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apl. adw. Magdalena Robaszyńska 
Wielkopolska Izba Adwokacka 

WPROWADZeNIe

W przeciągu kilku ostatnich lat jesteśmy świadkami ogromnych zmian 

ustawodawczych, które dotykają polskie prawo i postępowanie karne. 

Warto wskazać za prof. Piotrem Kardasem i prof. Jackiem Giezkiem, że 

w odniesieniu do kodyfikacji karnych z 1997 r. nigdy nie przestrzegano 
zasady, że stabilność systemu prawa jest jego podstawową wartością1. 

1 P. Kardas, J. Giezek. Nowa filozofia karania, czyli o założeniach i zasadniczych elementach nowelizacji 

Polski proces karny podlega w ostatnim czasie nieustannym przeobrażeniom 
legislacyjnym. W związku z nimi, wielu aplikantów, którzy na co dzień nie pro-
wadzą praktyki w sprawach karnych, zgłasza – skądinąd dające się zrozumieć 
i obronić – wątpliwości co do obecnego stanu prawnego karnej ustawy proce-
sowej. Niniejszy artykuł ma stanowić pewnego rodzaju odpowiedź na stawiane 
pytania, będąc jednocześnie skrótowym przewodnikiem po ostatnich zmianach.
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Jednakże spośród kilkudziesięciu nowelizacji kodeksu postępowania kar-

nego, te ostatnie dokonane ustawami: z 27 września 2013 r. o zmianie usta-

wy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw2  oraz 

z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw3 (zwane dalej: nowelizacja lipcowa), określić można było mianem 

rewolucyjnych, albowiem wprowadziły całkowicie nowy model postępo-

wania karnego, którego motywem przewodnim była, odmieniana przez 

wszystkie przypadki, kontradyktoryjność. Jednakże nie upłynął nawet rok 

od wejścia w życie przytoczonych wyżej ustaw, a już 27 stycznia 2016 r. 

wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępo-

wania karnego oraz niektórych innych ustaw. Akt ten, po ekspresowym 

procesie legislacyjnym, został uchwalony przez niższą izbę parlamentu 

11 marca 2016 r.  mocą 234 głosów za w stosunku do 208 głosów przeciw 

i 4 wstrzymujących się. Jak wskazano w uzasadnieniu4 do ustawy z 11 mar-

ca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektó-

rych innych ustaw5 (zwana dalej ustawą nowelizującą) celem nowelizacji 

była modyfikacja modelu postępowania karnego w kierunku przywróce-
nia aktywniejszej roli sądu w toku procesu, zmierzająca do zapewnienia 
w maksymalnym stopniu zgodności ustaleń faktycznych w perspektywie 
zasady prawdy materialnej, w którym kontradyktoryjność stanowi jedną 
z zasad procesu, ułatwiającą dotarcie do prawdy. Co jednak istotne uchwa-

lona ustawa nie stanowi całkowitego odwrócenia zmian wprowadzonych 

mocą nowelizacji lipcowej. Inaczej rzecz ujmując: ustawa nowelizująca nie 

przywróciła stanu prawnego sprzed 1 lipca 2015 r.. Ustawodawca zdecy-

dował się przywrócić obowiązujący do dnia 30 czerwca 2015 r. mieszany 
kontradyktoryjno-inkwizycyjny model postępowania jurysdykcyjnego oraz 
funkcjonalnie powiązany z nim rozpoznawczy charakter postępowania 
przygotowawczego, przewidujący utrwalenie dowodów6. 

kodeksu karnego, Palestra 2015, nr 7-8, s. 10 i przywołana tam literatura.

2 Dz. U. 2013 poz. 1247.

3 Dz. U. 2015 poz. 396.

4 Uzasadnienie projektu druk nr 207, Sejm VIII kadencji, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.
xsp?nr=207.

