AGNIESZKA BAJ

Dochodzenie
w Kodeksie postêpowania karnego
z 19 marca 1928 roku1
Na ziemiach pañstwa polskiego po odzyskaniu niepodleg³oœci dnia
11 listopada 1918 r., obowi¹zywa³y trzy odmienne regulacje karnoprocesowe. Na terytorium by³ego Królestwa Polskiego i w województwach
wschodnich – kodeks rosyjski z 1864 r., w by³ej Dzielnicy Pruskiej oraz na
Górnym Œl¹sku – kodeks niemiecki z 1877 r., w Galicji i na Œl¹sku Cieszyñskim – kodeks austriacki z 1873 r. oraz na terenie Spiszu i Orawy – kodeks
wêgierski z 1896 r.2. Proces karny uregulowany trzema odmiennymi ustawami uzupe³niano przepisami przechodnimi3 oraz wprowadzano przepisy
szczególne, które mia³y obowi¹zywaæ na ca³ym obszarze nowopowsta³ego
pañstwa4. Ró¿norodnoœæ regulacji prawnych cechowa³a ka¿d¹ ga³¹Ÿ prawa
1
Artyku³ dotyczy dochodzenia uregulowanego w Rozporz¹dzeniu Prezydenta RP
z 19.03.1928 r. (Dz. U. 1928, nr 33, poz. 313) wraz z zmianami wprowadzonymi na
mocy ustawy z 21.01.1932 r. zmieniaj¹cej niektóre przepisy postêpowania karnego
(Dz. U. 1932, nr 10, poz. 60), na mocy Rozporz¹dzenia Prezydenta RP z 23.08.1932 r.
zmieniaj¹cego niektóre przepisy postêpowania karnego (Dz. U. 1932, nr 73, poz. 662)
oraz dekretu Prezydenta RP z dnia 21.11.1938 r. o usprawnieniu postêpowania s¹dowego (Dz. U. 1938, nr 89, poz. 609).
2
W. Daszkiewicz, K. Paluszyñska-Daszkiewicz, Proces karny i materialne prawo
karne w Polsce w latach 1918- 1939, Toruñ 1965, s. 4.
3
Rosyjsk¹ ustawê postêpowanie karne zmieniono m.in. dekretem z 9.12.1918 r.
w przedmiocie niektórych zmian w kodeksie karnym i ustawie postêpowania karnego
(Dz. Pr. P. P. 1918, nr 20, poz. 57), ustaw¹ z 7.07.1919 r. w przedmiocie niektórych
zmian w kodeksie karnym i ustawie postêpowania karnego oraz w przedmiocie tekstu
kodeksu karnego (Dz. Pr. P. P. 1919, nr 63, poz. 375), ustaw¹ z 25.02.1921 r.
w przedmiocie zmian w ustawodawstwie karnym obowi¹zuj¹cym w b. zaborze rosyjskim
(Dz. U. 1921, nr 30, poz. 169), ustaw¹ z 12.03.1921 r. w przedmiocie niektórych
zmian w przepisach tymczasowych o urz¹dzeniu s¹downictwa b. Królestwa (Dz. U.
1921, nr 30, poz. 172), ustaw¹ z 5.08.1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych
postanowieñ ustaw karnych obowi¹zuj¹cych w b. dzielnicy rosyjskiej (Dz. U. 1922,
nr 66, poz. 597), ustawa z 30.06.1919 w przedmiocie s¹dów doraŸnych (Dz. Pr. P. P.
1919, nr 55, poz. 341).
4
Ustawa karna skarbowa z 2.08.1926 r. (Dz. U. 1926, nr 105, poz. 609),
rozporz¹dzenie Prezydenta RP z 15.08.1927 r. o sêdziach œledczych do spraw wyj¹tko-
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i skutkowa³a koniecznoœci¹ tymczasowego stosowania rozwi¹zañ prawnych
pañstw zaborczych. Jednoczeœnie by³a ona impulsem dla reform ustawodawczych w Polsce, by stworzyæ jednolite prawo dla ca³ego pañstwa.
