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Słowo wstępne

Cóż może bardziej cieszyć nauczyciela niż wszelkie formy naukowej 
aktywności jego studentów, dowodzące ich niczym niepohamowanego 
pędu do wiedzy? Inicjatywa studentów, którzy nie tylko zorganizowali 
konferencję naukową z prawdziwego zdarzenia, lecz także znakomicie ją 
przeprowadzili, a następnie z powodzeniem doprowadzili do publikacji 
jej materiałów, zasługuje na najwyższe uznanie.

Omnes trahimur et ducimur ad cognitionis et scientiae cupiditatem –
właśnie ta paremia przyświecała Sekcji Postępowania Karnego Towarzy
stwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz  
seminarzystom Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagielloń
skiego w pracach nad przygotowaniem konferencji naukowej „Kluczowe 
problemy procesu karnego”, która odbyła się w dniach 14–16 stycznia  
2011 roku w Białym Dunajcu, zorganizowanej pod patronatem Ministra 
Sprawiedliwości – Krzysztofa Kwiatkowskiego, Rzecznika Praw Obywa
telskich – prof. dr hab. Ireny Lipowicz, Przewodniczącego Komisji Kody
fikacyjnej Prawa Karnego – prof. dr. hab. Andrzeja Zolla,  Jego Magnificen
cji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr. hab. Karola Musioła, 
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
– prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej i wielu innych zasłużonych osób.

Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, zawiera wystąpienia 
konferencyjne prelegentów, w tym także referaty przygotowane przez 
studentów, jak również sprawozdania z debat, które odbywały się z udzia
łem teoretyków, przedstawicieli szeroko rozumianego wymiaru spra
wiedliwości i studentów. 

Wprowadzeniem do wielogodzinnych obrad było powitanie w góral
skim stylu przez wójta gminy Biały Dunajec oraz kapelę Jana Karpiela 
Bułecki, który wygłosił krótkie improwizowane przemówienie o prob
lemach prawa i procesu karnego na Podhalu. Po tym miniwykładzie 
organizatorzy odczytali list Ministra Sprawiedliwości, w którym wyraził 
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on swoją satysfakcję ze studenckiej inicjatywy i podkreślił konieczność 
dyskusji nad nadchodzącymi zmianami w prawie karnym procesowym. 

Wykład inauguracyjny wygłosił Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Karnego, Pan Profesor Andrzej Zoll, bowiem właśnie pracom Komisji 
poświęcony był pierwszy dzień konferencji. Zaprezentowano krótko i długo
terminowe plany Komisji oraz pierwszy wymierny owoc jej prac, jakim jest 
projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego i niektórych innych ustaw, 
przekazany Ministrowi Sprawiedliwości w lutym 2011 roku. Swoje zapatrywa
nia na temat aktualnego stanu prac nad nowelizacją oraz przyjętych kierun
ków zmian wyrazili przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i doktryny.

Międzynarodowe aspekty procedury karnej odgrywają coraz większą 
rolę w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, a dążenie do przyspiesze
nia i usprawnienia postępowania powoduje, że nieunikniona jest tenden
cja do ujednolicania się europejskich systemów prawnych. Z tego powo
du drugi dzień konferencji poświęcony został międzynarodowym 
problemom procesu karnego. Obrady rozpoczęły się od wystąpienia 
przedstawicieli Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego 
i Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w swoich wystą
pieniach położyli nacisk na kwestie realizacji gwarancyjnych zasad pro
cesowych; następnie o rozwiązaniach przyjętych w innych systemach 
prawnych opowiedzieli przedstawiciele doktryny.

  Ostatniego dnia konferencji omówiono rozmaite problemy, z jakimi 
boryka się polski wymiar sprawiedliwości; wśród poruszanych zagadnień 
prym wiodła problematyka ochrony praw uczestników postępowania. 
Inną ważką kwestią było zagadnienie przenikania się prawa karnego pro
cesowego z prawem cywilnym. 

Organizatorzy konferencji zobowiązali mnie do przekazania serdecz
nych podziękowań pracownikom Katedry Postępowania Karnego Uni
wersytetu Jagiellońskiego: dr. hab. Andrzejowi Światłowskiemu, dr. Ada-
mowi Górskiemu, dr. Michałowi Rusinkowi oraz dr. Marcinowi Żakowi, 
za udzielone wsparcie merytoryczne oraz entuzjastyczną odpowiedź na 
studencką inicjatywę.

Szczególne wyrazy wdzięczności należą się, zdaniem organizatorów, 
doktorantowi Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagielloń
skiego Panu Pawłowi Czarneckiemu za nieustanną chęć pomocy, wspar
cie oraz bezcenne wskazówki, dzięki którym udało się rozwiązać wiele 
problemów, nie tylko proceduralnych.

Piotr Hofmański
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Wprowadzenie

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego zakończyła niedawno pierw
szy rok swojej działalności. Jako swoje zadanie Komisja postrzega po
trzebę ustawicznego „monitorowania” całego systemu prawa karnego, 
w szczególności troskę o jego stabilność i spójność. Owo „monitorowa
nie” ma – według § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 
2003 roku w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (Dz. U. Nr 232, poz. 2319 z późn. zm.) – 
polegać z jednej strony na wytyczaniu założeń i ogólnych kierunków 
zmian w prawie karnym oraz przygotowywaniu projektów aktów nor
matywnych z tego zakresu. 

