
Przedmowa

Oddajemy do rąk Czytelników już siódme wydanie Komentarza, rozszerzonego o skład autor-
ski oraz uwzględniający ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego. Trzeba odnotować,
że ilość ustaw nowelizujących przepisy Kodeksu postępowania karnego przerosła najśmielsze
oczekiwania, zarówno twórców Kodeksu, jak i teoretyków oraz praktyków. W szczególno-
ści przygotowanie kolejnego wydania Komentarza było podyktowane potrzebą kompleksowego
ujęcia istoty i zakresu zmian wprowadzanych do procedury karnej ustawą z 11.3.2016 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r.
poz. 437). Głównym celem tej ustawy jest odejście od „wyostrzonego” w elementy kontradykto-
ryjne postępowania sądowego na rzecz inkwizycyjnego wyjaśniania faktów sprawy na tym etapie
postępowania, i to zaledwie po 9 miesiącach obowiązywania ustawy z 27.9.2013 r. o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247
ze zm.). Ustawy, która przemodelowała postępowanie jurysdykcyjne w kierunku większej kontra-
dyktoryjności, dokonała prawidłowego określenia ciężaru odpowiedzialności za wynik procesu,
usunęła nadmierny formalizm wielu czynności, który nie służył zapewnieniu gwarancji proce-
sowych uczestników postępowania, lecz wydłużał procedowanie oraz ograniczyła angażowanie
sędziów w czynności, które z powodzeniem mogą być dokonywane przez czynnik niesądowy.
Krótki „żywot” przepisów wprowadzonych ustawą z 27.9.2013 r. nie pozwolił na poznanie zalet
i wad tych rozwiązań normatywnych. Sugeruje to, że jedynym powodem restytucji modelu po-
stępowania sądowego sprzed 1.7.2015 r. była odmienna ocena istniejących rozwiązań prawnych.

Komentarz opracował zespół autorski nie tylko zajmujący się prawem karnym procesowym od
strony teoretycznej, ale także stosujący komentowane przepisy w praktyce wymiaru sprawiedli-
wości. W Komentarzu pogłębionej analizie poddano wspomniane już rozwiązania normatywne
przyjęte ustawą z 11.3.2016 r. Ustosunkowano się do przepisów przyjętych ustawą z 28.1.2016 r.
– Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 177), która w zakresie Kodeksu wprowadza zmiany
związane z likwidacją wojskowych jednostek organizacyjnych oraz dotyczące uprawnienia Mi-
nistra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego do wnoszenia kasacji. W zakresie szerszym
omówiono zmiany odnoszące się w szczególności do postępowania przygotowawczego, trybów
konsensualnych, stosowania środków przymusu czy odszkodowania i zadośćuczynienia za nie-
słuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. W Komentarzu podkreślono także
gwarancyjność prawa karnego procesowego oraz konieczności interpretacji przepisów Kodeksu
postępowania karnego z poszanowaniem zasady bezpośredniego stosowania oraz nadrzędno-
ści Konstytucji. Nie powinno budzić zastrzeżeń twierdzenie, że rekonstrukcja treści i zakresu
zastosowania norm wyrażonych w przepisach komentowanej ustawy winna być nastawiona
na poszukiwanie takiego ich znaczenia, które realizować będzie w najpełniejszy sposób zasady
konstytucyjne służące ochronie praw i wolności jednostki.

Komentarz został uzupełniony o najnowszą literaturę oraz orzecznictwo Trybunału Konstytu-
cyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz
Trybunału Sprawiedliwości UE. Przy każdym zagadnieniu zostały wskazane słowa kluczowe dla
danego fragmentu tekstu. Ma to pozwolić na zwiększenie przejrzystości oraz znacząco ułatwić
sprawne korzystanie z Komentarza. Wszystko to ma służyć, zarówno praktykom, natrafiającym
w swojej działalności na liczne problemy z zakresu postępowania karnego, jak i środowisku
akademickiemu.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 10.5.2016 r.
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