Ujednolicenie polskiego prawa procesowego nast¹pi³o ostatecznie
w 1928 r., kiedy wydany zosta³ pierwszy polski kodeks postêpowania karnego5. Uchwaleniu zasadniczej regulacji karnoprocesowej towarzyszy³o
równie¿ opracowanie i uchwalenie przepisów wprowadzaj¹cych, które
w wielu przypadkach przewidywa³y rozwi¹zania odrêbne ani¿eli sam kodeks6. Kodeks postêpowania karnego, pomimo przejêcia wielu instytucji
pañstw zaborczych, by³ rozwi¹zania oryginalnym i odznaczaj¹cym siê wysokim poziomem techniki legislacyjnej7.
Postêpowanie przygotowawcze w swej pierwotnej wersji mia³o postaæ
dochodzenia (wyró¿niano dochodzenie nieformalne tzw. zapiskowe, dochodzenie formalne tzw. prokuratorskie i dochodzenie s¹dowe) oraz œledztwa.
Celem dochodzenia by³o wyjaœnienie, czy pope³niono przestêpstwo,
kogo mo¿na o nie podejrzewaæ, czy wystêpuje dostateczna podstawa uzasadniaj¹ca œciganie, by oskar¿yciel publiczny ¿¹da³ wszczêcia postêpowania
s¹dowego. Dochodzenie prowadzi³ prokurator lub policja. Polska procedura wprowadzi³a zasadê legalizmu (art. 55 k.p.k.) zgodnie, z któr¹ na prokuratorze spoczywa³ obowi¹zek wnoszenia i popierania oskar¿enia we wszystkich sprawach o przestêpstwa œcigane z urzêdu8. Jednak zanim prokurator
zdecydowa³ siê skierowaæ akt oskar¿enia do s¹du, przeprowadza³ dochodzenie, w którym nie utrwala³ œladów i dowodów przestêpstwa, lecz zbiera³
tylko materia³ informacyjny9. Konsekwencj¹ tych czynnoœci by³a próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy dochodzenie dostarczy³o podstaw do
przypisania konkretnej osobie czynu karygodnego. Policja zobligowana
wego znaczenia (Dz. U. 1927, nr 69, poz. 611), rozporz¹dzenie z 7.02.1928 r.
o areszcie domowym (Dz. U. 1928, nr 26, poz. 228), rozporz¹dzenie Prezydenta RP
z 10.05.1927 r. o prawie prasowym (Dz. U. 1927, nr 45, poz. 398), rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoœci z 10.03.1928 r. w sprawie aresztu domowego ( Dz. U. 1928,
nr 27, poz. 256).
5
Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z 19.03.1928 r. – Dz. U. 1928, nr 33, poz. 313.
6
Dz. U. 1928, nr 33, poz. 314.
7
J. Bardach, B. Leœnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego,
Warszawa 1998, s. 569, W. Daszkiewicz, K. Paluszyñska-Daszkiewicz, Proces karny…,
s. 30.
8
K. Fleszyñski, Oportunizm czy legalizm œcigania karego, G³os S¹downictwa nr
12/1935, s. 850.
9
O. Kryczyñski, Dochodzenie wed³ug K.P.K. w teorii i praktyce, G³os S¹downictwa nr 4/1930, s. 224.
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by³a powiadomiæ prokuratora o przestêpstwie i przed jego przybyciem lub
otrzymaniem stosownego polecenia, mog³a dokonywaæ jedynie takich czynnoœci, których przeprowadzenie po up³ywie kilku godzin by³oby niemo¿liwe
(art. 241 k.p.k.)10. Od momentu przekazania sprawy oskar¿ycielowi publicznemu, rozpoczyna³o siê dochodzenie. Policja zobowi¹zana by³a równie¿
do informowania prokuratora o ka¿dej przeprowadzonej czynnoœci i przedstawienia mu stosownych zapisków, akt oraz dowodów rzeczowych11.
W toku dochodzenia czynnoœci móg³ przeprowadzaæ równie¿ sêdzia œledczy.
W konsekwencji taka regulacja spowodowa³a rozszczepienie odpowiedzialnoœci za wynik sprawy na policjê, prokuratora oraz sêdziego œledczego.
