
Przedmowa do wydania czwartego

Kiedy opublikowano trzecie wydanie naszego Komentarza, szybko uzu-
pełnione w kilka miesięcy później tomem IV zawierającym aktualizacje,
wydawało się nam, że tempo nowelizowania Kodeksu nie może być już
szybsze. Czas pokazał jednak, że bardzo się myliliśmy. Pomiędzy 2007 r.,
a końcem 2011 r. oblikowano 33 ustawy nowelizacyjne, z których 10 uchwa-
lono w 2011 roku (!). Oczywiście, tak jak poprzednio, zakres nowelizacji
był rozmaity: począwszy od dużych ustaw nowelizujących KPK (najwięk-
szą spośród tych nowel była z pewnością nowela z 5.11.2009 r., oznaczona
przez nas Nr 52 oraz nowela z 19.9.2011 r., oznaczona jako nowela Nr 68),
poprzez ustawy, którymi wprowadzono nowe instytucje w zakresie obrotu
prawnego z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (w szcze-
gólności ustawy z 24.10.2008 r., z 19.12.2008 r. i z 19.9.2011 r., oznaczone
jako nowele Nr 37, 41 i 68), poprzez zmiany, które wynikały z koniecz-
ności dostosowania przepisów Kodeksu do innych nowych lub gruntownie
nowelizowanych ustaw (zwłaszcza regulujących problematykę ochrony in-
formacji niejawnych i zwalczanie przemocy w rodzinie), coraz bogatsze
orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, aż do drobnych, kosmetycznych
niekiedy zmian, dokonywanych przy okazji innych nowelizacji. Cztery lata
od ukazania się trzeciego wydania Komentarza to okres wystarczająco długi,
by ponownie się nad tym dziełem pochylić, analizując nie tylko dokonane
zmiany ustawowe, ale także niezmiernie bogaty dorobek piśmiennictwa i ju-
dykatury. Rzecz jasna, praca nad kolejnym wydaniem była też okazją do
poprawienia szeregu potknięć, od których Komentarz nie jest i pewnie ni-
gdy nie będzie wolny.

Trzeba podkreślić, że III tom 4. wydania Komentarza oddajemy do rąk
użytkowników z niemal rocznym „poślizgiem”. Jest to jednak poślizg kontro-
lowany, wynikający z dążenia do uwzględnienia wszystkich zmian Kodeksu,
dokonanych do końca V kadencji Sejmu, które przede wszystkim dotyczyły
Działu XIII Kodeksu, zamieszczonego w III tomie. To zamierzenie powiodło
się: do rąk użytkowników trafia tom w pełni aktualny. Wprawdzie Komisja
Kodyfikacyjna Prawa Karnego zakończyła prace nad zasadniczą rekodyfika-
cją polskiego prawa karnego procesowego, niemniej obecny etap prac nad
tym projektem i rozległość planowanych zmian każe przyjąć założenie, że
perspektywa ich uchwalenia jest kilkuletnia.
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Kończąc prace nad III tomem obecnego wydania musimy odnotować, że
od chwili ukazania się tomu II uchwalono cztery kolejne nowele, a od opu-
blikowania tomu I – aż pięć. W trosce o aktualność dzieła uznaliśmy za
pożądane zasygnalizować te zmiany, które zostały uchwalone po ukazaniu
się dwóch pierwszych tomów Komentarza, a które będą mogły być skomen-
towane dopiero w kolejnym, piątym jego wydaniu.

Poniżej, oczywiście w formie bardzo skróconej, przedstawiamy te zmiany,
którymi zmodyfikowane zostały przepisy umieszczone w obu wcześniej-
szych tomach. Zmiany te ułożyliśmy chronologicznie – w zależności do
daty wejścia ich w życie – tak, jak czynimy to w całym tekście Komentarza.
Zmiany wprowadzone nowelami do Nr 63 włącznie uwzględnione zostały
w tekście tomu I Komentarza. Kolejne zmiany przyniosły:

1. Nowela Nr 64 – ustawa z 9.6.2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej
Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 142, poz. 829),
weszła w życie z dniem 8.8.2011 r. – wprowadzono zmiany do przepisu
art. 325e, które skomentowane zostały w tomie II obecnego wydania
Komentarza.

2. Nowela Nr 65 – ustawa z 29.7.2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny
i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 191, poz. 1135), weszła w życie
z dniem 14.11.2011 r. – wprowadzono zmiany w przepisach art. 540b,
611fg i 611fw, które zostały skomentowane w niniejszym tomie III
Komentarza.

