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PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON  
W ZNOWELIZOWANEJ PROCEDURZE KARNEJ

(OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA, WARSZAWA, 28.10.2014 r.)

W dniu 28.10.2014 r. odbyła się w War-
szawie konferencja zorganizowana przez 
Wydawnictwo Wolters Kluwer SA. Przed-
stawicielka wydawnictwa J. Rossa przy-
witała prelegentów: przewodniczącego 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego – 
prof. P. Hofmańskiego (UJ), prof. T. Grze-
gorczyka (UŁ), dr. D. Świeckiego (UŁ), 
prof.  J.  Skorupkę (UWr), prof.  D.  Tar-
nowską (US), prof. P. Wilińskiego (UAM) 
i  prof. S.  Steinborna (UG) oraz kilku-
dziesięciu zgromadzonych gości, przed-
stawicieli Komisji, Rzecznika Praw Oby-
watelskich, przedstawicieli środowiska 
adwokatów, radców prawnych i innych re-
prezentantów zawodów prawniczych. Ob-
rady otworzył prof. T. Grzegorczyk, któ-
ry zapewnił zgromadzonych, że w  toku 
spotkania uczestnicy będą mogli uzyskać 
informacje dotyczące nowelizacji proce-
dury karnej, a  członkowie Komisji Ko-
dyfikacyjnej Prawa Karnego będą mogli 
dowiedzieć się, czy przepisy kodeksu po-
stępowania karnego wymagają dokonania 
innych zmian. Podkreślił, że dla zmiany 
modelu procesu kluczowe znaczenie ma-
ją uprawnienia uczestników postępowania 
oraz ich reprezentantów. Obrady prowa-
dzono w trzech panelach, a moderatorem 
dyskusji był dr D. Świecki

Jako pierwszy głos zabrał prof. P. Hof-
mański, który przedstawił ogólne założe-
nia reformy w referacie pt. „Nowy mo-
del postępowania – nowe wyzwania dla 
stron procesowych”. Przypomniał, że idea 
nowelizacji z 27.9.2013 r. polega przede 
wszystkim na wzmocnieniu zasady kontra-
dyktoryjności, a to z kolei wymaga zwięk-
szenia aktywności stron procesowych oraz 
zmiany roli sądu, który powinien wyłącz-
nie wysłuchiwać argumentów stron, będąc 
jedynie bezstronnym organem rozstrzyga-
jącym spór. Zwrócił uwagę, że po konsul-
tacjach w środowisku prawniczym posta-
nowiono przenieść ciężar postępowania 
dowodowego na postępowanie jurysdyk-
cyjne, czego fundamentalnym wyrazem 
jest zmiana celów postępowania przygoto-
wawczego w art. 297 § 1 pkt 5 k.p.k. oraz 
ograniczenie inicjatywy dowodowej są-
du w art. 167 k.p.k., ponieważ w nowym 
modelu to strony oraz ich przedstawicie-
le ustawowi będą przeprowadzać dowo-
dy. Stwierdził, że w procesie karnym nie 
jest możliwe osiągnięcie stanu pełnej kon-
tradyktoryjności, przy czym warunkiem 
sukcesu reformy będzie aktywność oskar-
życiela publicznego oraz obrońcy, który 
będzie przysługiwał każdemu oskarżone-
mu niezależnie od sytuacji majątkowej. 

R. Biskup (KUL), dr R. Czerniawski (za-
stępca RPO), dr J. Rzymowski (Medyczny 
w Łodzi), dr K. Wlaźlak (UŁ), mgr M. Nie-
zgódka-Medek (NSA), mgr M. Chmielnicki 
(UŁ), mgr P. Feczko (Krakowska Akademia 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). Na 
zakończenie prof. M. Stahl podziękowała 
uczestnikom konferencji za udział, wygło-
szenie interesujących referatów oraz goto-
wość opracowania tekstów do publikacji.

Liczny udział w konferencji przedsta-
wicieli środowisk nauki i  praktyki do-
wodzi ogromnego zainteresowania pro-
blematyką sprawiedliwości i  zaufania 

do władz publicznych w prawie admini-
stracyjnym, istniejącej w  tym zakresie 
potrzebie wymiany poglądów i doświad-
czeń oraz rozwiązywania różnorodnych, 
społecznie istotnych problemów. Świad-
czy o tym również fakt, że organizatorom 
konferencji zgłoszono ponad 100 refera-
tów do publikacji. Zaprezentowane oraz 
zgłoszone przez uczestników opracowania 
zostaną opublikowane w monografii po-
konferencyjnej nakładem wydawnictwa 
Wolters Kluwer.

Katarzyna Wlaźlak



PAŃSTWO i PRAWO  9/2015124

Na koniec referent wyraził przekonanie, 
że nowy model procesu nie tylko nie nie-
sie zagrożenia dla prawdy materialnej, ale 
w znacznie większym niż dotychczas stop-
niu pomoże w jej ustaleniu.