Dochodzenie polega³o na rozpytaniu podejrzanego oraz osób, które
mog³y posiadaæ informacje o przestêpstwie i osobie sprawcy, a tak¿e na
dokonaniu innych czynnoœci, których potrzeba dokonania wy³oni³a siê
w toku postêpowania. Nie przeprowadzano formalnego przes³uchania podejrzanego i œwiadków12. Czynnoœci dochodzenia by³y utrwalane w postaci
zapisków, a nie protoko³ów, co rzutowa³o na wy³¹czenie mo¿liwoœci ich wykorzystania w toku przewodu s¹dowego. Zamiarem Komisji Kodyfikacyjnej
by³o ograniczenie wykorzystania zapisków dochodzenia, jako dowodów
poza postêpowaniem przygotowawczym. Mia³y one byæ materia³em informacyjnym, z którego móg³ korzystaæ wy³¹cznie oskar¿yciel publiczny, a nie
s¹d13. Zakaz odczytywania na rozprawie zapisków dochodzenia mia³ s³u¿yæ
realizacji idei szybkoœci postêpowania przygotowawczego14. Taki stan
prawny sprzyja³ jednak nieprawid³owoœciom15.
W doktrynie pojawia³y siê g³osy odmawiaj¹ce racjonalnoœci takiemu
rozwi¹zaniu prawnemu. Jak s³usznie wskazuje A. Mogilnicki, wbrew za³o¿eniom Komisji Kodyfikacyjnej charakter zapisków dochodzenia zosta³ w pierwotnej wersji k.p.k. wypaczony. Nie mia³y one byæ protoko³ami, nie mia³y
mieæ charakteru dowodu, nie wolno ich by³o odczytywaæ na rozprawie, ale
zgodnie z art. 283 § 2 k.p.k. do³¹czano je do akt sprawy umo¿liwiaj¹c
M. Siewierski, S¹d i Prokuratura a Policja, G³os S¹downictwa nr 10/1935, s. 709.
Por. B. O³omucki, Nadzór prokuratorski, Wojskowy Przegl¹d Prawniczy nr 1/1945.
12
R.A. Stefañski, Aktualny model postêpowania przygotowawczego w polskim
procesie karnym, Ius Novum nr 2-3/2007, s. 66.
13
A. Mogilnicki, K.p.k. wymaga zmian, Gazeta S¹dowa Warszawska nr 8/1936,
s. 113.
14
M. Siewierski, Uwagi krytyczne nad œledztwem i dochodzeniem wed³ug k.p.k.,
Archiwum Kryminologiczne, t. 1, z. 1/1933, s. 105.
15
H. Chutkiewicz, Kto ma utrwalaæ materja³y dla procesu karnego?, G³os S¹downictwa nr 5/1936, s. 393.
10
11
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s¹dowi zapoznanie siê z nimi16. W konsekwencji powsta³ dowód ukryty,
a jednoczeœnie zakazany i dostêpny dla s¹du, który nie podlega³ ujawnieniu
na rozprawie i omówieniu przez strony, a bêd¹cy czêœci¹ akt s¹dowych.
Zapiski dochodzenia sta³y siê dowodem nielegalnym, na którym s¹d móg³
siê oprzeæ przy wyrokowaniu, ale nie móg³ na to siê powo³aæ w uzasadnieniu wyroku17. Zdaniem M. Siewierskiego18 za dopuszczeniem mo¿liwoœci
odczytywania zapisków przemawia³y:
1. zakaz odczytywania zapisków utrudnia³ na rozprawie wykazanie istotnego stanu rzeczy,
2. aktualny stan prawny sta³ w opozycji do wykrywania prawdy materialnej, poniewa¿ sprzeciwia³ siê koncepcji jednolitego kierownictwa w dochodzeniu, tworzy³ zbytni formalizm, zachêca³ do przewlek³oœci postêpowania.
Pojawi³ siê równie¿ w doktrynie g³os, aby decyzjê, co do odczytania
zapisków z dochodzenia sporz¹dzonych przez funkcjonariuszy policji pozostawiono s¹dowi. Za tym przemawia³y:
1. mo¿noœæ zaliczenia do dowodów s¹dowych wszelkich planów miejsca
przestêpstwa,
2. mo¿noœæ odczytania protoko³ów oglêdzin sporz¹dzonych przez policjê
w trybie zapisków dochodzenia,
3. mo¿noœæ odczytania wobec œwiadka w³asnorêcznie spisanego przez niego zeznania,
4. mo¿noœæ przypomnienia funkcjonariuszowi policji treœci protoko³ów
przez niego sporz¹dzonych oraz
5. zrównanie z funkcjonariuszami policji urzêdników niepolicyjnych, co do
mo¿liwoœci odczytania i przypomnienia im treœci protoko³ów przez nich
spisanych19.
