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Szanowni Państwo! 

W lipcu tego roku wchodzą w życie przepisy ustaw gruntownie zmieniających kodeks postępowania kar-

nego. Są to zmiany rewolucyjne, które zdaniem ich autorów mają przede wszystkim przyspieszyć i uprościć 

postępowanie karne. Obecnie toczy się jednak wiele sporów wokół kwestii tego, czy sądy i prokuratury w 

obecnej strukturze są w stanie poradzić sobie ze zmianami wprowadzającymi kontradyktoryjny model proce-

su. Niewiele jest jednak głosów, które wskazywałyby na inny problem, a mianowicie na skutki, które noweli-

zacja przyniesie zwykłym obywatelom. 

Prosimy zatem o odniesienie się do naszych wątpliwości związanych z przedmiotową zmianą przepisów 

procedury karnej. 

1. Kontradyktoryjny proces anglosaski, mający być wzorem dla naszego postępowania karnego, kształto-

wał się przez setki lat w innej kulturze prawnej i funkcjonuje w krajach, w których występuje budowane od 

pokoleń duże zaufanie obywateli do państwa i prawa. Jak zatem można przełożyć wspomniany fakt na realia 

polskie, w których zaufanie obywateli do szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości pozostaje wciąż na 

niskim poziomie? 

2. Dotychczasowy przepis art. 5 §2 wskazywał, że wszelkie niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga 

się na korzyść oskarżonego. Obecna zmiana wykreśla zwrot „niedające się usunąć”, co oznacza, że każdą 

wątpliwość, której nie wyjaśniono (choćby dlatego, że tego zaniechano) rozstrzyga się na korzyść sprawcy. 

Rodzi to w naszym przekonaniu niebezpieczeństwo lawinowych umorzeń postępowań. 

3. Poprzez skreślenie przepisów o postępowaniu uproszczonym i pozostawienie w niezmienionym kształ-

cie brzmienia art. 46 k.p.k. przyjęto, że obecność prokuratora na rozprawie głównej ma być obowiązkowa we 

wszystkich sprawach (na każdej rozprawie) rozpoznawanych w trybie zwyczajnym. Czy prokuratury są go-

towe na takie zwiększenie obowiązków? Czy zmiany te nie wpłyną na organizację ich pracy? 

4. Jednym z głównych założeń nowelizacji jest kontradyktoryjność procesu zwiększająca możliwości i 

inicjatywę dowodową stron. Sędzia staje się jedynie arbitrem mającym czuwać nad prawidłowym przebie-

giem rozprawy, a nie, jak obecnie, wyjaśniać istotne okoliczności sprawy (zmiana art. 366 k.p.k.). To strony 

przeprowadzają postępowanie dowodowe. Oskarżony korzysta z pomocy obrońcy, ale może też korzystać z 

pomocy detektywów w celu poszukiwania dowodów, zlecać wydanie opinii, przeprowadzenie ekspertyz itp. 

Istnieje zatem obawa, że ostateczne rozstrzygnięcie sprawy zależne będzie od środków finansowych stron. 

5. Nadto brak wskazania wyjątków, w przypadku których sąd może włączyć się w postępowanie dowo-

dowe, rodzi obawy, że sędziowie mogą brać na siebie cały ciężar dowodzenia, co kłóci się z główną ideą 

przedmiotowych zmian. 

Prosimy zatem o ustosunkowanie do przedstawionych kwestii. 
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