5 Dz. U. 2016 poz. 437.

6 Uzasadnienie..., s. 2.
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W związku z istotnymi przeobrażeniami na gruncie procesu karnego, au-

torka niniejszego opracowania uznała za niezbędne przedstawienie naj-

ważniejszych, jej zdaniem, zmian w kodeksie postępowania karnego do-

konanych ustawą nowelizującą. Wskazany katalog zmian legislacyjnych 

ma jednak charakter przeglądowy i nie stanowi dogłębnej analizy. Jedno-

cześnie, należy zauważyć, że omawiana materia jest na tyle obszerna, że 

wymagała podzielenia niniejszego artykułu na dwie części. W pierwszej 

z nich przedstawione zostaną zmiany przepisów wyznaczających ogól-

ny model postępowania karnego, a także dotyczących profesjonalnych 

przedstawicieli procesowych, postępowania dowodowego, postępowania 

przygotowawczego, aktu oskarżenia, tzw. postępowania przejściowego 

oraz trybów koncyliacyjnych. Natomiast zmiany legislacyjne dokonane na 

gruncie tymczasowego aresztowania w katalogu bezwzględnych przy-

czyn odwoławczych czy też wprowadzenie nowej instytucji skargi na wy-

rok sądu odwoławczego to tylko niektóre tematy, które zostaną przedsta-

wione w drugiej części artykułu.     

TRIADA PRZePISóW DeTeRMINUjąCA kSZTAłT 
PROCeSU kARNeGO

Art. 167 (omówiony w dalszej części), art. 5 § 2 oraz art. 2 § 2 k.p.k. to prze-

pisy, których brzmienie i wzajemny charakter wpływa na ogólny charak-

ter postępowania karnego. W związku z przemodelowaniem procesu 

i odejściem od faworyzowania zasady kontradyktoryjności, ustawodawca 

wszystkim trzem przepisom obecnie nadał treść, którą wykładać należy 

zgodnie ze stanem prawnym do 30 czerwca 2015 r. I tak art. 5 § 2 k.p.k. 

stanowi, że Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść 
oskarżonego. Zasada in dubio pro reo w obowiązującym kształcie powo-

duje, że w trakcie procesu karnego należy podjąć wszelkie kroki, by usunąć 

pozostające wątpliwości. Dopiero po starannie przeprowadzonym postę-

powaniu dowodowym, zarówno z inicjatywy stron, jak i sądu, wątpliwości, 

których nie dało się usunąć za pomocą prawnie dopuszczalnych środków 

dowodowych, rozstrzyga się na rzecz oskarżonego. W procesie kontradyk-

toryjnym art. 5 § 2 k.p.k brzmiał: Wątpliwości, których nie usunięto w postę-
powaniu dowodowym, rozstrzyga się na korzyść oskarżonego, stawiając 

omawianą zasadę w innym świetle, albowiem – mając na względzie takie 

brzmienie art. 5 § 2 k.p.k. –chodziło o wątpliwości powstałe wskutek braku 
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inicjatywy stron bądź na skutek ich zaniechań procesowych, jeśli jedno-

cześnie nie doszło do zaistnienia wyjątkowych wypadków, uzasadnionych 

szczególnymi okolicznościami, które pozwalałby na inicjatywę dowodową 

ze strony sądu. Innymi słowy: oznaczało to, że proces karny został poprowa-

dzony przez stronę czynną i bierną w sposób pozostawiający wątpliwości, 

które co do zasady jednak mogłyby być usunięte za pomocą dostępnych 

prawnie środków, czego jednak ostatecznie nie uczyniono. Obecnie zatem 

to organ sądowy czuwa nad dojściem do prawdy materialnej, mając ku 

temu realne środki, co zostało wyrażone w art. 167 k.p.k. Natomiast art. 2 § 

2 k.p.k., mówiący o dyrektywie  prawdy materialnej, a niezmieniony w wer-

sji językowej ustawą nowelizującą, musi być odczytywany jako nadrzęd-

ny postulat obecnego postępowania karnego, a mianowicie: podstawę 

wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne. 

OBROńCA/PełNOMOCNIk Z URZęDU

Obecnie w zakresie dostępu do obrońcy (pełnomocnika) z urzędu przy-

wrócono rozwiązanie funkcjonujące do końca czerwca 2015 r. Art. 78 k.p.k. 

wyznacza podstawę prawną ustanowienia obrońcy z urzędu dla oskarżo-

nego (podejrzanego), który nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez 

uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Zatem ustawo-

dawca powrócił do tzw. prawa ubogiego jako podstawy nawiązania sto-

sunku obrończego z urzędu, rezygnując z rozwiązania wprowadzonego 

nowelizacją lipcową, a opierającego się na złożeniu przez oskarżonego sa-

mego wniosku o wyznaczenie obrońcy i pełnomocnika z urzędu. W związ-

ku z powyższym uchylono art. 80a k.p.k. i art. 87a k.p.k.  

