłyną na pozycję uczestników postępowania. Kontradyktoryjność 
zakłada istnienie przynajmniej dwóch równoprawnych stron toczących spór 
przed organem, który go rozstrzyga. Nie jest jednak prawdziwe stwierdzenie, 
również szeroko powtarzane w dyskusji, że celem Nowelizacji 2015 było wpro-
wadzenie do polskiego procesu karnego pełnej (absolutnej) kontradyktoryjno-
ści. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, bowiem nigdy do tego nie dążyła, 
zdając sobie doskonale sprawę, że osiągnięcie pełnej kontradyktoryjności nie 
tylko nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, ale też ze względu na uwarun-
kowania prawne. Na świecie nie sposób znaleźć takiego modelu postępowania 
karnego, w którym kontradyktoryjność byłaby zasadą niedoznającą wyjątków. 
Zresztą uważna analiza uzasadnienia Nowelizacji 2015 prowadzi do wniosku, 
że istnienie takiej zasady można rozpatrywać wyłącznie z punktu widzenia mo-
delowego, a nigdy konkretnego systemu prawnego. Dowodem są liczne stwier-
dzenia w  pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, gdzie posługiwano 
się zwrotami: „w stronę” czy „w kierunku kontradyktoryjności”. Zresztą nie jest 
możliwe zupełne zrównanie stron procesowych, aby zapewnić pełną kontradyk-
toryjność, bowiem oznaczałoby to również w przejaskrawionej formie koniecz-
ność usunięcia niemal wszystkich przejawów ingerencji sądu w  postępowa-
nie karne ex officio, do czego jest zobowiązany w przypadku licznych instytucji 
(np. uwzględnianie przesłanek procesowych z art. 17 KPK, wyjście poza grani-
ce skargi, pozbawienie sądu inicjatywy dowodowej, dopuszczalności prowadze-
nie licznych postępowań następczych z urzędu). Aktualnie bowiem zasada in-
kwizycyjna (śledcza) zdominowała postępowanie karne, w toku którego nie ma 
kontradyktoryjności, a dochodzi do przewlekłości postępowania i powtarzania 
szeregu czynności przed sądem. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego stwier-
dziła jedynie, że aktualny model się nie sprawdza i działa demotywująco na stro-

8 Zwrócił na to uwagę S. Kalinowski, Polski proces karny, Warszawa 1971, s. 105–106, a podkreślił 
P. Hofmański, Zasada kontradyktoryjności, w: P. Wiliński (red.), System prawa karnego procesowego. 
Zasady procesu karnego, t. III, cz. 1, s. 640–641.
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ny, w  związku z  czym konieczne jest wprowadzenie nowych rozwiązań, które 
zrealizują wymogi wynikające z  zasady trafnej reakcji karnej (art. 2 § 1 pkt 1 
KPK), czy też zasady prawdy materialnej (art. 2 § 2 KPK). 

§ 4. Dwa zadania dla stron procesowych

Można zatem twierdzić, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, tworząc 
przepisy, traktowała kontradyktoryjność jedynie jako pretekst, który miał wy-
znaczyć nowe zadania dla uczestników postępowania. Nie chodziło więc o reali-
zację kontradyktoryjności per se, a zatem traktowania jej jako abstrakcyjną i kla-
sycznie ujmowaną dyrektywę postępowania dla uczestników procesu, czy też 
postulat zgłaszany przez teoretyków prawa. Kluczowe było raczej stworzenie ze-
stawu konkretnych instrumentów i prerogatyw, które strona ma do dyspozycji, 
aby realizować przyznane jej prawa. Istotne jest przy tym, że nawet jeśli interesy 
poszczególnych stron są sprzeczne, to jednak dla wszystkich stron wspólne jest 
dążenie do wydania rozstrzygnięcia satysfakcjonującego każdą z nich.