Po tym wystąpieniu głos zabrał 
dr D. Świecki, który podkreślił, że nowy 
model postępowania wymaga zaangażo-
wania wszystkich uczestników postępo-
wania. Zwrócił uwagę, że po nowelizacji 
zmieni się rola obrońców i pozycja oskar-
żonego w  wypadku orzekania w  trybie 
art. 335 k.p.k., ponieważ pokrzywdzonemu 
będzie przysługiwało prawo wniesienia 
sprzeciwu, a zatem obrońcy będą musie-
li uwzględniać w  toku porozumienia za-
wieranego z prokuratorem także interesy 
pokrzywdzonego. Ponadto stwierdził, że 
w związku z nowelizacją art. 393 § 3 k.p.k. 
szersze wprowadzenie do procesu dowo-
dów prywatnych może prowadzić do wzro-
stu znaczenia prywatnych opinii biegłych, 
mimo że mogą powstać problemy z oceną 
wiarygodności tych opinii i  roli, w  jakiej 
powinni występować prywatni eksperci 
w procesie karnym.

Następnie prof.  J.  Skorupka przed-
stawił referat pt. „Oskarżyciel publiczny 
i oskarżony w kontradyktoryjnej rozpra-
wie sądowej”. Omówił najbardziej kon-
trowersyjne kwestie podnoszone w  pi-
śmiennictwie i w środowisku praktyków 
w odniesieniu do przepisów nowelizowa-
nych od 1.7.2015 r. Stwierdził, że pomimo 
braku zmian w zakresie statusu prokurato-
ra w związku z nowymi art. 167, 156a oraz 
249a k.p.k. będzie on zmuszony w postępo-
waniu przed sądem wykazywać większą 
aktywność, a ponadto będzie obowiązany 
więcej czasu poświęcać na selekcję ma-
teriału dowodowego. Prelegent zwrócił 
uwagę, że nowelizacja pozwala prokurato-
rom po raz pierwszy mieć istotny wpływ 
na przebieg rozprawy oraz pozwala im 
wziąć na siebie odpowiedzialność za wy-
nik procesu. Podkreślił, że kontradyktoryj-
ność nie prowadzi do ograniczenia praw-
dy materialnej, tym bardziej że również 
w aktualnym modelu sąd orzeka przede 
wszystkim na podstawie dowodów zgro-
madzonych przez strony. Referent zazna-
czył, że możliwość korzystania z pomocy 
obrońcy na żądanie jest argumentem ni-

weczącym głosy krytyczne, że w kontek-
ście możliwości korzystania z pomocy bie-
głych prywatnych po nowelizacji proces 
będzie wyłącznie dla osób zamożnych.

W drugim panelu prof.  P.  Wiliński 
przedstawił referat pt. „Wpływ zmian 
w postępowaniu odwoławczym na pozy-
cję przedstawiciela procesowego strony”. 
Stwierdził, że w związku z wejściem w ży-
cie nowych przepisów kodeksu postępo-
wania karnego zarówno pełnomocnicy, jak 
i  obrońcy powinni być przygotowani do 
zmian w zakresie mentalności, aktywno-
ści procesowej oraz odpowiedzialności za 
wynik procesu. Z dniem 1.7.2015 r. sąd nie 
będzie mógł zastąpić obrońcy lub pełno-
mocnika w  wykonywaniu powierzonych 
mu funkcji, a z kolei strona będzie mia-
ła ograniczoną możliwość powoływania 
w środku odwoławczym zarzutów bierności 
sądu w wyjaśnieniu okoliczności sprawy. 
W dalszej części omówił aktywną rolę stron 
w postępowaniu dowodowym w pierwszej 
oraz drugiej instancji, samodzielność i od-
powiedzialność stron za wynik procesu oraz 
– w kontekście zasady dwuinstancyjności 
– zaprezentował konsekwencje zmiany mo-
delu orzekania sądu odwoławczego z kasa-
cyjno-rewizyjnego na apelacyjny.

W tym samym panelu wystąpił również 
prof. S. Steinborn z  referatem pt. „Kon-
strukcja środka odwoławczego i  jego zna-
czenie dla zakreślenia granic rozpoznania 
sprawy w  instancji apelacyjnej w  świe-
tle znowelizowanego kodeksu postępowa-
nia karnego”. Prelegent omówił przyjętą 
w orzecznictwie koncepcję tzw.  totalnej 
kontroli odwoławczej w wypadku wnie-
sienia apelacji na korzyść przez podmiot 
nieprofesjonalny oraz przedstawił skut-
ki likwidacji pojęcia granic środka odwo-
ławczego. Podkreślił znaczenie prawidło-
wego skonstruowania zarzutów, omówił 
względne przyczyny odwoławcze w  no-
wym modelu oraz przedstawił relację mię-
dzy zarzutem a wnioskami dowodowymi 
w środku odwoławczym.