W kontekœcie zakazu wykorzystania zapisków na rozprawie g³ównej
nale¿y zwróciæ uwagê na art. 236 k.p.k., który brzmia³: „Zeznania
i oœwiadczenia osoby przes³uchiwanej wci¹ga siê do protoko³u z mo¿16
A. Mogilnicki, K.p.k. wymaga zmian, Gazeta S¹dowa Warszawska nr 8/1936,
s. 113.
17
Tam¿e, s. 114.
18
M. Siewierski, Uwagi krytyczne nad œledztwem i dochodzeniem wed³ug k.p.k.,
Archiwum Kryminologiczne, t. 1, z. 1/1933, s. 108.
19
W. Blutsztein, O przebudowê systemu dowodowego w procesie karnym, G³os
S¹downictwa nr 9/1932, s. 52.
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liw¹ dok³adnoœci¹”. Zdaniem S¹du Najwy¿szego takie brzmienie przepisu
uzasadnia, by: „do protoko³u rozprawy mo¿na zamiast wpisywania pe³nej
treœci wyjaœnieñ lub zeznañ, powo³aæ siê na takie wyjaœnienia lub zeznania,
zawarte ju¿ w aktach”20. Orzeczenie to nie budzi³oby zdziwienia, gdyby nie
fakt, i¿ pod postaci¹ dokumentów, do których istnia³a mo¿liwoœæ odwo³ania
siê by³y równie¿ dokumenty niesêdziowskie, które wskutek tego stawa³y siê
czêœci¹ protoko³u s¹dowego21. Warunkiem by³o równie¿ by sk³adaj¹cy zeznania, czy te¿ wyjaœnienia zeznawa³, czy wyjaœnia³ dok³adnie tak samo.
Œwiadek nigdy nie powtórzy dos³ownie tego, co mówi³ poprzednio, a drobne rozbie¿noœci przy takiej wyk³adni s¹ niemal¿e niemo¿liwe do wychwycenia22. W praktyce orzeczenie to obali³o zasadê, ¿e zapiski z dochodzenia nie
podlegaj¹ odczytaniu na rozprawie, a dokumenty niesêdziowskie i niepodlegaj¹ce odczytaniu na rozprawie stawa³y siê czêœci¹ protoko³u s¹dowego.
Wynikaj¹cy z art. 339 § 2 k.p.k. zakaz odczytywania zapisków dochodzenia, jako przepis wyj¹tkowy od zasady dopuszczalnoœci wszelkich dowodów musia³ byæ interpretowany œciœle. Pomimo, i¿ zapisków tych nie mo¿na
by³o odczytaæ na rozprawie, w praktyce wykszta³ci³y siê tendencje do obchodzenia tego zakazu. Polega³y one na przes³uchiwaniu, jako œwiadków
funkcjonariuszy, którzy sporz¹dzali zapiski na okolicznoœci w nich zawarte,
a w tym dotycz¹ce przeprowadzonych czynnoœci. Istotne jest, i¿ to obejœcie
zakazu odczytywania zapisków zyska³o aprobatê S¹du Najwy¿szego23. Zdaniem S¹du Najwy¿szego, zawarty w art. 337 § 2 k.p.k. zakaz odczytywania
zapisków z dochodzeñ nie móg³ dotyczyæ przes³uchania, jako œwiadków
osób, które maj¹ stwierdziæ fakty, bêd¹ce przedmiotem dochodzenia. Przepis ten dotyczy³ jedynie zapisków dochodzenia, które nie mog¹ zostaæ odczytane, a nie zawiera³ on wyraŸnego zakazu odczytywania i odtwarzania
zeznañ na okolicznoœci zawarte w zapiskach. Zeznania œwiadków o wydarzeniach w toku dochodzenia, nie s¹ zapiskami i nie maj¹ na celu odtworzenie
ich treœci, a jedynie s¹ samoistnym przedstawieniem faktów spostrze¿onych: s³yszanych, widzianych. St¹d zdaniem s¹du w art. 337 § 2 k.p.k.
ustawodawca nie zamierza³ zabroniæ odtwarzania wyników dochodzeñ24.
Dopuszczono równie¿ mo¿liwoœæ odtworzenia wyjaœnieñ oskar¿onego z³o¿o20
Orzeczenie SN ca³ej Izby nr 1z 1932 r. [w:] A. Mogilnicki, K.p.k. wymaga
zmian, Gazeta S¹dowa Warszawska nr 7/1936, s. 97
21
Jak wy¿ej
22
A. Mogilnicki, K.p.k. wymaga zmian, Gazeta S¹dowa Warszawska nr 7/1936,
s. 98.