Patrząc z  tej perspektywy, można właśnie proces określić jako klasyczną 
sztukę teatralną, w której role i  funkcje określonej dramatis personae sprawu-
ją uczestnicy procesu, zaś rolę fabuły podzielonej na akty pełnią poszczególne 
stadia postępowania (postępowanie przygotowawcze, rozprawa główna i postę-
powanie odwoławcze). Można w tym obrazie dostrzec elementy składowe na-
pięcia, emocji, a nawet dramatu, punkt kulminacyjny (przewód sądowy), a tak-
że emocje, jakie można zaobserwować szczególnie w  ostatniej fazie, jaką jest 
rozwiązanie fabuły procesowej przejawiającej się w wydaniu wyroku. Podobnie 
jak w sztuce, tak też w każdym procesie karnym istnieje ryzyko, że zakończenie 
nie będzie satysfakcjonujące, aczkolwiek istotne jest, aby przestrzegane były pra-
widła sztuki (nakazy prawa karnego procesowego). Rozprawę można również 
porównać do meczu piłkarskiego, w którym dwie drużyny walczą o korzystny 
rezultat. Każda z drużyn (stron procesowych) na początku gry z założenia dys-
ponuje równym arsenałem środków, a przynajmniej może zatrudnić sobie tre-
nera, który dysponując określoną wiedzą, wspomaga zawodników. Niemniej, 
w konkretnym stanie faktycznym może się okazać, że w momencie rozpoczę-
cia gry talent piłkarzy lub budżet drużyny wpłynie w określony sposób (pozy-
tywny lub negatywny) na wynik rywalizacji. Niekiedy zatem wręcz niezbędne 
jest zapewnienie określonych środków, aby zrównoważyć brak profesjonalizmu 
stron, przez ingerencję arbitra, który jednak w żadnej mierze nie powinien do-
puścić do wyniku nieodzwierciedlającego przebiegu gry. Proces wreszcie można 
porównać do tworzenia skomplikowanej konstrukcji budowlanej, w której bu-
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dowlą jest wydanie przez sąd rozstrzygnięcia, które nie zawali się wskutek kasa-
toryjnego orzeczenia sądu odwoławczego. Na początku dostępny jest wyłącznie 
określony projekt (szablon), natomiast uczestnicy mają wpływ na sposób ozdo-
bienia tej budowli (własny wzór). Tak jak wielu budowniczych w różnych ro-
lach tworzy gmach budynku, tak wielu uczestników wpływa na wynik postępo-
wania, który oddaje wkład uczestników niezależnie od fazy postępowania, choć 
bez wątpienia z kluczową rolą fazy jurysdykcyjnej. Przytoczone porównania po-
winny uświadomić, a  jednocześnie podkreślić znaczenie nowej wizji procesu 
i choć żadne z nich nie oddaje w pełni skomplikowanego charakteru postępo-
wania karnego, to w każdym dostrzegalny jest zamysł ustawodawcy, jaki przy-
świecał Nowelizacji 2015.

Tak naprawdę lektura uzasadnienia projektu, ale też analiza tekstu prawne-
go Nowelizacji 2015 prowadzi do wniosku, że tak naprawdę dla opisania tych 
zmian w zakresie modelu kluczowe są dwa sformułowania: Pierwsze z nich to 
„aktywizacja uczestników” (nie tylko stron), a drugie „odpowiedzialność za wy-
nik procesu”. Przez aktywizację uczestników należy rozumieć szereg czynno-
ści nakierowanych na włączenie stron do działania, a równocześnie piętnowa-
nie wszelkich przejawów bierności, która może doprowadzić stronę procesową 
do negatywnych skutków w procesie. To wyraz przekonania, że pasywność jest 
najgorszą z  możliwych strategii obrony, czy też wadliwego popierania skargi. 
Aktywizacja zakłada oddanie inicjatywy (nie tylko dowodowej) stronom, jest 
to wręcz przekazanie procesu w ręce stron. Po raz pierwszy strony będą już nie 
tylko wnioskować o przeprowadzenie dowodów, ale samodzielnie je przepro-
wadzać! To nic innego jak kolokwialne stwierdzenie, które mógłby wypowie-
dzieć każdy sędzia: „Proces jest w  waszych rękach, ja tylko wydaję wyrok po 
przeprowadzeniu rozprawy, którą przygotowaliście i przeprowadziliście de fac-
to sami”. Należy bowiem podkreślić, że wzmocnienie kontradyktoryjności wy-
musza jednocześnie zmianę funkcji sprawowanych przez sąd, który po ograni-
czeniu mu inicjatywy dowodowej w art. 167 KPK przestanie być pomocnikiem 
oskarżyciela, a stanie się bezstronnym uczestnikiem postępowania. Z kolei pro-
kurator będzie zmuszony do aktywnego poszukiwania dowodów, bowiem sąd 
nie będzie już poszukiwał za niego i dla niego dowodów. Kontradyktoryjność 
zakłada większą dyspozycyjność przedmiotem procesu przez strony, czego przy-
kładem jest cofnięcie aktu oskarżenia w art. 14 § 2 KPK, a jeśli nie ma skargi, 
to istnieje negatywna przesłanka procesowa, tym bardziej, że ponowne wniesie-
nie aktu oskarżenia jest niedopuszczalne. Kluczowe jest obalenie domniemania 
niewinności, z którego zadania w toku przewodu sądowego zostanie zwolniony 
sąd, ograniczony do wydania ostatecznego rozstrzygnięcia. Warunkiem reali-
zacji kontradyktoryjności jest jednakże zrównanie pozycji stron, a tym samym 
wzmocnienie obrony formalnej.
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Obrońca, w tej roli adwokat oraz radca prawny, musi zatem przygotować się 
do procesu, być profesjonalistą i nie może sobie pozwolić na bierność proce-
sową. Przejawem aktywności jest wymagana w art. 427 § 1 KPK konieczność 
wyraźnego wskazania w środku odwoławczym zaskarżonego rozstrzygnięcia lub 
ustalenia, sformułowania zarzutów stawianych rozstrzygnięciu, a  także poda-
nia, czego się domaga. Odwołujący będzie mógł również wskazać nowe fakty 
lub dowody, ale wyłącznie wówczas, jeżeli nie mógł ich powołać w postępowa-
niu przed sądem pierwszej instancji. Proces wymusza aktywność oskarżonego 
i obrońcy, dając im jednak możliwość inicjowania procedury wprowadzenia do 
procesu tzw. dowodów prywatnych w znowelizowanym art. 393 § 3 KPK. Tym 
samym w  nowym modelu postępowania karnego możliwa będzie współpraca 
adwokatów z detektywami, choć z oczywistymi ograniczeniami, wynikającymi 
z art. 168a KPK. Można zasadnie twierdzić, że po 1.7.2015 r. dopuszczalne bę-
dzie prowadzenie przez nich quasi-śledztw, bez możliwości narażenia się na od-
powiedzialność dyscyplinarną za przedwczesny kontakt z osobowym źródłem 
dowodowym, ale z zakazami wynikającymi z art. 174 KPK.

