
Przedmowa

Przekazujemy Czytelnikom drugie wydanie komentarza do Kodeksu postępowania karnego uwzględ-
niającego zmiany wprowadzone ustawą z 11.3.2016 r. Wymienioną ustawą cofnięto istotne zmiany
w ustawowym modelu procesu karnego wprowadzone tzw. Wielką Nowelą z 27.9.2013 r. i 20.2.2015 r.
Tym samym zaprzepaszczono efekt kilkuletniej pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego oraz wielu
teoretyków i dogmatyków prawa oraz praktyków współtworzących reformę procesu karnego. Uczyniono
to bez merytorycznego uzasadnienia, w sposób urągający zasadom tworzenia prawa.

Ustawą z 11.3.2016 r. wprowadzono także wiele przepisów o charakterze antygwarancyjnym dla po-
krzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i oskarżonego, obniżając standard prawa do obrony poniżej
poziomu obowiązującego przed 1.7.2015 r. Wprowadzono także przepisy oczywiście niekonstytucyjne
(art. 168a, 168b, 237a), aprobując w ten sposób zdobywanie przez organy państwa dowodów w sposób
sprzeczny z ustawą (nielegalny), wprowadzanie takich dowodów do procesu karnego i uczynienie ich
podstawą rozstrzygnięcia o odpowiedzialności karnej oskarżonego.

Przepisy wprowadzone ustawą z 11.3.2016 r. muszą być interpretowane w sposób respektujący zasady
wykładni przepisów prawa, ale także zasady konstytucyjne oraz konstytucyjny i konwencyjny standard
rzetelnego procesu sądowego. Dlatego wymagają prokonstytucyjnej wykładni uwzględniającej zasady
i wartości demokratycznego państwa prawnego.

Od mądrości sędziów orzekających w sprawach karnych zależeć będzie stosowanie nowych przepisów
postępowania w sposób zgodny z zasadami konstytucyjnymi i standardem rzetelnego procesu sądowego.
Niniejszy Komentarz ma im w tym pomóc i ułatwić prawidłowe stosowanie tych przepisów.

W Komentarzu zostały uwzględnione i omówione przepisy dotychczas obowiązujące, ale ciężar poło-
żony został na objaśnienie „nowych” przepisów obowiązujących od 15.4.2016 r. Autorzy nie ograniczyli
się, przy tym, do wzmianki o nowych przepisach prawnych, ale podjęli wysiłek ich obszernego i wnikli-
wego omówienia.

Niniejszy Komentarz stanowi znacznie skróconą i uaktualnioną wersję obszernego komentarza do
Kodeksu postępowania karnego wydanego on-line przez Wydawnictwo C.H.Beck (J. Skorupka (red.),
Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Legalis). O ile jednak w Komentarzu w formie elektronicznej
przedstawiono wiele rozważań dogmatycznych pozwalających na ukazanie ewolucji określonych instytu-
cji procesowych, znaczenia określonych rozwiązań dla modelu procesu karnego, jako całości bądź dla
modelu właściwych przebiegów procesowych albo znaczenia danych przepisów dla zachowania gwarancji
procesowych uczestników postępowania karnego, o tyle w niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na
rozwiązywaniu problemów występujących w praktyce stosowania prawa. Komentarz ma stanowić przyja-
zne i przydatne narzędzie wykorzystywane w codziennej pracy przedstawicieli podstawowych zawodów
prawniczych.

Przy każdym rozdziale Komentarza zamieszczony jest wykaz literatury, obejmujący pozycje cyto-
wane oraz inne, mające podstawowe znaczenie dla objaśnianych przepisów procesowych. Ma to ułatwić
zweryfikowanie tez wyrażonych w komentarzu i wyrobienie sobie własnego poglądu, a także pogłębie-
nie wiedzy i wzbogacenie argumentacji za przyjęciem lub odrzuceniem określonego poglądu prawnego.
W razie potrzeby, należy też sięgnąć do elektronicznej wersji komentarza, gdzie przepisy proceduralne
objaśnione zostały w szerszym kontekście dogmatycznym oraz przy możliwe szerokim uwzględnieniu
stanowiska Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz orzecznictwa
sądów polskich.

Komentarz został przygotowany przez zespół wybitnych znawców przedmiotu, zajmujących się nie
tylko dogmatyką prawa karnego procesowego, ale także stosujących wymienione przepisy w praktyce
wymiaru sprawiedliwości. Autorami Komentarza są pracownicy największych polskich ośrodków nauko-
wych, o ugruntowanej pozycji w nauce prawa oraz sędziowie (Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych),
prokurator i adwokaci. Stanowi to gwarancję najwyższego poziomu merytorycznego niniejszego dzieła
oraz dużej przydatności praktycznej tez w nim wyrażonych.

Drugie wydanie komentarza uwzględnia stan prawny na dzień 10.10.2016 r. Ponadto nastąpiła zmiana
w gronie autorów: doktora Ryszarda Ponikowskiego zastąpił prof. UŚ dr hab. Jarosław Zagrodnik.

Prof. dr hab. Jerzy Skorupka
Wrocław, październik 2016 r.
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