23
Wyrok SN z dn. 27.03.1930 r., II 3 K 80/30, Zbiór Orzeczeñ 155/1930.
24
Jak wy¿ej.
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nych w toku dochodzenia, na podstawie zeznañ œwiadka z³o¿onych na rozprawie25.
Zgodnie z przyjêt¹ wyk³adni¹ do zapisków nie zaliczano doniesieñ policyjnych dotycz¹cych rozpytywania podejrzanych i innych osób, zbierania
niezbêdnych informacji co do osoby podejrzanego oraz dokonywania wywiadów i innych czynnoœci wynikaj¹cych z istoty dochodzenia, w który nie
podano wyników dochodzeñ okreœlonych w art. 245 § 2 k.p.k. Dziêki takiej
interpretacji raporty oraz doniesienia policyjne opisuj¹ce te czynnoœci, mog³y byæ odczytywane na rozprawie26. Dopuszczalne by³o równie¿ wykorzystanie w celach dowodowych wszelkich pism oskar¿onego sporz¹dzonych
przez niego jawnie lub tajnie i maj¹cych, np. postaæ tzw. grypsu, w tym
równie¿ pism powsta³ych w toku dochodzenia. Zdaniem s¹du takie pisma
s¹ dowodami rzeczowymi, które zgodnie z art. 341, 342, 343 i 344 k.p.k.
mog¹ zostaæ odczytane w toku przewodu s¹dowego27.
Tzw. dochodzenie zapiskowe zosta³o wsparte przez ustawodawcê tzw.
dochodzeniem prokuratorskim, które wynika³o z art. 20 przepisów wprowadzaj¹cych Kodeks postêpowania karnego28 i z za³o¿enia mia³o mieæ charakter tymczasowy. W praktyce podwa¿y³o ca³¹ istotê œledztwa i dochodzenia29. Powy¿szy przepis w swej pierwotnej wersji regulowa³ dochodzenie
prowadzone przez prokuratora lub przez policjê na zlecenie prokuratora,
przy czym zlecenie to musia³o okreœlaæ rodzaj czynnoœci oraz wskazywaæ ich
zakres. Jeœli w toku dochodzenia wynik³a potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynnoœci przez policjê, nieobjêtych powy¿szym zleceniem, to policjant musia³ zwróciæ siê do prokuratora o ponowne zlecenie30. W trybie tzw.
dochodzenia prokuratorskiego istnia³a mo¿liwoœæ utrwalania dowodów dla
s¹du, co powodowa³o, i¿ dochodzenia przejê³o jedn¹ z funkcji œledztwa
i wytworzy³o sytuacjê zgo³a paradoksaln¹. Jeœli policja przeprowadza³a dochodzenia z w³asnej inicjatywy lub na podstawie polecenia prokuratora wydanego w oparciu o art. 244 k.p.k., to akta takiego postêpowania nosi³y
miano zapisek i nie podlega³y odczytaniu na rozprawie. Jeœli natomiast prokurator dzia³a³ na zasadzie art. 20 przep. wprow. k.p.k., akta dochodzenia
Wyrok SN z dn. 21.03.1930 r., II 1 K 261/30, Zbiór Orzeczeñ129/1930.
Wyrok SN z dn. 24.09.1934 r., 2 K 992/34, Zbiór Orzeczeñ 119/1935, 190.
27
Wyrok SN z dn. 30.08.1934 r., 2 K 873/34, Zbiór Orzeczeñ 74/1935.
28
Dz. U. z 1928 r., nr 33, poz. 314.
29
A. Mogilnicki, K.p.k. wymaga zmian, Gazeta S¹dowa Warszawska nr 23/
/1936, s. 354.
30
M. Siewierski, Uwagi krytyczne nad œledztwem i dochodzeniem wed³ug k.p.k.,
Archiwum Kryminologiczne, t. 1, z. 1/1933, s. 107.
25
26
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stawa³y siê aktami œledztwa, tylko prowadzonego przez policjê, maj¹c moc
protoko³ów s¹dowych i podlegaj¹c odczytaniu na rozprawie31. Instytucja
tzw. dochodzenia prokuratorskiego w praktyce sprowadza³a siê do dochodzenia policyjnego, bêd¹c wymierzona swym ostrzem w stronê œledztwa.
