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Przedmowa

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie Komentarza uwzględniające ostatnie
nowelizacje Kodeksu postępowania karnego. Jest to wydanie szczególne z dwóch powodów.
Po pierwsze, jest to wydanie 10. niniejszego Komentarza. Po drugie, ukazuje się w nowej serii –
Duże Komentarza Becka, co pozwoliło pogłębić dotychczasowe rozważania oraz uwzględnić
nowe treści normatywne. Trzeba odnotować, że ilość ustaw nowelizujących przepisy Kodeksu
postępowania karnego przerosła najśmielsze oczekiwania nie tylko twórców Kodeksu, ale
także przedstawicieli środowiska naukowego oraz praktyków. Także przygotowanie niniejszego
wydania Komentarza było podyktowane dalszymi nowelizacjami. W tym miejscu należy
wspomnieć między innymi o:
– ustawie z 17.12.2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego

Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2447), która uznała za rzecz
lub przedmiot w świetle przepisów rozdziału 25 KPK zgromadzone na rachunku bankowym
środki (art. 236a KPK) oraz zmieniła zasady zabezpieczenia majątkowego (art. 291 § 2
i art. 293 § 5a KPK);

– ustawie z 20.4.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1023), która m.in. zmieniła dostęp do akt zakończonego postępowania
przygotowawczego (art. 156 § 5 i § 5b KPK), umożliwiła na zabezpieczanie treści
publikowanych lub udostępnianych drogą elektroniczną (art. 218a i 218b KPK), ograniczyła
przedmiot poręczenia majątkowego (art. 266 § 1a KPK) zmieniła zasady stosowania listu
żelaznego oraz wprowadziała podstawę umożliwiającą doręczanie oskarżonym odpisów
aktu oskarżenia w postaci elektronicznej, poprzez ich przesłanie na adres poczty
elektronicznej (art. 334 § 2a i art. 338 § 4 i 5 KPK);

– ustawie z 16.12.2020 r. zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2021 r.
poz. 155), która wprowadziła domniemanie małoletniości pokrzywdzonego (art. 49a KPK)
oraz ustanowiła obowiązek zebrania informacji o pokrzywdzonym i odebrania od
niego oświadczenia związanego ze stosowaniem środków ochrony i bezpieczeństwa
(art. 52a KPK).

Ponadto uwzględniono także zmiany przewidziane w rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych (druk sejmowy Nr 2024, Sejm IX kadencji).
Projekt ustawy został przyjęty przez Sejm RP dnia 7.7.2022 r. W momencie oddania Komentarza
do druku nie zakończono prac nad ww. projektem.

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 poprzez odwołanie się
do wykładni prokonstytucyjnej. Nie powinno budzić zastrzeżeń twierdzenie, że rekonstrukcja
treści i zakresu zastosowania norm wyrażonych w przepisach komentowanej ustawy powinna być
nastawiona na poszukiwanie takiego znaczenia, które realizować będzie w najpełniejszy 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, ale także prezentuje
ukształtowane linie orzecznicze w zakresie interpretacji przepisów Kodeksu postępowania
karnego. Dziesiąte 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
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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 zakresu postępowania karnego, jak i środowisku akademickiemu.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 2 listopada 2022 r.

Andrzej Sakowicz
Białystok, listopad 2022 r.
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