POSTęPOWANIe DOWODOWe

Model postępowania karnego obowiązujący od 1 lipca 2015 r. do 15 kwiet-

nia 2016  r. opierał się na nowym podejściu do przebiegu postępowania 

dowodowego, które miało zaktywizować strony postępowania do jego ini-

cjowania. Ze względu na ramy niniejszego opracowania problematyka po-

stępowania dowodowego zostanie ograniczona do ogólnej analizy zmian 

art. 167, art. 168a, art. 171 oraz art. 367a. 
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Art. 167 k.p.k.

Podkreśla się, że art. 167 (obok art. 5 § 2 oraz art. 2 § 2 k.p.k.) w brzmieniu od 

1 lipca 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r. należał do sztandarowych haseł nowe-

lizacji lipcowej7, stanowiąc, że w postępowaniu przed sądem, które zostało 

wszczęte z inicjatywy strony co do zasady dowody przeprowadzają strony, 

zaś Sąd mógł dopuścić dowód z urzędu jedynie w wyjątkowych wypad-

kach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Obecnie brzmienie 

art. 167 k.p.k. nawiązuje do treści normatywnej sprzed 1 lipca 2015 r.: do-

wody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu. Utrzymano jedno-

cześnie brak odniesienia do podmiotu, w stosunku do którego prokurator 

wystąpił w procesie karnym o zwrot korzyści majątkowej, jaką uzyskał na 

szkodę Skarbu Państwa w związku z przestępstwem popełnionym przez 

oskarżonego działającego w jego imieniu lub interesie (w związku z usu-

nięciem tej kategorii podmiotu z postępowania karnego). W uzasadnieniu 

do ustawy nowelizującej wskazano, że zmiana art. 167 podkreśla rolę zasa-

dy inkwizycyjności w toku postępowania dowodowego i nakazuje sądowi 

przeprowadzanie każdorazowo dowodów z urzędu, gdy jest to niezbędne 

dla wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy8. Ze zmianą  art. 167 k.p.k., 

który wyznaczył nowy-stary kierunek wprowadzania dowodów do proce-

su karnego, skorelowane są nowe brzmienia art. 352 i art. 366 § 1 k.p.k. 

Obecnie art. 352 k.p.k. regulujący kwestię dopuszczenia dowodów i za-

rządzenia ich sprowadzenia na rozprawę przez Przewodniczącego brzmi: 

Przewodniczący składu orzekającego po rozważeniu wniosków stron albo 
sąd z urzędu dopuszcza dowody, a przewodniczący zarządza ich spro-
wadzenie na rozprawę. Przepis art. 368 stosuje się odpowiednio. Dodano 

zatem zwrot albo sąd z urzędu dopuszcza dowody, utrzymując jednocze-

śnie zasadę, iż przewodniczący składu orzekającego ma uprawnienie do 

pozytywnego załatwiania wniosków dowodowych, zaś w razie sprzeciwu 

jednej ze stron bądź oddalenia wniosku dowodowego Sąd wydaje posta-

nowienie. Zmianie uległa również sama rola nałożona przez ustawodawcę 

na Przewodniczącego, albowiem obecnie nie jest on jedynie „zarządcą” 

postępowania, który kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym prze-

biegiem. Przewodniczący oprócz wspomnianych wyżej powinności ma 

także nadzorować realizację zasady prawdy, co wynika z art. 366 § 1 k.p.k.    

7 Piotr Kardas, Nowe …, s. 7.

8 Uzasadnienie..., s. 3.
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Zmiana art. 167 k.p.k. wymusiła nowe brzmienie przepisów regulujących 

sposób przeprowadzania dowodów, a więc: art. 171, art. 370 § 1-3, art. 

