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Przedmowa

Nowele do Kodeksu postępowania karnego z 27.9.2013 r. i 20.2.2015 r., 
zmieniły w istotny sposób model i kształt postępowania karnego, za-
równo w fazie postępowania przygotowawczego, sądowego, a także 
odwoławczego. Założeniem tych zmian było rozszerzenie działania za-
sady kontradyktoryjności, zwłaszcza w stadium jurysdykcyjnym jako 
najlepiej realizującej zasadę prawdy materialnej.

W wyniku zmiany KPK na mocy ustawy z 11.3.2016 r., która we-
szła w życie z dniem 15.4.2016 r., nastąpił częściowy powrót do roz-
wiązań, które obowiązywały przed 1.7.2015 r. Ustawodawca uznał, że 
aktywna rola sądu w wyjaśnianiu okoliczności sprawy nie stanowi prze-
szkody w dążeniu do poznania prawdy, a wręcz przeciwnie, przyczynia 
się do poczynienia ustaleń odpowiadających rzeczywistości i to nieza-
leżnie od aktywnej czy bardziej biernej postawy stron procesu karnego. 
Wyrok bowiem w sprawie karnej ma przede wszystkim być sprawiedliwy 
obiektywnie i nie powinien być zależny od zdolności stron do aktywnego 
udowadniania swych racji przed sądem. 

Wspomniana nowelizacja KPK wprowadza także zmiany w zakre-
sie uprawnień uczestników postępowania, w tym uzależnia powiada-
mianie pokrzywdzonego o rozprawie i najważniejszych posiedzeniach 
od uprzedniego złożenia wniosku w tym przedmiocie (art. 337a KPK). 

Zasadą stało się niedoręczanie wyroków, które zapadają na roz-
prawie i posiedzeniach, a termin do złożenia wniosku o sporządzenie uza-
sadnienia wyroku biegnie od dnia jego ogłoszenia (art. 100 § 3 i 4 KPK).

W zakresie przeprowadzania dowodów w postępowaniu przygo-
towawczym oskarżyciel publiczny posiada kompetencje, które miał przed 
1.7.2015 r. Podobnie w postępowaniu sądowym, to przewodniczący ma 
baczyć, aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy, 
a instrumentami prowadzącymi do tego celu są uregulowania zawarte 
m.in. w art. 389–393 KPK.  
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Zmieniło się zasadniczo także postępowanie odwoławcze, prze-
kształcając się z modelu kasatoryjno-reformatoryjnego w model refor-
matoryjno-kasatoryjny, ponieważ sąd odwoławczy może w znacznym 
zakresie prowadzić postępowanie dowodowe i wydawać merytoryczne 
rozstrzygnięcie, zaś uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy 
do ponownego rozpoznania stało się wyjątkiem opisanym w trzech sy-
tuacjach w art. 437 § 2 KPK.

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

Ostanie liczne zmiany ustawy karnoprocesowej wyłoniły potrzebę 
opracowania praktycznego komentarza, którego przedmiotem są zagad-
nienia dotyczące dowodów i postępowania dowodowego w procesie 
karnym wraz z orzecznictwem i wzorami pism procesowych. Zaprezen-
towane orzecznictwo SN oraz sądów apelacyjnych zostało dostosowane 
do aktualnie obowiązujących przepisów.

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, na końcu których to zagadnień 
zostały przedstawione uwagi do art. 168a i 168b KPK, które budzą wiele 
trudności w zakresie wykładni prawa. W części drugiej, poświęconej po-
stępowaniu dowodowemu, przedstawiono zagadnienia dotyczące proce-
dury wprowadzenia dowodów do procesu karnego, przy uwzględnieniu 
jego poszczególnych etapów. W części trzeciej zaprezentowano wzory 
pism procesowych. 

Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla prawników–prak-
tyków, zarówno dla obrońców i pełnomocników, ale także dla sędziów 
i prokuratorów. Nie jest to dzieło stricte naukowe, od którego wymaga-
łoby się wyczerpującego omówienia wszystkich przepisów KPK, regulu-
jących kwestie dowodowe.

W pracy dokonano selekcji materiału, polegającej na skoncentro-
waniu się na tych uregulowaniach, które mają kluczowe znaczenie 
w praktyce czy wywołujących rozbieżności interpretacyjne, zwłaszcza 
wprowadzonych przez ostatnie zmiany ustawodawcze. Pominięto za-
gadnienia ściśle doktrynalne, które nie mają dla praktyki zasadniczego 
znaczenia (np. spór o definicję dowodu, dowodzenie proste i złożone, 
teoretyczne podziały środków dowodowych i źródeł dowodowych, do-
wodzenie ścisłe i swobodne itp.). Charakter pracy implikuje też dobór 
literatury. Autorzy odwołują się do innych publikacji jedynie w takim 
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zakresie, w jakim jest to niezbędne dla właściwego zrozumienia prezen-
towanych tez, pomijają natomiast pozostałe pozycje.

Ze względu na ramy pracy nie została omówiona problematyka 
dowodowa związana z postępowaniami po uprawomocnieniu się orze-
czenia z uwagi na marginalny w praktyce zakres dowodów przeprowa-
dzanych w tych postępowaniach, zaś w postępowaniu kasacyjnym, 
które z pewnością do marginalnych nie należy, problematyka dowo-
dowa schodzi na plan dalszy, ponieważ sąd kasacyjny jest sądem nie 
faktu, lecz prawa.

Niestety drugie wydanie niniejszej publikacji nie było przygoto-
wywane przez Profesor Monikę Zbrojewską. Mimo, że odeszła od nas, to 
na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek i przy-
jaciel, a także wybitny naukowiec, który pozostawił dzieła, z których 
korzystać będą kolejne pokolenia prawników.

 
Łódź, marzec 2018 r.  prof. dr hab. Piotr Kruszyński

             dr Michał Błoński