Nowelizacja aktywizuje również pokrzywdzonego i wzmacnia jego pozycję 
w procesie, czego wymiernym dowodem jest brzmienie art. 343 § 3a KPK prze-
widujące dla niego uprawnienie do wyrażenia sprzeciwu wobec zastosowania 
instytucji z art. 335 KPK. Należy oczekiwać ze strony oskarżonych zwiększonych 
starań o naprawienie szkody pokrzywdzonemu, aby uchronić się przed zgłosze-
niem przez niego sprzeciwu wobec dobrowolnego poddania się karze. Co wię-
cej, w nowym art. 87a KPK w szerszym zakresie umożliwiono pokrzywdzone-
mu korzystanie z  pomocy pełnomocnika. Pokrzywdzony ma również wpływ 
na nową instytucję umorzenia restytucyjnego, uregulowanego w art.  59a  KK. 
Ponadto w art. 300 § 2 KPK zwiększono obowiązki informacyjne o jego pra-
wach. Widać zatem, że staje się pierwszorzędnym uczestnikiem gry, a jego zna-
czenie wzrośnie jeszcze, gdy przybierze status oskarżyciela posiłkowego.

Z kolei odpowiedzialność za wynik procesu jest powiązana z aktywnością, 
stanowiąc skutek i  jednocześnie oczekiwany rezultat zamierzeń ustawodawcy. 
Prokurator po znowelizowaniu art. 297 § 1 pkt 5 KPK w  nowej odsłonie ma 
wnosić oskarżenie wyłącznie na podstawie niektórych dowodów i dopiero w są-
dzie je konkretyzować. W  aktualnym stanie prawnym obrońca, będąc bierny 
w procesie, może oczekiwać, że sąd go wyręczy, przeprowadzając dowód z urzę-
du. Jeśli sąd tego nie uczyni, to wówczas obrońca może zaskarżyć rozstrzygnię-
cie, zarzucając w apelacji bierność i brak aktywności sądu w dążeniu do wyja-
śnienia okoliczności. W nowym modelu, jeśli oskarżony lub jego obrońca nie 
przygotują się do procesu, natomiast prokurator zgromadzi dowody potwier-
dzające jego tezy, a  na rozprawie przeprowadzi aktywne postępowanie dowo-
dowe, wówczas przegrają proces. Dlatego też konsekwencją art. 167 § 1 KPK 

Część I. Kontradyktoryjność Rozdział I. Nowe zadania i wyzwania dla uczestników procesu...