389 oraz art. 391 k.p.k.9. Obecnie art. 171 § 2 k.p.k., określający zasady prze-

prowadzania przesłuchania, nie posługuje się już określeniem „podmiot 

przesłuchujący” i nie nakłada konieczności ustalenia czy zaistniał wyjąt-

kowy wypadek, który uzasadniałby zadanie pytań przez członków składu 

orzekającego. Dalszą kwestie sposobu przesłuchania, a także kolejność 

zadawania pytań reguluje art. 370 k.p.k., powracając do zasady ustalonej 

kolejności zadawania pytań przez strony procesowe, która jednak doznaje 

ograniczeń na rzecz członków składu orzekającego, mogących zadawać 

dodatkowe pytania poza kolejnością. Powrócono także do reguły, iż pod-

miotem odczytującym protokoły wyjaśnień (art. 389 k.p.k.) bądź zeznań 

(art. 391k.p.k.), w razie zaktualizowania się podstaw dokonania tej czynno-

ści, nie jest już strona, a – pomimo użycia bezosobowego zwrotu „wolno 

odczytywać” – Sąd. 

Art. 168a k.p.k.

Komentowany przepis został wprowadzony do kodeksu postępowania kar-

nego mocą nowelizacji lipcowej w następującym brzmieniu: niedopusz-
czalne jest przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu uzyskanego do celów 
postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa 
w art. 1 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy przepis 

ten miał wyeliminować wykorzystywanie w postępowaniu karnym dowo-

dów pozyskanych dla celów procesu karnego za pomocą czynu zabronio-

nego pod groźbą kary. Początkowa wersja projektu ustawy nowelizującej 

zakładała wykreślenie tego przepisu. Obecnie art. 168a k.p.k. stanowi, że: 

dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, 
że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą 
czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego, chyba 
że dowód został uzyskany w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza 
publicznego obowiązków służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyślnego 
spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności. Zatem 

9 Na temat postępowania dowodowego w procesie karnym na kanwie przepisów obowiązujących 
od 1 lipca 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r. zob. Jerzy Skorupka, Wprowadzanie i przeprowadzanie 
dowodów na rozprawie głównej (w:)   Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. 
Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 2015, s. 310.
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ustawodawca wprowadził obecnie zasadę, iż dopuszczalne jest wykorzy-

stywanie w czasie procesu karnego dowodów nielegalnych, zaś ich niedo-

puszczalność ma stanowić wyjątek ograniczony do wskazanych w przepisie 

stanów. Obowiązujące brzmienie tego przepisu budzi liczne wątpliwości 

i stanowi przyczynek wielu rozważań i komentarzy10. 

Art. 168b k.p.k.

Art.168b k.p.k. stanowi novum w obowiązującym stanie prawnym, albo-

wiem reguluje problematykę związaną z uzyskiwaniem tzw. zgody na-

stępczej na  wykorzystywanie w procesie karnym dowodów uzyskanych 

w związku z przekroczeniem granic stosowanej kontroli operacyjnej. Usta-

wodawca nadal pozostawił przesłanki pozyskania tzw. zgody pierwotnej 

w przepisach szczególnych11, regulując kwestię tzw. zgody następczej 

w kodeksie postępowania karnego. Obecnie na podstawie art. 168b k.p.k. 

to prokurator jest podmiotem uprawnionym do decydowania o możliwo-

ści wykorzystania w postępowaniu karnym dowodu popełnienia innego 

przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego aniżeli 

przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej, a także popeł-

nionego przez inną osobę niż objętą zarządzeniem kontroli operacyjnej. 

Przepis jednak nie wskazuje ani formy, ani też nie zakreśla cenzusu czaso-

wego wyrażenia zgody w przedmiocie wykorzystania takich materiałów, 

co przyniesie trudności praktyczne.

Art. 367a k.p.k.

Nowelizacja lipcowa wprowadziła do kodeksu postępowania karnego 

przepis art. 367a, który brzmiał: § 1 oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel pry-
watny lub ich pełnomocnicy mogą wystąpić z wnioskiem do sądu o zarzą-
dzenie przez sąd dostarczenia przez odpowiedni organ dokumentów, któ-
rych strona sama nie może uzyskać, albo o zwolnienie lub o wystąpienie 

10 Zob. A. Rychlewska, O przepisie art. 168A k.p.k. jako przyzwoleniu na korzystanie w ramach procesu 
karnego z dowodów zdobytych w sposób nielegalny, „Palestra” 2016, nr 5; M. Kurowski... s. 164.