W trzecim panelu  głos  zabrał 
prof. T. Grzegorczyk, który wygłosił re-
ferat pt. „Rola pełnomocnika strony przy 
dochodzeniu roszczeń odszkodowaw-
czych za błędy wymiaru sprawiedliwo-
ści”. Omówił przesłanki i  tryb dochodze-
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nia wskazanych roszczeń. Zwrócił uwagę, 
że projektowane zmiany w rozdziale 58 
k.p.k. rozszerzają zakres domagania się 
odszkodowania i zadośćuczynienia za nie-
słuszne stosowanie środków przymusu 
z działu VI k.p.k. Podkreślił, że nie zdecy-
dowano się przyznać roszczeń odszkodo-
wawczych za niesłuszne przedstawienie 
zarzutów czy niesłuszne oskarżenie. Za-
znaczył, że w nowym postępowaniu od-
szkodowawczym obowiązują ogólne regu-
ły kontradyktoryjnego procesu. Nie jest 
również wskazane usunięcie rozdziału 58 
k.p.k. i przekazanie roszczeń przewidzia-
nych w  tym rozdziale na drogę procesu 
przed sądem cywilnym.

Ostatni referat pt. „Ocena zmian do 
k.p.k. z 2013 r. w zakresie pozycji pełno-
mocnika stron przy dochodzeniu roszczeń 
odszkodowawczych za błędy wymiaru 
sprawiedliwości” wygłosiła prof. D. Tar-
nowska. Przychylnie odniosła się do pro-
pozycji przedmiotowego rozszerzenia za-
kresu odszkodowania oraz wzmocnienia 
roli pełnomocnika osoby ubiegającej się 
o odszkodowanie. Referentka krytycznie 
oceniła ustanowienie ławniczego składu 
sądu w art. 554 k.p.k., wydłużenie okresu 
dochodzenia roszczeń do 3 lat, brak uregu-
lowania w art. 178 k.p.k. zakazu przesłu-
chania pełnomocnika osoby występującej 
z roszczeniem oraz pominięcie w kodeksie 
postępowania karnego wyraźnego określe-
nia wysokości roszczeń finansowych, któ-
rych można domagać się przed sądem.

Po tym wystąpieniu otwarto dyskusję. 
Jej uczestnicy zgłosili wiele pytań doty-
czących: inicjatywy dowodowej sądu, re-
lacji zasady kontradyktoryjności do zasady 
prawdy materialnej, sposobu konstruk-
cji zarzutów w znowelizowanej procedu-
rze, dopuszczalności prowadzenia postępo-
wania dowodowego przez obrońcę, reguł 
wyłączenia sędziego na wniosek, funk-
cjonowania przepisów o przymusie adwo-
kacko-radcowskim, tzw. prywatnej opinii 
biegłego z  art.  393 § 3 k.p.k. Następnie 
dr D. Świecki podsumował obrady i po-
dziękował zgromadzonym uczestnikom za 
ożywioną dyskusję.

Konferencja wykazała, że istnieje po-
trzeba dalszej dyskusji w zakresie prak-
tycznych aspektów nowelizacji proce-
dury karnej z  2013  r. Uczestnicy mieli 
możliwość uzyskania odpowiedzi od auto-
rów projektowanych przepisów oraz wy-
jaśnienia wielu wątpliwości praktycznych. 
Możliwe było także spotkanie z prelegen-
tami, którzy nie tylko są autorami reformy, 
ale przede wszystkim na co dzień wyko-
nują zawód sędziego czy adwokata. Cieszy 
fakt, że również wydawnictwa prawnicze 
aktywnie włączają się do debaty nad zmia-
nami obowiązujących przepisów praw-
nych. Szerokie rozpowszechnienie założeń 
i treści przepisów ustawy jest bowiem wa-
runkiem sukcesu planowanej reformy pro-
cesu karnego.

Paweł Czarnecki

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE A SŁABA KONSTYTUCJA SPOŁECZNA?

(MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA, LUND, 5.12.2014 r.)

Na Uniwersytecie w Lund odbyła się 
konferencja międzynarodowa pt. „The 
EU Charter of Fundamental Rights and 
the Weak Social Constitution? Theoreti-
cal, Constitutional, Comparative and La-
bour Law Perspectives”, poświęcona za-
gadnieniom praw podstawowych Unii 
Europejskiej (ze szczególnym uwzględ-
nieniem praw socjalnych) oraz warunkom 
ich wykonywania w dobie priorytetu praw 

gospodarczych. Organizatorzy – The Swe-
dish Network for European Legal Studies 
(SNELS) oraz Wydział Prawa Uniwersy-
tetu w Lund – podjęli się trudnej próby 
wyjaśnienia relacji między wykonywa-
niem swobód gospodarczych a poszano-
waniem praw podstawowych jednostki 
w UE. Punktem wyjścia dla prowadzonych 
rozważań uczyniono cztery orzeczenia 
Trybunału Sprawiedliwości UE w spra-


