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Przedmowa

Oddajemy do rąk Czytelników drugie wydanie Komentarza do Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła przedstawienie po-
szczególnych instytucji oraz opracowanie skomplikowanych zagadnień, które ujawniają
się w procesie wykładni przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Trzeba odnotować, że ilość ustaw nowelizujących przepisy Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia przerosła oczekiwania zarówno twórców Kodeksu, jak i teo-
retyków oraz praktyków. W wyniku tych zmian, często niespójnych, powstało wiele
wątpliwości interpretacyjnych, które staraliśmy się wyjaśniać w sposób systemowy.

Komentarz opracował zespół autorski nie tylko zajmujący się zagadnieniami postępo-
wania w sprawach o wykroczenie, ale także stosujący komentowane przepisy w praktyce
organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Dostrzec należy, że Komentarz został
opracowany według wspólnie przyjętych przez Autorów założeń, które miały na celu
nadanie mu spójnego charakteru. Nie oznacza to jednak unifikacji stosowanych przez
poszczególnych Autorów metod wykładni bądź jednolitości poglądów na sporne zagad-
nienia z postępowania w sprawach o wykroczenia.

Komentarz odwołuje się do najnowszej literatury, orzecznictwa Trybunału Konsty-
tucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przy
każdym zagadnieniu zostały wskazane słowa kluczowe dla danego fragmentu tekstu.
Ma to pozwolić na zwiększenie przejrzystości oraz znacząco ułatwić sprawne korzysta-
nie z Komentarza. Wszystko to ma służyć, zarówno praktykom, natrafiającym w swojej
działalności na liczne problemy z zakresu postępowania w sprawach o wykroczenia,
jak i środowisku akademickiemu.

Drugie wydanie Komentarza uwzględnia wszystkie zmiany stanu prawnego, które
miały miejsce od 2017 r., kiedy to ukazało się pierwsze wydanie. W szczególno-
ści uwzględniono w nim zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawami: z 19.7.2019 r
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1694) oraz z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2077).

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 20 maja 2020 r.

Andrzej Sakowicz
Białystok, maj 2020 r.
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