11 Np. art. 19 ust. 15a-15e ustawy z 6 kwietnia 1990 r.  o Policji (Dz. U. 2015 poz. 355), art. 27 ust. 
15a-15e ustawy z 24 maja 2002 r. o ABW i AW (Dz. U. 2015 poz. 1929).
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o zwolnienie określonej osoby od zachowania tajemnicy dla potrzeb zło-
żenia wniosku dowodowego. Przepis art. 170 § 1 stosuje się odpowiednio. § 
2 Wniosek, o którym mowa w § 1, w tym również złożony przed rozprawą, 
sąd może rozpoznać na posiedzeniu. Mocą ustawy nowelizującej art. 367a 

został uchylony. Z jednej strony podkreśla się, że przepis ten umożliwiał 

realizację zasady zwiększonej kontradyktoryjności rozprawy w modelu, 

w którym to strony mają główną inicjatywę dowodową, zaś jego uchylenie 

jest naturalną konsekwencją zmiany art. 167 k.p.k.. Jednakże należy zwró-

cić uwagę na fakt, iż uchylony art. 367a k.p.k. i tak był swoistym superflu-
um normatywnym, albowiem powielał zakresem regulacji funkcjonujący 

bez zmian art. 169 § 2 k.p.k., który stanowi, że wniosek dowodowy może 
zmierzać do wykrycia lub oceny właściwego dowodu. Zatem w obowiązu-

jącym stanie prawnym, jeżeli strona domyśla się, bądź żywi przekonanie, 

że istnieje jakiś dokument, którego posiadacz nie chce udostępnić, może 

zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie na danym etapie o to, 

by ów dysponent prze§§§§§kazał dokument12.

POSTęPOWANIe PRZyGOTOWAWCZe

W związku z przywróceniem modelu postępowania jurysdykcyjnego 

w przeważającej części odpowiadającemu rozwiązaniom sprzed 1 lipca 

2015 r. nieodzowna – w ocenie ustawodawcy – stała się restytucja rozpo-
znawczego kształtu postępowania przygotowawczego, przewidujące-
go w szerokim zakresie utrwalanie dowodów dla sądu13. Świadczy o tym 

zmiana art. 297 § 1 pkt 5, akcentująca, iż jednym z celów postępowania 

przygotowawczego jest zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakre-

sie utrwalenie dowodów dla sądu. Obecnie ustawodawca powraca do 

modelu postępowania przygotowawczego w kształcie obowiązującym 

do 30 czerwca 2015 r., co implikuje dalsze następstwa w postaci tego, iż 

etap ten jest prowadzony dla sądu, a nie dla prokuratora jako przyszłej 

strony sporu14. Zmiana kształtu tego etapu postępowania musiała znaleźć 

12 Zob. A. Bojańczyk, Czy dodany przez nowelę lutową 2015 r. przepis art. 367a k.p.k. zmienia pozycję 
procesową stron prywatnych w zakresie gromadzenia dowodów?, „Palestra” 2015, nr 9-10, s. 192.

13 Tamże, s. 6.

14 M. Zbrojewska, M. Grzesiak, Końcowe zapoznanie się z materiałami postępowania przygotowawcze-
go w świetle noweli z dnia 20 lutego 2015 r., „Palestra” 2015, nr 7-8, s. 211.
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odzwierciedlenie w treści normatywnej przepisów. Wskazać w tym miej-

scu należy na najważniejsze z nich. Art. 300 k.p.k. reguluje zakres pouczeń 

podejrzanego, pokrzywdzonego i świadka, utrzymując zasadę ich pisem-

ności jednak nadal nie wprowadzając konsekwencji zaniechania dokona-

nia tych czynności. Wyeliminowano obowiązek pouczeń o treści art. 59a 

k.k. w związku z derogacją tego przepisu, a odnoszącego się do – wyso-

ce kontrowersyjnej instytucji – umorzenia postępowania na wniosek po-

krzywdzonego w związku z naprawieniem przez niego szkody. Z katalogu 

pouczeń wykluczono pouczenie o prawie pokrzywdzonego do zaznaja-

miania się z materiałami postępowania przygotowawczego, natomiast do-

dano obowiązek pouczenia o treści nowego art. 337a k.p.k., na podstawie 

którego pokrzywdzony ma prawo do złożenia wniosku o informowaniu go 

o posiedzeniach w przedmiocie: umorzenia postępowania, warunkowego 

umorzenia postępowania, złożenia wniosku o wydanie wyroku skazujące-

go bez rozprawy oraz o zarzutach oskarżenia i ich kwalifikacji prawnej. Art. 

