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Przedmowa
Sztuka napisania komentarza, który zyska przychylność Czytelników, a co więcej wpłynie
na wykładnię prawa w jej aspekcie praktycznym, jest rzadka i wielka. Z jednej strony komentarz
powinien stanowić rodzaj przewodnika po procesie karnym dla Czytelników szukających
zwięzłego oraz jednoznacznego wyjaśnienia problemu, a z drugiej dawać wyczerpującą,
zdecydowaną i pogłębioną analizę badanego tematu, pozwalającą na rozwiązanie problemu,
który nurtuje Czytelników na co dzień zmagających się z zagadnieniami postępowania karnego.
Zamiarem Autorów jest podjęcie się trudu stworzenia takiego dzieła. Dzieła, które ma
uwzględnić zmieniające się potrzeby praktyków, jak i zaspokoić zainteresowania teoretyków.
Niniejsze wydanie składającego się z 2 tomów komentarza, w tym składzie autorskim stanowi
początek pracy nad objaśnianiem przepisów procedury karnej, która to praca, w założeniu
Autorów, będzie kontynuowana. Autorzy będą wdzięczni za wszelkie uwagi, które pozwolą
to na udoskonalenie dzieła.
Komentarz niniejszy stanowi pracę zbiorową, ale nie wspólną. Autorzy dążyli do uniknięcia
rozbieżności, konfrontując swe poglądy, zwłaszcza przy komentowaniu tych samych instytucji.
Ostatecznie każdy z nich przedstawia własny punkt widzenia.
Prezentowane dzieło zawiera wyselekcjonowany dorobek piśmiennictwa oraz judykatury,
który posłużył w celu wzmocnienia argumentacyjnego poglądów prezentowanych przez Autorów,
zaś w kwestiach spornych został poddany krytyce, w szczególności w zakresie zapatrywań
budzących wątpliwości. Praca uwzględnia także najnowsze zmiany legislacyjne, które w bardzo
szerokim zakresie dotknęły proces karny, a weszły w życie 5.10.2019 r.
Komentarz adresowany jest w szczególności do praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i funkcjonariuszy organów ścigania. Autorzy żywią nadzieję, że praca
spotka się także z zainteresowaniem środowiska akademickiego oraz wszystkich tych, którzy
zajmują się postępowaniem karnym we wszelkich innych postaciach, jak też i tych, którzy
przygotowują się do wykonywania zawodu prawniczego.
W prezentowanym Czytelnikom Tomie II ujęto zagadnienia zgrupowane w artykułach
425–682 KPK, dotyczące postępowań odwoławczego oraz szczególnego, nadzwyczajnych
środków zaskarżania, postępowań po uprawomocnieniu się orzeczenia oraz w sprawach
karnych ze stosunków międzynarodowych. W tym tomie znajduje się także objaśnienia
dotyczące kosztów procesu oraz spraw podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.
Objaśnienia do przepisów zawartych w niniejszym tomie zostały opracowane przez sędziów.
Przepisy dotyczące nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz postępowań po uprawomocnieniu
się orzeczenia opracował W. Kozielewicz, wieloletni sędzia Sądu Najwyższego oraz autor prac
naukowych poświęconych problematyce karnoprocesowej. Zagadnienia dotyczące postępowania
w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych opracowali sędziowie zajmujący się tą
problematyką w jej aspekcie praktycznym i teoretycznym: dr R. Kierzynka i dr S. Buczma.
Pozostałe przepisy zamieszczone w tym tomie skomentowali wieloletni sędziowie sądów
powszechnych i autorzy publikacji naukowych z zakresu procesu karnego: dr P. Gensikowski
i dr D. Drajewicz.
dr Dariusz Drajewicz
Warszawa, listopad 2019

XI

Przejdź do księgarni

