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ISTOTNE ZMIANY W PROCEDURZE
KARNEJ PODPISANE PRZEZ
PREZYDENTA
W dniu 14 sierpnia 2019 r. prezydent podpisał ustawę nowelizującą
przepisy m.in. Kodeksu postępowania karnego, ale też Kodeksu
karnego skarbowego, Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o świadczeniach

NIEKTÓRE ZMIANY MOGĄ
POPRAWIĆ KOMUNIKACJĘ
MIĘDZY ORGANEM
PROCESOWYM A
UCZESTNIKAMI
POSTĘPOWANIA KARNEGO.
SĄ JEDNAK I TAKIE, KTÓRE
WYDAJĄ SIĘ CO NAJMNIEJ
WĄTPLIWE Z PUNKTU

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zasadnicza

WIDZENIA ZACHOWANIA

część ustawy dotyczy jednak zmian procedury karnej, tak aby – w myśl

GWARANCJI PROCESOWYCH

autorów reformy z Ministerstwa Sprawiedliwości – usprawnić trwające zbyt

OSKARŻONEGO.

długo postępowania.
Postulat usprawnienia postępowań w sprawach karnych znajduje
odzwierciedlenie w szeregu nieznanych dotychczas rozwiązań. Są wśród
nich zmiany, które zasługują na aprobatę, ale także i takie, które budzą
pytania o ich konstytucyjność w kontekście gwarancji procesowych
oskarżonego.

Wśród zmian, które należy ocenić

Powyższe zmiany zdają się

wprowadzenie możliwości

pozytywnie znajdują się m.in.:

rzeczywiście zmierzać do

orzeczenia przez sąd

zniesienie obowiązku ogłoszenia

udrożnienia komunikacji między

odwoławczy po raz pierwszy

treści orzeczenia, jeżeli na

organem procesowym a

kary dożywotniego pozbawienia

terminie publikacyjnym nikt się

uczestnikami postępowania

wolności oraz skazania osoby,

nie stawił,

karnego, jak również do likwidacji

wobec której sąd w pierwszej

ograniczenie obowiązku złożenia

pewnych absurdów (jak m.in.

instancji warunkowo umorzył

sprawozdania przez sąd

odczytywanie wyroków przy pustych

postępowanie,

odwoławczy z przebiegu

salach sądowych).

wprowadzenie uprawnienie po
stronie prokuratora do złożenia

postępowania przed sądem
pierwszej instancji,

Druga grupa rozwiązań, które -

sprzeciwu w stosunku do

rozszerzenie instytucji

zdaniem autorów nowelizacji - w

wydanego przez sąd orzeczenia

pełnomocnika pocztowego na

równej mierze zmierzają do

w przedmiocie zmiany

osoby, którym stan zdrowia

skrócenia czasu trwania

zastosowanego tymczasowego

utrudnia lub znacznie utrudnia

postępowań, wydaje się być

aresztowania na poręczenie

osobiste odebranie pisma w

równocześnie co najmniej wątpliwa

majątkowe. W sytuacji zgłoszenia

placówce pocztowej,

z punktu widzenia zachowania

sprzeciwu postanowienie staje

wprowadzenie możliwości

gwarancji procesowych

się wykonalne z dniem jego

przekazywania przez organ

oskarżonego.

uprawomocnienia.

procesowy biegłemu
dokumentów w postaci

Wśród zmian, co do których

Znowelizowane przepisy

elektronicznej,

zastrzeżenia zgłaszali m.in.

wprowadzają także nieznaną

wprowadzenie jako jednego z

Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i

dotychczas postępowaniu karnemu

wymogów formalnych

przedstawiciele środowiska

prekluzję dowodową, której

pierwszego składanego w

adwokackiego, wskazać należy te

konsekwencją będzie odmowa

sprawie pisma: numeru telefonu,

najbardziej kontrowersyjne:

przeprowadzenia dowodu w sytuacji

telefaksu, adresu poczty

wprowadzenie możliwości

jego zgłoszenia po określonym

elektronicznej lub oświadczenia

prowadzenia postępowania

przez organ terminie. Ograniczono

o ich nieposiadaniu, czego

dowodowego przez sąd, w tym

także możliwość powoływania

dalszą konsekwencją jest

przesłuchania świadków,

nowych dowodów w postępowaniu

możliwość komunikacji

podczas nieobecności

przed sądem odwoławczym.

elektronicznej między sądem a

oskarżonego lub obrońcy, nawet

stronami postępowania.

jeżeli należycie usprawiedliwią

Większość zmian wejdzie w życie

oni swoje niestawiennictwo,

po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia ustawy.
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