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WSTĘP
Niniejsze opracowanie jest owocem ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r.”, która została zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji UMK przez Katedrę Postępowania Karnego w dniach
22–23.09.2016 r. Niewątpliwie zmiany w procedurze karnej dokonane
ustawą z dnia 11.03.2016 r., która weszła w życie 15.04.2016 r., są daleko idące i wywołały duże emocje i różne oceny z uwagi na chociażby
odejście od wprowadzonego od 1.07.2015 r. kontradyktoryjnego modelu postępowania sądowego. Różne oceny dokonanych zmian można dostrzec także w zaprezentowanych przez uczestników konferencji
referatach. Trzeba też dodać, że nowelizacja wprowadziła instytucje
dotychczas nieznane polskiej procedurze karnej, jak chociażby skargę
na wyrok sądu odwoławczego.
Mam nadzieję, że niniejsza monografia okaże się przydatna zarówno dla przedstawicieli nauki, jak i praktyków.
Arkadiusz Lach

Część pierwsza

ZAGADNIENIA OGÓLNE
I POSTĘPOWANIE
PRZYGOTOWAWCZE

Tomasz Grzegorczyk

MODEL POLSKIEGO PROCESU KARNEGO
PO 14 KWIETNIA 2016 R.
1. Nowelizacja procedury karnej wprowadzona ustawą z 11.03.2016 r.1,
obowiązującą od 15.04.2015 r., dokonała istotnych zmian w modelu procesu karnego, jaki zaczął funkcjonować w Polsce od 1.07.2015 r., w wyniku wejścia w życie zmian przyjętych w nowelizacjach z 27.09.2013 r.2
i z 20.02.2015 r.3 W uzasadnieniu rządowego projektu noweli marcowej
2016 r. wskazywano zresztą wyraźnie, że jej celem jest właśnie modyfikacja tego modelu, aby – jak podkreślano – przywrócić bardziej aktywną rolę sądu w jego toku, dla zapewnienia w maksymalnym stopniu zgodności
ustaleń faktycznych z wymogami zasady prawdy, a także dla zwiększenia
efektywności ścigania4.
Była to reakcja na pojawiające się, zarówno jeszcze w odniesieniu do projektu nowelizacji z 27.09.2013 r.5, jak i po jej uchwaleniu,

1 Zob.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw, Dz.U. z 2016 r. poz. 437.
2 Zob. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw, Dz.U. z 2013 r. poz. 1247.
3 Zob. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,
Dz.U. z 2015 r. poz. 396 – art. 5 i 12.
4 Zob. uzasadnienie projektu tej noweli, w druku sejmowym (Sejmu VIII kadencji)
nr 207, s. 39 (s. 1 uzasadn.).
5 Zob. o tym np. Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym.
Materiały Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego, red. K. Kremens, J. Skorupka, Wrocław 2013 i zamieszczone tam publikacje oraz przywoływane wypowiedzi.
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a przed wejściem w życie6, głosy krytyczne odnośnie do poszerzenia
kontradyktoryjności procesu karnego, zawężenia w nim zadań postępowania przygotowawczego i ograniczenia oficjalności w sądowym
jego stadium, a więc działania sądu z urzędu w zakresie wprowadzania
i przeprowadzania dowodów, na rzecz zgłaszania i przeprowadzania
ich, co do z zasady, przez same strony, w których to wypowiedziach
wskazywano, że takie rozwiązania utrudniają realizowanie zasady
prawdy.
Nie dostrzegano jednak lub nie przykładano należytej wagi w tym
krytycyzmie do faktu, że ograniczenie zadań postępowania przygotowawczego i zawężenie działania sądu w sferze dowodowej w stadium
jurysdykcyjnym ex officio, nie eliminowało bynajmniej obowiązującego nadal nakazu docierania do prawdy (art. 2 § 2 k.p.k.) oraz wymogu obiektywizmu każdego organu procesowego (art. 4 k.p.k.) oraz że
to przede wszystkim wzgląd na zasadę prawdy powodował przyjęcie
przez tę nowelizację, iż „wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami”, daje sądowi możliwość wprowadzenia jednak
i przeprowadzenie z urzędu określonego dowodu (ówczesny art. 167
§ 1 zd. trzecie)7. Konsekwencją tego rozwiązania był wprawdzie także
zakaz podnoszenia w środku odwoławczym zarówno zarzutu bierności sądu, a więc nieprzeprowadzenia dowodu, który zdaniem skarżącego sąd powinien był przeprowadzić, mimo braku wniosków stron
w tym zakresie – co nie odnosiło się jednak do sytuacji, gdy jego przeprowadzenie było obowiązkowe – jak i zarzutu nadmiernej aktywności sądu, czyli przeprowadzenia przez ten organ dowodu ex officio,
choć strony o to nie wnosiły (ówczesny art. 427 § 4 i 5, po zmianach
6 Zob.