3. Nowela Nr 66 – ustawa z 31.8.2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeń-
stwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217,
poz. 1280), weszła w życie z dniem 12.11.2011 r. – poza zmianami sko-
mentowanymi w niniejszym III tomie Komentarza (art. 517b i nast.),
wprowadzono także zmiany do przepisów skomentowanych w tomach
I i II obecnego wydania Komentarza, których to zmian nie mogliśmy
uprzednio uwzględnić. Dotyczy to:
– art. 177 § 1a, któremu nadano brzmienie: „§ 1a. Przesłuchanie

świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożli-
wiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednocze-
snym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W postępowaniu
przed sądem w czynności w miejscu przebywania świadka bierze
udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony
w sądzie, w którego okręgu świadek przebywa”.
Po wejściu w życie omawianej zmiany, warunkiem dopuszczalności
tej formy przesłuchania jest możliwość dokonywania równoczesnego
bezpośredniego przekazu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności,
przy czym uprzednio nie wymagano tu przekazu video. Upowszech-
nienie technik przekazu audiowizualnego pozwala już dzisiaj na sto-
sowanie takiej formy przekazu, która w większym niż uprzednio stop-
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niu pozwala na zachowanie bezpośredniości, choć nadal należy w ko-
mentowanym przepisie widzieć odstępstwo od zasady bezpośredniego
przesłuchiwania świadków. Należy przyjąć, iż przekaz audiowizualny
musi odbywać się „w obie strony”, tj. wszystkie osoby uczestniczące
w tej czynności winny się jednocześnie widzieć i słyszeć. Należy
także przyjąć, że organizacja tej czynności powinna umożliwić ogląd
osób zadających pytania i – zwłaszcza – zeznającego świadka; nie
powinna to być zatem tzw. relacja z wykorzystaniem planu ogólnego,
bez możliwości śledzenia reakcji osoby przesłuchiwanej na zadawane
jej pytania.
Nowością jest sposób organizacji przesłuchania świadka na odległość.
O ile uprzednio przesłuchanie to stanowiło formę pomocy prawnej
udzielanej przez sąd wezwany (odesłanie do art. 396 § 2 i 3), to
obecnie jest to samodzielna czynność dowodowa. W miejscu, gdzie
przebywa przesłuchiwany świadek, nie przebywa już sąd wezwany,
lecz referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony
w sądzie. Udział osób wskazanych w przepisie § 1a w czynności
przesłuchania świadka na odległość ma gwarantować prawidłowy
przebieg tej czynności. W związku z tym mogą pojawić się wątpli-
wości w sytuacji, gdy osobą tą ma być urzędnik sądowy, do którego
zadań należy wyłącznie prowadzenie działalności administracyjnej,
a nie orzeczniczej, nawet jeśli – jak w przypadku referendarza, czy
asystenta sędziego – udział ten ma charakter ograniczony.
Omawiana zmiana powinna wpłynąć na uproszczenie i w konsekwen-
cji upowszechnienie tego sposobu przeprowadzania dowodu z przesłu-
chania świadka, zwłaszcza w postępowaniu przyspieszonym, którego
nową formę, znaną jako „rozprawa odmiejscowiona”, wprowadzono
właśnie nowelą Nr 66.
Przepis nie określa osób, w obecności których omawiana czynność
dowodowa w tej formie może zostać przeprowadzona w postępowaniu
przygotowawczym. Wobec tego należy przyjąć, iż organ postępowania
przygotowawczego czynność tę powinien w taki sposób zorganizo-
wać, by wyeliminować ewentualny wpływ osób trzecich na treść
zeznań osoby przesłuchiwanej.

– art. 325b, w którego § 1 pkt 2 uzupełniono katalog spraw w któ-
rych prowadzi się dochodzenie, o sprawy o występki przewidziane
w art. 254a KK, co było konsekwencją dodania do Kodeksu karnego
(nowelą Nr 66) tego przepisu, który typizuje występek zagrożony
karą pozbawienia wolności do 8 lat i w związku z tym nie mieści
się w katalogu zamieszczonym w art. 325b § 1 pkt 1, zaś ustawo-
dawca uznał, że brak jest powodów, by w sprawach o ten występek
prowadzone było obligatoryjnie śledztwo.
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