12

jest i musi być szereg reguł w postępowaniu odwoławczym. Stosownie do zno-
welizowanego art. 447 § 5 KPK, w postępowaniu wszczętym z inicjatywy strony 
w apelacji nie będzie można podnosić zarzutu niedopuszczenia dowodu z urzę-
du lub niedostatecznej aktywności dowodowej sądu, ani też zarzutu przeprowa-
dzenia dowodu, pomimo braku wniosku strony w tym przedmiocie. Ciężar po-
stępowania dowodowego w Nowelizacji 2015 przeniesiono na strony, zaś areną 
dowodową miało być stadium jurysdykcyjne. Nie jest to wcale takie oczywiste 
rozwiązanie, ponieważ alternatywą mogło być wprowadzenie do procesu sędzie-
go śledczego. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego w pełni świadomie porzu-
ciła tę koncepcję, zakładając, że zmiana modelu postępowania jurysdykcyjnego 
będzie oddziaływała na postępowanie przygotowawcze9. Rodzi to liczne konse-
kwencje, ponieważ przykładowo w trybach konsensualnych ograniczono postę-
powanie przygotowawcze, zatem może nie udać się zgromadzić wystarczających 
dowodów, aby sąd mógł ocenić materiał dowodowy wprowadzony przez strony. 

Kontradyktoryjność nie dopuszcza faworyzowania przez sąd jakiejkol-
wiek strony procesowej, lecz rozkłada odpowiedzialność na wszystkie strony. 
Prokurator nadal ma obowiązek działać bezstronnie w  postępowaniu przygo-
towawczym, bowiem zarówno art. 2 § 1 pkt 1 i art. 5 KPK wymuszają jego ak-
tywność i obciążają go za wynik procesu. Dyskusyjna może być natomiast rola 
prokuratora w postępowaniu sądowym, aczkolwiek kształt aktualnych rozwią-
zań, wynikających z ustawy o prokuraturze i roli rzecznika interesu publiczne-
go pozwala bronić tezy, że nawet odmiennie interpretowany art. 4 KPK nadal 
nakłada na niego obowiązek działania na korzyść oskarżonego także w fazie ju-
rysdykcyjnej10. Będzie on jednak koncentrował się tylko na zgromadzeniu ma-
teriału niekorzystnego dla oskarżonego, także w  postępowaniu przygotowaw-
czym. Większa będzie odpowiedzialność po stronie obrońcy i pełnomocnika za 
konstrukcję zarzutu apelacyjnego. Generalnie wszystkie strony ponoszą odpo-
wiedzialność za wynik procesu. Obrońca musi cały czas mieć na względzie, że 
nie wystarczy przyglądać się poczynaniom sądu i pokładać wiarę w domniema-
nie niewinności. Niejednokrotnie będzie musiał rozważyć sięgnięcie po dowód 
z  opinii biegłego, wykładając koszty na opinię prywatną, bo bez niego może 
przegrać proces. W  myśl art. 427 § 4 KPK w  środku odwoławczym nie moż-
na podnosić zarzutu nieprzeprowadzenia przez sąd określonego dowodu, jeżeli 
strona nie składała w tym zakresie wniosku dowodowego, ani też zarzutu prze-
prowadzenia dowodu pomimo braku wniosku strony w  tym przedmiocie lub 

9 T. Grzegorczyk, Postępowanie przygotowawcze w świetle nowelizacji z dnia 27 września 2013 r. 
i rola w nim prokuratora w aspekcie sądowego stadium procesu, Prok. i Pr. 2015, Nr 1, s. 26–30.

10 Por. dyskusję na ten temat w: P. Hofmański, J. Śliwa, Dwugłos w sprawie nowego kształtu po-
stępowania przygotowawczego, Prok. i Pr. 2015, Nr 1, s. 79–80 i 86–87.

Część I. Kontradyktoryjność



13

poza zakresem wniosku. Ustawodawca zatem w pełni świadomie określił reguły 
gry procesowej, stymulując aktywność stron, a równocześnie podkreślając ko-
nieczność ponoszenia przez nie odpowiedzialności za wynik procesu.