321 k.p.k., odnoszący się do instytucji końcowego zaznajomienia podejrza-

nego i obrońcy z materiałami postępowania przygotowawczego, również 

uległ przeobrażeniem i to nie tylko związanych ze zmianą nazewnictwa. 

Ustawodawca pozostawił fakultatywność tej instytucji, ale należy zwrócić 

uwagę na jej odmienne ukształtowanie. W procesie kontradyktoryjnym in-

stytucja z art. 321 k.p.k. dawała możliwość zapoznania się podejrzanemu 

oraz pokrzywdzonemu i ich przedstawicielom procesowym z całością ma-

teriałów zgromadzonych przez prokuratora, który przygotowywał materia-

ły dowodowe nie dla Sądu, ale dla siebie jako strony procesu, a także na-

kładała na prokuratora obowiązek poinformowania, które z nich zostaną 

przekazane sądowi. Obecnie końcowe zaznajomienie pozwala zapoznać 

się z aktami postępowania przygotowawczego, które i tak zostaną w cało-

ści przekazane do Sądu. Nie można również pominąć kwestii zmiany spo-

sobu organizacji akt postępowania przygotowawczego (obecnie regulo-

wanej zarządzeniem Prokuratora Generalnego z 3 marca 2016 r. w sprawie 

organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów admini-

stracji w powszechnych jednostkach prokuratury15), a co za tym idzie – akt 

15 Dz. U. 2015, poz. 83. Por. zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów 
oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach prokuratury z 24 czerwca 
2015 r. wydane przez Prokuratora Generalnego i uwagi do niego M. Szeroczyńska, Czy ktoś 
chce wprowadzić bałagan w akta postępowania przygotowawczego, „Palestra” 2015, nr 9-10, 
s. 32.
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postępowania głównego16. Z kolei art. 325a k.p.k. przywrócił zasadę, że 

kompetencje do prowadzenia dochodzenia ma Policja i inne organy z art. 

312 k.p.k., z zastrzeżeniem, że to uprawnienie aktualizuje się jedynie wtedy, 

gdy dochodzenia nie prowadzi prokurator. Dla porównania można wska-

zać, że art. 325a k.p.k. w procesie kontradyktoryjnym pozwalał w zasadzie 

na rozróżnianie dwóch odmian dochodzenia: prokuratorskiego i policyj-

nego, czyniąc jako podstawową formę dochodzenia prowadzonego przez 

Policję, chyba że ze względu na zawiłość lub wagę sprawy dochodzenie 

prowadził organ prokuratorski. 

AkT OSkARżeNIA I POSTęPOWANIe PRZejśCIOWe

Przyjęty przez prawodawcę model postępowania jurysdykcyjnego wy-

musił także zmiany w obrębie zawartości treściowej aktu oskarżenia (art. 

332 k.p.k.), załączników i elementów dodatkowych skargi zasadniczej (art. 

333 k.p.k.) oraz czynności związanych z wysłaniem do sądu akt postępowa-

nia przygotowawczego (art. 334 k.p.k.), które to zmiany przywracają funk-

cjonujące rozwiązania sprzed 1 lipca 2015 r. 

Do kodeksu postępowania karnego powróciły także – choć pod inną 

jednostką redakcyjną – dwie instytucje, które mocą nowelizacji lipcowej 

zostały zlikwidowane. Chodzi o zwrot sprawy prokuratorowi w celu uzu-

pełnienia postępowania przygotowawczego (obecnie uregulowany w art. 

344a k.p.k.17) oraz czynności prokuratora po uzupełnieniu śledztwa lub do-

chodzenia (dodany art. 344b k.p.k.18). Zatem wszystkie opracowania i ko-

mentarze poczynione na gruncie dawnego art. 345 i art. 346 k.p.k. pozo-

stają aktualne.

16 W celu uchwycenia odmienności por.: D. Kala, M. Klubińska, Akta postępowania przygotowaw-
czego i akta sprawy sądowej w nowym modelu procesu karnego (zagadnienia wybrane), w: Obrońca..., 
s. 203.

