
Przedmowa

Oddajemy do rąk Czytelników już ósme wydanie Komentarza uwzględniające ostatnie noweli-
zacje Kodeksu postępowania karnego. Trzeba odnotować, że ilość ustaw nowelizujących przepisy
Kodeksu postępowania karnego przerosła najśmielsze oczekiwania nie tylko twórców Kodeksu,
ale także przedstawicieli środowiska naukowego oraz praktyków. W szczególności przygotowa-
nie kolejnego wydania Komentarza było podyktowane zmianami istniejących przepisów oraz
dodaniem nowych treści normatywnych. W tym miejscu należy wspomnieć o:
– ustawie z 10.6.2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawo-

dach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1070), która poszerza zakres jawności postępowania karnego oraz
modyfikuje przesłanki dopuszczenia przedstawicieli organizacji społecznych do udziału
w postępowaniu karnym;

– ustawie z 23.3.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2017 r. poz. 768), która wprowadziła szereg zmian odnośnie zabezpieczenia
majątkowego, wykraczając poza zakres implementowanych norm dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/42/UE z 3.4.2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty na-
rzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii
Europejskiej (Dz.Urz. UE L 127 z 2014 r., s. 39). Ponadto ustawa zawiera zmiany z za-
kresu procedury europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji, procedury przekazywania
i przejmowania wykonania orzeczeń o skazaniu na karę pozbawienia wolności;

– ustawie z 10.1.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 201), która stanowi implementację dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2014/41/UE z 3.4.2014 r. w sprawie europejskiego nakazu
dochodzeniowego w sprawach karnych (Dz.Urz. UE L 130 z 2014, s. 1). Jej założeniem
jest zapewnienie sprawnego i skutecznego systemu wzajemnej pomocy prawnej w sprawach
karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE w zakresie czynności dowodowych przez
wprowadzenie możliwości wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego (END).

W Komentarzu podkreślono także gwarancyjność prawa karnego procesowego oraz ko-
nieczności interpretacji przepisów Kodeksu postępowania karnego z poszanowaniem zasady
bezpośredniego stosowania oraz nadrzędności 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 re-
alizować będzie w najpełniejszy sposób zasady konstytucyjne służące poszanowaniu godności
człowieka oraz 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 30.3.2018 r.
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Białystok, kwiecień 2018 r.
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