§ 5. Konkluzje

Propozycja legislacyjna Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, jaką jest 
Nowelizacja 2015, jest rewolucyjna nie tylko dlatego, że zmienia zadania niemal 
wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie karnym, ale ma wpływ tak-
że na tych uczestników, którzy wykonują czynności procesowe poza postępowa-
niem karnym. Należy mieć bowiem na uwadze, że zmienione przepisy Kodeksu 
postępowania karnego, czy też szerzej instytucje karnoprocesowe, będą transpo-
nowane do szeregu postępowań represyjnych (dyscyplinarnych, wykroczenio-
wych, nieletnich, karnoskargowych). Ustawodawca dopuszcza bowiem stosowa-
nie przepisów Kodeksu postępowania karnego w kilkudziesięciu ustawach, nie 
tylko z zakresu prawa karnego sensu largo. Tym samym zmieniając model po-
stępowania karnego w  drodze nowelizacji przepisów KPK, pośrednio wpływa 
się także na kształt innych postępowań. Zmieniając zatem zadania uczestników 
postępowania karnego, dochodzi także pośrednio do zmiany statusu uczestni-
ków postępowań, w których toczy się spór o korzystne dla stron rozstrzygnięcie.

Powstaje jednak pytanie, czy organy stosujące prawo nadążą za ustawodaw-
cą, który postawił sobie za cel zmianę modelu postępowania karnego. Jedno jest 
pewne, o  powodzeniu reformy zadecyduje czynnik ludzki. Każda ustawa po-
winna stymulować pożądane przez ustawodawcę zachowania, ale istnieje nie-
bezpieczeństwo, że przykładowo prokurator, wbrew nowemu art. 297 § 1 pkt 5 
KPK, będzie w dalszym ciągu prowadził postępowanie przygotowawcze, dążąc 
do ustalenia wszelkich okoliczności sprawy, a sąd niemal w każdym przypadku 
będzie sięgał po wyjątek wskazany w art. 167 § 1 KPK i prowadził postępowanie 
z urzędu. Nie ma i nie może być gwarancji, że sądy odwoławcze wbrew nowej 
konstrukcji zarzutów nadal będą stosowały kontrolę totalną orzeczenia zaskar-
żonego wyłącznie na korzyść. O tym jak reforma zostanie przyjęta, będzie oka-
zja przekonać się już w niedalekiej przyszłości, a wszystkie potencjalne progno-
zy należy uznać wyłącznie za mniej lub bardziej uzasadnione hipotezy.

Nie można także zapominać, że wspomniana wyżej zaawansowana tempo-
ralnie reforma Kodeksu karnego spowoduje również w  konsekwencji zmiany 
w  postępowaniu karnym. Aktualnie bowiem trwają niezwykle zaawansowane 
prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw (druk sejmowy VII kadencji Nr 2393 z 15.5.2014 r.), w którym za-
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mieszczono kilkadziesiąt zmian zarówno w przepisach KPK, jak też przepisach 
Nowelizacji 2015. Analogiczna sytuacja występuje w  podpisanej 15.12.2014 r. 
ustawie z 28.11.2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka11, 
która weszła w życie 8.4.2015 r., z wyjątkiem przepisów implementujących dy-
rektywę w sprawie europejskiego nakazu, które obowiązują od 11.1.2015 r. Tym 
samym doszło do nowelizacji… ustawy nowelizującej, a zatem kształt rozwią-
zań w Nowelizacji 2015 r. został w sposób mniej lub bardziej znaczący zmody-
fikowany. Co więcej, należy mieć na uwadze fakt, że może być konieczna korek-
ta wprowadzonych przepisów KPK, gdyż trudno przewidzieć, które z rozwiązań 
zaproponowanych w Nowelizacji 2015 spełnią pokładane w nich nadzieje, a któ-
re okażą się dysfunkcjonalne. 

Z tych zatem powodów nie sposób w tym momencie odpowiedzieć na py-
tanie, czy Nowelizacja 2015 stanowi zmianę rewolucyjną, czy też raczej jest 
to korekta aktualnych rozwiązań z  pewnym uczuciem niedosytu. Jedno nato-
miast jest pewne, po raz pierwszy Ustawodawca dał stronom możliwość real-
nego, swobodnego i racjonalnego wpływu na kształt postępowania, aby mogli 
walczyć o korzystnie dla siebie rozstrzygnięcie. To, czy zechcą z  instrumenta-
rium skorzystać, zależy wyłącznie od samych stron procesowych. Bez zmiany 
nastawienia do Nowelizacji 2015, bez próby pozytywnego spojrzenia na roz-
wiązania, które właściwie zastosowane pozwolą usprawnić proces bez narusze-
nia gwarancji jego uczestników, nie będzie możliwa realizacja celów stawianych 
przez ustawodawcę. Należy zatem mieć nadzieję, że nie spełni się strawestowane 
przysłowie, że z dużej nowelizacyjnej chmury spadnie mało użyteczny proceso-
wo deszcz.

11 Dz.U. z 2015 r. poz. 21. 
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