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Przypadł nam ogromny zaszczyt przygotowania monografii na temat praw, obowiąz-
ków i sposobu funkcjonowania uczestników postępowania karnego po wejściu w życie 
Nowelizacji 2015. Publikacja ta stanowi kontynuację cieszącej się dużą popularnością 
ubiegłorocznej książki pt.: „Katalog dowodów w postępowaniu karnym”, tyle tylko, że 
 aktualna monografia w sposób dogłębny analizuje mechanizmy i relacje zachodzące nie 
tyle w postępowaniu dowodowym, lecz w zakresie wzajemnego oddziaływania głównych 
aktorów procesu karnego.

W pierwotnym zamyśle Redaktorów książka ta miała stanowić pokłosie naukowej 
konferencji „Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego”, która odbyła się 
w dniach 12–13.12.2014 r. w Krakowie. Tak się jednak nie stało, ponieważ treść zamiesz-
czona w poszczególnych tekstach stanowi jedynie fragment wystąpień konferencyjnych, 
uzupełnionych następnie refleksjami wynikającymi z dyskusji. Ponadto w publikacji za-
mieszczono teksty osób, na których pracę wprowadzone i zmienione Nowelizacją 2015 
przepisy będą miały istotny wpływ, a które postanowiły podzielić się swoimi spostrzeże-
niami w tej materii. Ze względu na różnorodność tematyczną poszczególne  artykuły zo-
stały zamieszczone w jednym z sześciu części: I – Kontradyktoryjność, II – Osoba podej-
rzana i podejrzany, III – Obrońca i pełnomocnik, IV – Pokrzywdzony, V – Prokurator, 
VI – Sąd. Taka struktura monografii wynika w dużej mierze z wieloznaczeniowości po-
jęcia triumwirat. Trzeba bowiem podkreślić, że triumwirat konferencyjny można rozu-
mieć na wielu płaszczyznach, nie są to tylko relacje zachodzące między uczestnikami, ale 
przede wszystkim milczące porozumienie uczestników, zmierzających finalnie do zakoń-
czenia procesu w sposób dla siebie najbardziej korzystny, a równocześnie gwarantujący 
i w jak najwyższym stopniu chroniący ich interesy. Celem wszystkich uczestników jest 
bowiem uzyskanie prawomocnego rozstrzygnięcia w przedmiocie procesu, co jednak nie 
zmienia faktu, że każdy z nich odmiennie wyobraża sobie kształt tego rozstrzygnięcia.

Wyrażamy nadzieję, że Czytelnicy zechcą poświęcić czas na lekturę niniejszej publi-
kacji, bowiem treści zamieszczone w poszczególnych artykułach otwierają pole do pod-
jęcia dyskusji na temat problemów, jakie zaistnieją po wejściu w życie Nowelizacji 2015, 
którą już w tym momencie można określić „Wielką Nowelizacją”. Kontradyktoryjność – 
jako hasło przyświecające tej zmianie legislacyjnej jest wspólnym mianownikiem niemal 
wszystkich tekstów zamieszczonych w monografii, co jest jej dużym atutem i świadczy 
o aktualności prezentowanych tematów oraz zasygnalizowanych problemów z zakresu 
prawa karnego procesowego. Dowodzi to również dużej odwagi Autorów, często po raz 
pierwszy stawiających swoje kroki w piśmiennictwie, którzy zdecydowali się sięgnąć po 
materię, sprawiającą trudności także doświadczonym badaczom. Kolejną niekwestiono-
waną zaletą publikacji jest fakt, iż teksty nie mają charakteru jedynie czysto teoretyczne-
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go. Część z nich sporządzona została przez doświadczonych praktyków, na co dzień wy-
konujących zawód sędziego, adwokata czy prokuratora. Pozwoliło to na przedstawienie 
zachodzących zmian, m.in. dotyczących roli i funkcji, jakie po 1.7.2015 r. będą pełnić 
przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, z perspektywy teoretyków i praktyków.

Nieśmiałym zamierzeniem, ale też życzeniem, Autorów i Redaktorów jest, aby tezy 
zaproponowane w niniejszej publikacji stanowiły istotny wkład w interpretację nowych 
rozwiązań prawnych. Takie też jest oczekiwanie środowiska prawniczego, które z niecier-
pliwością, ale też z obawą oraz niemałą dozą ciekawości oczekuje na wskazówki, w jaki 
sposób interpretować tekst, który został znowelizowany. Doświadczenie uczy, że każda 
wskazówka na temat sposobu rozumienia określonych zwrotów ustawowych może uła-
twić proces stosowania prawa. Czy powyższe życzenie się spełni? Okazja, by się o tym 
przekonać, nastąpi w niedługim czasie po ukazaniu się tej publikacji. 

Na koniec chcielibyśmy podziękować Panu prof. dr. hab. Piotrowi Hofmańskiemu 
i dr. hab. Andrzejowi Światłowskiemu za to, że niezwykle chętnie wspierają naszą twór-
czość i karierę naukową, a Pani Dziekan Krystynie Chojnickiej za pomoc przy organi-
zacji konferencji i przychylność, jaką okazuje naszej uniwersyteckiej działalności. 
Podziękowania należą się również Prezes Koła Naukowego TBSP Postępowanie Karne 
– Natalii Kwiecień, za udaną współpracę, co przy każdej pracy zbiorowej wymaga wiele 
cierpliwości i czasu.
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