W toku dochodzenia na wniosek prowadz¹cego postêpowanie mog³y
byæ przeprowadzone czynnoœci s¹dowe. Z ¿¹daniem ich przeprowadzenia
móg³ równie¿ wyst¹piæ pokrzywdzony lub podejrzany, a w wypadkach niecierpi¹cych zw³oki by³y one dokonywane z urzêdu. Przeprowadza³ je sêdzia
œledczy lub s¹d grodzki. Zasadniczym celem tych czynnoœci by³o zabezpieczenie materia³u dowodowego. Jeœli sêdziego nie by³o na miejscu czynnoœci,
a zw³oka grozi³a zaginiêciem œladów lub dowodów przestêpstwa, przes³uchaæ œwiadka móg³ równie¿ prokurator lub funkcjonariusz Policji. Wówczas
czynnoœci dokonane przez prokuratora lub policjê mia³y moc czynnoœci s¹dowych, a sporz¹dzone z nich protoko³y mia³y moc protoko³ów s¹dowych,
które podlega³y odczytaniu na rozprawie. Wprowadzenie instytucji czynnoœci s¹dowych w toku dochodzenia, by nastêpnie nadaæ organom prowadz¹cym dochodzenie uprawnienie w trybie art. 20 przepisów wprowadzaj¹cych k.p.k. do dokonywania czynnoœci maj¹cych moc czynnoœci s¹dowych,
nie by³o przejawem d¹¿enia do wzmocnienia gwarancji procesowych w toku
postêpowania przygotowawczego. Celem tego rozwi¹zania by³o zwiêkszenie roli dochodzenie, przy jednoczesnym ograniczeniu stosowania przepisów obowi¹zuj¹cych w œledztwie32. Spowodowa³o to zmniejszenie roli œledztwa, które by³o bardziej sformalizowane.
W latach 30. XX w., w wyniku g³osów ¿¹daj¹cych reformy postêpowania karnego, w tym jego przyœpieszenia i uproszczenia kosztem gwarancji
procesowych oskar¿onego33 wesz³y w ¿ycie trzy nowele do kodeksu postêpowania karnego34.
Pierwszej zmiany dokonano na mocy ustawy z 21.01.1932 r. zmieniaj¹cej niektóre przepisy postêpowania karnego35. Nowelizacja poszerzy³a
31
A. Mogilnicki, K.p.k. wymaga zmian, Gazeta S¹dowa Warszawska nr 23/
/1936, s. 355.
32
A. Zubowicz, O niektórych zagadnieniach dochodzenia milicyjnego, Nowe
Prawo nr 7-8/1956, s. 30.
33
S. Zaleski, Dwa Kryzysy. Reforma s¹downictwa karnego, G³os S¹downictwa nr
1/1932, s. 6.
34
W. Nowiñski, Z powodu artyku³u „Reforma S¹downictwa Karnego”, G³os S¹downictwa nr 5/1932, s. 270, H. Zahorski, Kryzys prawa i s¹downictwa, G³os S¹downictwa nr 1/1932, s. 3-4.
35
Dz. U. 1932, nr 10, poz. 60.
