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Przedmowa

Oddajemy do rąk Czytelników już dziewiąte wydanie Komentarza uwzględniające ostatnie
nowelizacje 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 przy-
gotowanie kolejnego wydania Komentarza było podyktowane zmianami istniejących przepisów
oraz dodaniem nowych treści normatywnych. W tym miejscu należy wspomnieć o:

– ustawie z 19.7.2019 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), która zmieniła przepisy ustawy procesowej w zakresie
m.in. ogłaszania i doręczania orzeczeń oraz zarządzeń, przesłuchania świadków, postępowa-
nia przygotowawczego, wstępnej kontroli oskarżenia, udziału oskarżonego o rozprawie głównej,
postępowania odwoławczego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz odszkodowania za nie-
słuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;

– ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), która wprowadziła
m.in.: podstawę prawną pozwalającą na wstrzymanie biegu terminów procesowych i sądowych,
wyszczególniła kategorię spraw (tzw. sprawy pilne), co do których możliwe jest prowadzenie
postępowania karnego w okresie epidemii ogłoszonej z powodu COVID-19, zmiany w zakresie
środków zapobiegawczych (art. 258a i 276a KPK) oraz stworzyła możliwość nieodpłatnego prze-
kazania podmiotom leczniczym przedmiotów przechowywanych w ramach postępowania karnego,
a mających znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego (art. 232b KPK).

W Komentarzu przedstawiono analizę krytyczną przepisów Kodeksu postępowania karnego.
Z uwagi na ramy niniejszego Komentarza została ona przeprowadzona w sposób syntetyczny,
z myślą o uchwyceniu wszystkich zagadnień spornych, zarówno w doktrynie procesu karnego, jak
i orzecznictwie. Podkreślono także gwarancyjność prawa karnego procesowego oraz konieczności
interpretacji przepisów Kodeksu postępowania karnego z poszanowaniem zasady bezpośredniego
stosowania oraz nadrzędności Konstytucji. Nie powinno budzić zastrzeżeń twierdzenie, że re-
konstrukcja treści i zakresu zastosowania norm wyrażonych w przepisach komentowanej ustawy
powinna być nastawiona na poszukiwanie takiego ich znaczenia, które realizować będzie w naj-
pełniejszy sposób zasady konstytucyjne służące poszanowaniu godności człowieka oraz ochronie
praw i wolności jednostki.

Komentarz zawiera obszerną analizę judykatury. Dobór orzeczeń nie jest przypadkowy,
obejmuje on nie tylko przysłowiowe „kamienie milowe” w orzecznictwie, lecz także prezen-
tuje ukształtowane linie orzecznicze w zakresie interpretacji przepisów Kodeksu postępowania
karnego. Dziewiąte wydanie Komentarza zostało uzupełnione o najnowszą literaturę oraz orzecz-
nictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 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 za-
kresu postępowania karnego, jak i środowisku akademickiemu.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 5.5.2020 r.

Andrzej Sakowicz
Białystok, maj 2020 r.
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