np. wypowiedzi, w tym Prokuratora Generalnego, na konferencji nt. „Prokuratura a kontradyktoryjny model postępowania sądowego. Wyzwania i zagrożenia”,
Prok. i Pr. 2015/1–2, s. 106–258.
7 Zob. np. T. Grzegorczyk, Sytuacja procesowa stron w kontradyktoryjnej rozprawie
w świetle projektu zmian k.p.k., z 2012 r. [w:] Kontradyktoryjność w procesie karnym,
red. P. Wiliński, Warszawa 2013, s. 45–49 i T. Grzegorczyk, głos w dyskusji, tamże,
s. 75–77 oraz T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2014, s. 565 (dalej powoływany jako Komentarz 2014); o innych jeszcze sytuacjach
aktywności dowodowej sądu w kontradyktoryjnym procesie od 1.07.2015 r. zob. np.
S. Zabłocki, Art. 167 k.p.k. po jego nowelizacji – wstępne nakreślenie problemów, „Palestra” 2015/7–8, s. 164–169.
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dokonanych przez nowelę lutową 2015 r.)8. Jednak skoro proces stawał
się bardziej kontradyktoryjny, jako proces stron przez sądem, z ograniczeniem tym samym określonych działań tegoż sądu z urzędu, to
możliwość podnoszenia następnie nieuczynienia czegoś przez ten organ, gdy same strony o to też nie wnosiły, musiała zostać ograniczona,
podobnie jak uczynienia czegoś przez sąd, czego strony nie postulowały, skoro u podstaw takiego postąpienia sądu leżał m.in. wspomniany wcześniej wzgląd na zasadę prawdy.
Dla urealnienia możliwości rzeczywistego realizowania przez strony niefachowe swych uprawnień wprowadzono obowiązek doręczania
stronie wydanego wyroku, jeżeli nie była ona obecna przy jego ogłoszeniu (ówczesny art. 100 § 3 k.p.k.), od którego to doręczenia biegł
dla niej termin do wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie i doręczenie jej uzasadnienia wydanego orzeczenia (art. 422 § 1 k.p.k.), dla
rozważenia jego zaskarżenia. Poszerzono też dostęp stron do pomocy
prawnej udzielanej z urzędu (ówczesne art. 80a i 87a), bez potrzeby
wykazywania swej niezamożności, choć z możliwością obciążenia ich
następnie kosztami tej pomocy, zależności od wyniku procesu (ówczesne art. 87a § 3 i art. 388 § 1a), ale tylko o ile nie zachodzą jednak
powody do zwolnienia ich z tych kosztów z uwagi na sytuację rodzinną i majątkową oraz wysokość dochodów (niezmieniony art. 626)9.
Nie były zatem zasadne wyrażane wówczas twierdzenia, jakoby doszło
do „urynkowienia” procesu i uzależnienia pozycji jego stron od ich
zasobów i umiejętności10.
2. Nowelizacja marcowa 2016 r. odstąpiła jednak od tych rozwiązań i – jak wskazano w uzasadnieniu jej projektu – przywraca ona
model procesu karnego funkcjonujący do 30.06.2015 r., który okre8 Zob. o tym np. D. Gruszecka [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz,
J. Skorupka, Warszawa 2015, s. 671–672 i wskazane tam inne publikacje.
9 Zob. np. T. Grzegorczyk, Obrońca i pełnomocnik z urzędu w postępowaniu karnym od 1 lipca 2015 r. [w:] Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r.
Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 2015, s. 47–49; T. Grzegorczyk,
Komentarz 2014, t. I, s. 346–347.
10 Tak np. W. Jasiński, Model procesu karnego a efektywność dochodzenia do prawdy
– uwagi a tle projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego [w:] Pojęcie, miejsce
i znaczenie prawdy…, red. K. Kremens, J. Skorupka, s. 76.

Arkadiusz Lach – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Postępowania Karnego. Autor ponad
100 publikacji naukowych.
Publikacja omawia systemowe zmiany w procedurze karnej wprowadzone ustawą
z 11 marca 2016 r. nowelizującą Kodeks postępowania karnego oraz nową ustawą – Prawo o prokuraturze. Nowelizacje te wprowadzające instytucje dotychczas nieznane polskiej procedurze karnej mają duże znaczenie praktyczne dla wszystkich uczestników
postępowania karnego.
W opracowaniu autorzy omawiają m.in.:
– nowy model procesu karnego i zmiany w strukturze prokuratury oraz wzajemne
relacje tych zmian,
– instytucję skargi na wyrok sądu odwoławczego,
– zasady wykorzystania dowodów uzyskanych w ramach kontroli operacyjnej i podsłuchu procesowego,
– zmiany dotyczące zabezpieczenia majątkowego,
– konsekwencje naruszenia regulacji dotyczących wyznaczania składu orzekającego,
– nowe przepisy dotyczące orzekania o kosztach procesu.
Przedstawione w publikacji poglądy wybitnych przedstawicieli doktryny i praktyków
pomogą czytelnikom rozstrzygnąć wątpliwości interpretacyjne powstałe na tle nowo
wprowadzonych regulacji.
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