Mając na uwadze konieczność zachowania stabilności i spójności 
systemu, Komisja bieżącej kadencji negatywnie reagowała na z coraz 
większą intensywnością mnożące się nowelizacje ustaw karnych, prze
konując kierownictwo resortu o potrzebie kompleksowego nowelizowa
nia prawa w omawianej dziedzinie. W szczególności napiętnowaliśmy 
zjawisko instrumentalizacji prawa, przejawiające się w projektowaniu 
zmian stanowiących odpowiedź na „polityczne zamówienia” bądź popu
listyczne reakcje na jednostkowe zdarzenia. Zmiany tego rodzaju, co 
stwierdzić trzeba z wielką przykrością, nie zawsze były do końca prze
myślane, a – co gorsza – uderzały w spójność kodeksów karnych, przy
nosząc im więcej szkód niż pożytku. Zdecydowaną większość przejawów 
takiej „radosnej twórczości” Ministerstwa Sprawiedliwości Komisja Ko
dyfikacyjna opiniowała negatywnie, jednak głos jej tylko w bardzo ogra
niczonej liczbie przypadków był wysłuchiwany. Z tego powodu Komisja 

*1Prof. dr hab., sędzia Sądu Najwyższego, zastępca przewodniczącego Komisji Ko
dyfikacyjnej Prawa Karnego, kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.
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doszła do przekonania, że poświęcanie czasu na tego rodzaju „walkę 
z wiatrakami” nie jest dobrym pomysłem; warto natomiast skoncentro
wać się na opracowaniu własnych propozycji kompleksowych rekodyfi
kacji całego systemu prawa karnego, przez co należy rozumieć prawo 
karne materialne, procesowe, skarbowe, ale także materialne i procesowe 
prawo wykroczeń.

Na pierwszy ogień poszło prawo procesowe. W tym zakresie zmiany 
są, w naszej ocenie, najpilniejsze. Nieustanne przegrywanie spraw przed 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu z powodu prze
wlekłości postępowania karnego, nadmiernie długiego tymczasowego 
aresztowania i deficytu gwarancji procesowych oskarżonego skłania do 
zastanowienia, czy model polskiego postępowania karnego ukształtowa
ny został należycie. Niezależnie od tego, kilkunastoletni okres obowią
zywania kodeksu postępowania karnego z 1997 roku pozwala na wy
chwycenie jego niedociągnięć, ujawnionych w praktyce ścigania karnego 
i postępowania przed sądami. Rezultatem koncentracji pracy Komisji na 
tym polu było zaprezentowanie w lutym 2011 roku własnego projektu 
nowelizacji kodeksu postępowania karnego i niektórych innych ustaw, 
który niewątpliwie – w razie jego przyjęcia – przyniósłby zmiany o cha
rakterze rewolucyjnym.

Komisja nie spoczywa na laurach. Od marca 2011 roku na warsztat 
wzięto prawo karne materialne. Zanosi się – podobnie jak i w przypadku 
prawa procesowego – na przygotowanie reformy kompleksowej, obejmu
jącej zarówno zasady odpowiedzialności karnej, system kar i środków 
karnych oraz zasady ich wymiaru, jak i część szczególną. Jaki będzie 
ostateczny rezultat tych prac, trudno dziś przewidzieć, niemniej przygo
towujemy się do debaty wielomiesięcznej i naprawdę wnikliwej, którą 
rozpoczniemy w czerwcu 2011 roku środowiskową konferencją poświę
coną zasadom odpowiedzialności karnej. Nie zapominamy także o ma
terialnym i procesowym prawie wykroczeń, nad którym rozpoczyna 
debatę specjalny zespół ekspertów. 

Zawarte w niniejszej części wystąpienia przewodniczącego Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w osobie Pana Profesora Andrzeja Zolla 
i jej wiceprzewodniczącego w mojej skromnej osobie mają – z przyto
czonych powyżej względów – zróżnicowany charakter. Mówiąc o prawie 
materialnym i prawie wykroczeń, można było dzisiaj jedynie mówić 
o zamierzeniach na najbliższą przyszłość. Zwracając się ku prawu pro
cesowemu, możemy poddać dyskusji gotowy produkt. Jest też rzeczą 
zrozumiałą, że studencka konferencja naukowa, której materiały znajdu
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ją się w niniejszej książce, została poświęcona właśnie prawu karnemu 
procesowemu.

Zachęcając do lektury niniejszej części książki, pragnę wyrazić moją 
wielką radość i satysfakcję z tego powodu, że rozpoczęto nad projektem 
nowelizacji kodeksu postępowania karnego szeroką debatę i że debatę tę 
rozpoczynają moi studenci. Czytelnik znajdzie tu niezwykle interesujące 
i wnikliwe spojrzenia zaproszonych do udziału w konferencji praktyków, 
młodych naukowców oraz studentów prawa. Nie tylko poddano tu – nie
kiedy bardzo krytycznej – ocenie zaprojektowane rozwiązania, lecz tak
że zgłoszono koncepcje alternatywne (na przykład powrót do instytucji 
sędziego śledczego). 

Należy mieć nadzieję, że przygotowany przez Komisję projekt nie 
wkroczy na szybką ścieżkę legislacyjną, która doprowadzi do uchwalenia 
ustawy przed końcem bieżącej kadencji parlamentu. Głębokość projek
towanych zmian wymaga wszechstronnej debaty, której wyniki powinny 
być ponownie poddane rozwadze Komisji i Ministerstwa Sprawiedliwo
ści. Debaty, którą tak pięknie, z inicjatywy krakowskich studentów, właś
nie rozpoczęto.




