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Przedmowa

Ostatnie nowele do KPK z 27.9.2013 r. oraz z 20.2.2015 r., zmie-
niły w istotny sposób model i kształt postępowania karnego, zarówno 
w fazie postępowania przygotowawczego, jak i rozpoznawczego, a także 
odwoławczego.

Po dniu 1.7.2015 r. zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowo-
dów w postępowaniu przygotowawczym służyć ma temu, aby prokura-
tor mógł podjąć finalną decyzję, czy postępowanie umorzyć, zakończyć 
je w drodze konsensualnej, warunkowo umorzyć, czy też wnieść akt 
oskarżenia, a także by przedstawić wnioski przed sądem o dopuszcze-
nie i przeprowadzenie dowodów – zob. art. 297 § 1 pkt 5 KPK.

Dowody zebrane w postępowaniu przygotowawczym tylko wyjąt-
kowo będą mogły być podstawą orzeczenia sądowego, przesłuchania 
świadków przez Policję muszą mieć charakter bardzo uproszczony – 
zob. art. 311 § 3 KPK. Tak zwany pełny protokół sporządzony zostanie 
jedynie w dwóch przypadkach: gdy świadka przesłuchuje prokurator – 
art. 311 § 7 KPK oraz sąd – art. 316 § 3 KPK.

Także jednak i te protokoły (prokuratorski i sądowy), będą mogły 
być ujawniane na rozprawie jedynie przez strony – art. 167 § 1 i art. 391 
§ 1 i 1a KPK, a wyjątkowo tylko, przez sąd z urzędu – art. 391 § 1c KPK. 
W przeciwieństwie do stanu prawnego sprzed 1.7.2015 r., prokurator 
nie będzie miał wcale obowiązku przekazywania sądowi wszystkich 
materiałów z postępowania przygotowawczego, ale te jedynie, które 
mają zasadnicze znaczenie dla kwestii odpowiedzialności karnej oskar-
żonego – art. 333 § 1 i art. 334 § 1 KPK. Nie będzie musiał nawet uza-
sadniać aktu oskarżenia – argumentum a contrario z art. 332 § 2 KPK. 
Stąd wynika potrzeba występującej dotąd dość rzadko w praktyce 
aktywności stron i ich obrońców i pełnomocników w postępowaniu 
przygotowawczym, aby wymusić na prokuratorze przekazanie sądowi 
tych materiałów, które, zdaniem stron, mają znaczenie dla obrony i ich 
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interesów, a których przesłania do sądu prokurator zaniechał – art. 321 
§ 5 i 6, art. 334 § 2 i art. 381 § 2 KPK.

W trakcie rozprawy głównej, sąd poza absolutnymi wyjątkami 
(zob. art. 391 § 1b i 1c KPK) przybiera rolę biernego arbitra, a strony 
wiodą czynny spór, zadając pytania osobom przesłuchiwanym oraz 
ujawniając protokoły poprzednio składanych przez nich zeznań i wy-
jaśnień – zob. art. 389 i 391 KPK. Zmienia zasadniczo swój charakter 
także postępowanie odwoławcze, przekształcając się z modelu kasato-
ryjno-reformatoryjnego w model reformatoryjno-kasatoryjny, ponieważ 
sąd odwoławczy będzie mógł w znacznym zakresie prowadzić postępo-
wanie dowodowe i wydać merytoryczne rozstrzygnięcie, zaś uchylenie 
zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 
stanie się wyjątkiem – zob. art. 452 § 2, art. 437 § 2, art. 440 i 454 KPK.

Skarżący tylko wtedy będzie mógł zgłaszać nowe dowody, jeśli 
nie mógł tego uczynić w postępowaniu przed sądem I instancji – art. 427 
§ 3 KPK. 

Nie trzeba chyba szerzej uzasadniać, iż bardzo skrótowo przed-
stawiony powyżej, nowy model procesu karnego wymaga zupełnie od-
miennego, w porównaniu z dotychczasowym, podejścia do zagadnień 
związanych z szeroko rozumianą problematyką prawa dowodowego.

Przede wszystkim, o czym już była mowa, konieczna jest wzmo-
żona aktywność dowodowa stron w toku całego procesu karnego od 
wszczęcia, aż do jego prawomocnego zakończenia.

Stąd wyłoniła się potrzeba opracowania praktycznego komentarza, 
którego przedmiotem są zagadnienia dotyczące dowodów i postępowa-
nia dowodowego w procesie karnym, wraz z orzecznictwem i wzorami 
pism procesowych. Z oczywistych względów orzecznictwo SN oraz sądów 
apelacyjnych opiera się na poprzednio obowiązującym stanie prawnym 
– niemniej pewne poglądy wyrażone w cytowanych orzeczeniach znajdą 
zastosowanie także obecnie.

Publikacja składa się z trzech części. W części pierwszej, zatytuło-
wanej „Dowody”, omówiono poszczególne środki dowodowe i czynności 
dowodowe, a także kwestie związane z kontrolą i utrwaleniem rozmów 
telefonicznych oraz zakazy dowodowe. W części drugiej, poświęconej 
postępowaniu dowodowemu, przedstawiono zagadnienia dotyczące 
procedury wprowadzenia dowodów do procesu karnego, przy uwzględ-
nieniu jego poszczególnych etapów. W części trzeciej zaprezentowano 
wzory pism procesowych. 
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Praca przeznaczona jest przede wszystkim dla obrońców i peł-
nomocników, nie jest to więc dzieło stricte naukowe, od którego wy-
magałoby się wyczerpującego omówienia wszystkich przepisów KPK, 
regulujących kwestie dowodowe.

Stąd konieczność pewnej selekcji materiału, polegającej na skon-
centrowaniu się na tych uregulowaniach, które mają kluczowe znaczenie 
w praktyce, zwłaszcza wprowadzonych przez ostatnie zmiany ustawo-
dawcze oraz pominięcia zagadnień ściśle doktrynalnych, które nie mają 
dla praktyki zasadniczego znaczenia (np. spór o definicję dowodu, do-
wodzenie proste i złożone, teoretyczne podziały środków dowodowych 
i źródeł dowodowych, dowodzenie ścisłe i swobodne itp.). Charakter 
pracy implikuje też dobór literatury. Otóż autorzy odwołują się do in-
nych publikacji jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla 
właściwego zrozumienia prezentowanych tez, pomijają natomiast po-
zostałe pozycje.

Ze względu na ramy pracy nie została omówiona problematyka 
dowodowa związana z postępowaniami po uprawomocnieniu się orze-
czenia, także z uwagi na marginalny w zasadzie charakter owych postę-
powań w praktyce, zaś w postępowaniu kasacyjnym, które z pewnością 
do marginalnych nie należy, problematyka dowodowa schodzi na plan 
dalszy, ponieważ sąd kasacyjny jest sądem nie faktu, lecz prawa.

 
Warszawa, wrzesień 2015 r. prof. dr hab. Piotr Kruszyński




