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Przedmowa

Niniejszy komentarz jest dziełem dwojga pracowników Instytutu Prawa
Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, w którym każdy z nich prezen-
tuje swoje poglądy na wykładnię komentowanych przepisów, zachowując
jednak zgodność w zasadniczych kwestiach.

Zgodnie z przyjętym założeniem przedstawiono w nim w sposób
zwięzły i syntetyczny analizę przepisów ustawy z 25.6.1997 r. o świadku
koronnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1197). Instytucja ta, będąc zupełnie
wyjątkowym narzędziem zwalczania przestępczości w systemie polskiego
prawa karnego, należy niewątpliwie do tych instytucji prawa karnego,
które wzbudzają najwięcej kontrowersji. Przede wszystkim stanowi ona
wyłom w zasadzie legalizmu, której podstawową cechą jest obowiązek
ścigania i oskarżenia każdego, kto popełnił przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego. Kłóci się też z zasadą sprawiedliwości, gdyż zapewnia
bezkarność groźnych przestępstw, w sytuacji ścigania innych sprawców
za występki mniej niebezpieczne. Jednak w walce ze zorganizowaną
przestępczością problemem podstawowym staje się zawsze przełamanie
zmowy milczenia i solidarności grupy. Status świadka koronnego daje
taką szansę. Przykładów potwierdzających wartość zeznań świadków
koronnych i wyroków skazujących w sprawach z ich udziałem jest
znacznie więcej niż tych ocenianych jako prokuratorskie porażki.

W Polsce instytucja świadka koronnego wprowadzona została do sys-
temu prawnego na mocy ŚwKorU. Pierwotnie ustawa ta miała charakter
epizodyczny, a czas jej obowiązywania ustalono na trzy lata. Potem okres
ten przedłużono na kolejne lata, żeby ostatecznie nowelą z 22.7.2006 r.
wprowadzić nieoznaczony czas zastosowania.

W publikacji uwzględniono poglądy doktryny, w koniecznym dla
dokonania analizy zakresie. Był to wybór subiektywny i na pewno nie
przedstawia kompleksowej bibliografii omawianej instytucji. W komen-
tarzu uwzględniono również orzecznictwo, zarówno Sądu Najwyższego,
jak i sądów apelacyjnych.

Komentarz adresowany jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno
teoretyków, jak i praktyków prawa. Autorzy mają nadzieję, że będzie
on również interesującą pozycją dla studentów i aplikantów, a także
wszystkich innych osób zainteresowanych komentowaną tematyką i spotka
się z ich życzliwym przyjęciem.
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