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katalog czynnoœci dokonywanych przez sêdziego œledczego lub s¹d grodzki
na wniosek prowadz¹cego dochodzenie, a tak¿e zwiêkszy³a zakres mo¿liwoœci po stronie s¹du do odczytania na rozprawie protoko³ów z przeprowadzonych czynnoœci s¹dowych w toku dochodzenia oraz wprowadzi³a terminy, po
up³ywie których zg³oszony wniosek dowodowy podlega³ odrzucenia na posiedzenia niejawnym. Wzmocnieniu uleg³a pozycja prokuratora kosztem
pozycji sêdziego œledczego, co zaowocowa³o g³osami domagaj¹cymi siê
przekazania ca³oœci postêpowania przygotowawczego w rêce prokuratora36. Sêdzia œledczy, w ramach czynnoœci s¹dowych w toku dochodzenia,
móg³ przes³uchaæ jako œwiadków pokrzywdzonego i osoby, które zatrzyma³y
lub sprowadzi³y podejrzanego, albo z nim równoczeœnie siê stawi³y, przes³uchaæ œwiadka zamieszka³ego poza okrêgiem s¹du okrêgowego lub wydzia³u
zamiejscowego, w³aœciwego dla danej sprawy, przes³uchaæ pod przysiêg¹
œwiadka, którego zeznanie ma donios³e znaczenie, a zachodzi obawa, ¿e
œwiadek nie bêdzie móg³ siê stawiæ na rozprawê g³ówn¹ z powodu przeszkód nie daj¹cych siê usun¹æ lub zbyt trudnych do usuniêcia, albo z powodu
znacznej odleg³oœci miejsca pobytu. Z ¿¹daniem o dokonania powy¿szych
czynnoœci móg³ nadal wyst¹piæ do sêdziego œledczego lub s¹du grodzkiego,
pokrzywdzony lub podejrzany. Konsekwencj¹ zmian w zakresie czynnoœci
s¹dowych w toku dochodzenia by³a istotna zmiana instytucji zezwalaj¹cej na
odczytywanie na rozprawie protoko³ów z dochodzenie lub œledztwa. Nowelizacja rozszerzy³a w znacznym stopniu mo¿liwoœæ odczytania na rozprawie
protoko³ów sporz¹dzonych w postêpowaniu przygotowawczym, ograniczaj¹c tym samym realizacjê zasady bezpoœrednioœci. W wyniku zmiany odczytaniu podlega³y nie tylko protoko³y z czynnoœci s¹dowych przeprowadzonych w toku dochodzenia oraz protoko³y ze œledztwa, ale równie¿ protokó³
z czynnoœci przeprowadzonej przez sêdziego s¹du rozpatruj¹cego dan¹
sprawê lub s¹d wezwany celem sprawdzenia okolicznoœci faktycznych uzasadniaj¹cych wydanie postanowienia na posiedzeniu niejawnym. Nowelizacja ze stycznia 1932 r. wprowadzi³a równie¿ mo¿liwoœæ odczytania protoko³ów s¹dowego przes³uchania oskar¿onego. Dotyczy³o to protoko³ów z czynnoœci przeprowadzonych w toku dochodzenie: w tym z czynnoœci s¹dowych,
czynnoœci przeprowadzonej przez sêdziego s¹du rozpatruj¹cego dan¹ sprawê lub s¹d wezwany celem sprawdzenia okolicznoœci faktycznych uzasadniaj¹cych wydanie postanowienia na posiedzeniu niejawnym, przes³uchania
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zatrzymanego podejrzanego przez sêdziego œledczego lub s¹d wezwany po
sprowadzeniu go przez osobê, która go zatrzyma³a.
Drugiej zmiany kodeksu postêpowania karnego dokonano na mocy
Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z 23.08.1932 r. zmieniaj¹cego niektóre
przepisy postêpowania karnego37. Nie zmieniaj¹c celu postêpowania przygotowawczego – dochodzenia, poszerzono katalog czynnoœci, które mog³y
byæ w toku dochodzenia przeprowadzone. Do czynnoœci tych nale¿a³o zbieraniu informacji o podejrzanym, w tym ustalenie pobudek jego dzia³ania,
stosunek do pokrzywdzonego, stopieñ rozwoju umys³owego, charakteru,
dotychczasowego ¿ycia i zachowania siê po pope³nieniu przestêpstwa.
Z przebiegu tych czynnoœci sporz¹dzano zapiski, które nie podlega³y odczytaniu na rozprawie.
Trzecia zmiana kodeksu postêpowania karnego z 1928 r., na mocy
dekretu Prezydenta RP z dnia 21.11.1938 r. o usprawnieniu postêpowania s¹dowego38 dotyczy³a art. 20 przepisów wprowadzaj¹cych k.p.k39.
Nowa treœæ tego przepisu poszerzy³a jego granica podmiotowe i przedmiotowe. W wyniku zmiany granic podmiotowych, policja pañstwowa obok
prokuratora mog³a dokonywaæ czynnoœci s¹dowych w toku dochodzenia.
Policja nie przeprowadza³a ich ju¿ wy³¹cznie na zlecenie prokuratora, ale
równie¿ jeœli uzna³a to za niezbêdne dla utrwalenia œladów i dowodów przestêpstwa. Z czynnoœci tych sporz¹dzany by³ protokó³, który zgodnie z art.