17 Wcześniej instytucja tę regulował art. 345 k.p.k.

18 Wcześniej instytucja tę regulował art. 346 k.p.k.
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TRyBy kONSeNSUAlNe

Nie ulegało wątpliwości, że rewolucyjny charakter zmian wprowadzonych 

nowelizacją lipcową zasadzał się także na wprowadzeniu nowych, a także 

modyfikacji istniejących rozwiązań konsensualno-kompensacyjnych, któ-

re są wyrazem tego, jak we współczesnych porządkach prawnych odcho-

dzi się od koncepcji procesu karnego wypracowanego na przełomie XVIII 

i XIX wieku19. Zagadnienie porozumień procesowych ma bogatą literatu-

rę20, ale na potrzeby niniejszego artykułu zostanie jedynie zarysowany ich 

obecny normatywny kształt. 

Po pierwsze, instytucja konsensualna z art. 335 k.p.k. ma dwie odmiany 

(wprowadzone mocą nowelizacji lipcowej, które w nieco zmienionej po-

staci utrzymano w obowiązującym stanie prawnym): samodzielny wniosek 

o skazanie, który zastępuje akt oskarżenia (§ 1) oraz wniosek o wydanie 

wyroku skazującego dołączony do aktu oskarżenia (§ 2). Zakres przedmio-

towy art. 335 § 1 k.p.k. obejmuje sytuacje, gdy okoliczności popełnienia 

przestępstwa i wina oskarżonego (przyznającego się do jego popełnienia) 

nie budzą wątpliwości, a jego postawa wskazuje, że cele postępowania 

zostaną osiągnięte. Druga odmiana wniosku określona w § 2 art. 335 k.p.k. 

pozwala prokuratorowi dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie 

wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina 

oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone 

przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami oraz posta-

wa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania będą osiągnięte. Modyfi-

kacji uległ art. 338a k.p.k., który przewiduje możliwość skorzystania przez 

oskarżonego z instytucji skazania bez rozprawy, obejmując także zbrod-

nie, ale zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 15 lat. Co 

jednak istotne, nie jest możliwe skorzystanie z dobrodziejstwa nadzwy-

czajnego złagodzenia kary (poza przypadkami przewidzianymi w art. 60 § 

1-4 k.k.), albowiem skreślony został art. 60a k.k. przewidujący taką możli-

wość. Podobnie, instytucja dobrowolnego poddania się karze przewidzia-

na w art. 387 k.p.k. została ograniczona do przestępstw zagrożonych karą 

19 Zob. Maria Rogacka Rzewnicka, Obrońca i pełnomocnik wobec instytucji dobrowolnego poddania się 
karze, w: Obrońca..., s. 254. 

20 Tamże, s. 259 i wskazane tam pozycje.
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nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności (art. 387 k.p.k. od 1 lipca do 

15 kwietnia 2016 r. obejmował wszystkie zbrodnie).

W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej ustawodawca nie podał moty-

wów, jakimi się kierował, zmieniając normatywny kształt wymienionych 

wyżej instytucji, co więcej w ogóle nie odniósł się do propozycji tej części 

zmian. Warto jednak wskazać21, że z roku na rok zauważalny jest wzrost 

konsensualnego zakończenia spraw skierowanych do sądu. W 2014 r. do-

tyczyło to ok. 46% spraw, zaś w 2015 r. już ok. 72% spraw, które wpłynęły 

do sądu. 

*

Przedstawione powyżej zmiany ukazują przeobrażenia, jakie zaszły we wska-

zanych powyżej elementach procedury karnej, które jednak trudno jeszcze 

ocenić, zważywszy na krótki okres ich obowiązywania. Autorka, podejmując 

próbę uchwycenia najistotniejszych elementów reformy, starała się ukazać 

ich kształt, stosując kryterium praktycznego wykorzystania. Ta sama uwaga 

pozostaje aktualna w odniesieniu do drugiej części opracowania. 

ABSTRAkT

W artykule przedstawiono wybrane, najważniejsze – zdaniem autora ni-

niejszego opracowania – zmiany wprowadzone do Kodeksu postępowania 

karnego na mocy ustawy, która weszła w życie 15 kwietnia 2016 r. 

SUMMARy IN eNGlISh 

This paper shows selected, the most important – in the opinion of the au-

thor of the work – amendments of the Criminal Procedure Code coming 

into force on April 15, 2016.

21 Tamże, s. 15.