257 k.p.k. mia³ moc protoko³u s¹dowego i podlega³ odczytaniu na rozprawie. Zmiana o charakterze przedmiotowym polega³a na uszczegó³owieniu
katalogu czynnoœci, które mog³y byæ przeprowadzone. Dotychczas prokurator i policja pañstwowa mogli dokonaæ czynnoœci s¹dowych, podczas nieobecnoœci sêdziego na miejscu zdarzenia, gdy zw³oka grozi³a zanikiem œladów i dowodów. Niezale¿nie od tego przepisu prokurator móg³ na mocy
przepisów wprowadzaj¹cych k.p.k. 1928 r., dokonaæ ka¿d¹ inn¹ czynnoœæ
s¹dow¹ w toku dochodzenia, jeœli uzna³ to za potrzebne. Zmiana z listopada
1938 r., polega³a na wskazaniu czynnoœci, które mo¿e przeprowadziæ zarówno prokurator, jak i policja pañstwowa. Do czynnoœci tych zaliczono:
Dz. U. 1932, nr 73, poz. 662.
Dz. U. 1938, nr 89, poz. 609.
Obwieszczeniem Prezydenta RP z 3.12.1938 r. o sprostowaniu b³êdu w tekœcie
dekretu Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. o usprawnieniu postêpowania s¹dowego (Dz. U. 1938, nr 96, poz. 649) dokonano sprostowania b³êdu
zawartego w art. 20 § 1 przepisów wprowadzaj¹cych kodeks postêpowania karnego.
Sprostowanie polega³o na poszerzeniu dotychczasowego katalogu czynnoœci i zaliczeniu
do nich równie¿ przes³uchiwania œwiadków bez odbierania od nich przysiêgi.
37
38
39
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przes³uchanie podejrzanego, œwiadków, w tym pokrzywdzonego i osoby,
które zatrzyma³y lub sprowadzi³y podejrzanego, albo z nim równoczeœnie siê
stawi³y, przedsiêwziêcie czynnoœci ustalaj¹cej œlady przestêpstwa, jeœli nale¿y przypuszczaæ, ¿e na rozprawie g³ównej bez odczytania protoko³u tej czynnoœci œladów nie da³oby siê odtworzyæ oraz przedsiêwziêcie czynnoœci przes³uchania œwiadka zamieszka³ego poza okrêgiem s¹du okrêgowego lub wydzia³u zamiejscowego, w³aœciwego dla danej sprawy. Z powy¿szych
czynnoœci sporz¹dzano protokó³, który mia³ moc protoko³u s¹dowego i podlega³ odczytaniu na rozprawie.
Reformatorom procesu karnego zawsze powinien przyœwiecaæ cel tego
procesu. Polega³ on na starannym i bezstronnym ustaleniu okolicznoœci dotycz¹cych domniemanego przestêpstwa, w tym, czy dane przestêpstwo faktycznie zosta³o pope³nione, w przypadku odpowiedzi pozytywnej wykryciu
sprawcy, a tak¿e uwzglêdnieniu interesu pokrzywdzonego40. Przeprowadzone w latach 1932- 1938 zmiany kodeksu postêpowania karnego mia³y
przede wszystkim przyœpieszyæ postêpowanie karne, ograniczyæ wydatki
pañstwa na wymiar sprawiedliwoœci oraz jednoczeœnie uczyniæ bardziej
efektywn¹ walkê z przestêpczoœci¹41. Realizacja tych za³o¿eñ w praktyce
odby³a siê kosztem ograniczenia bezpoœrednioœci postêpowania. Zatarto
ró¿nicê pomiêdzy dochodzeniem, a œledztwem, zasadniczo zmieniaj¹c cele
tego drugiego, wypaczone ju¿ i tak przez art. 20 przepisów wprowadzaj¹cych k.p.k., sprowadzaj¹c pozycjê sêdziego œledczego do roli funkcjonariusza s¹dowo-prokuratorskiego. Przyjêty przez projektodawców uk³ad postêpowania przygotowawczego, w którym to œledztwo by³o integraln¹ czêœci¹
procesu, a dochodzenie mia³o charakter czysto administracyjny zosta³
w latach trzydziestych wypaczony. Przyczyn takiego stanu rzeczy nale¿y szukaæ, jak s³usznie wskazuje L. Schaff42, z jednej strony w praktyce oraz kolejnych reformach, spychaj¹ce œledztwo do roli dochodzenia, nie przenosz¹c
jednoczeœnie do dochodzenia regulacji gwarantuj¹cych uprawnienia oskar¿onego.
Jak siê w nied³ugim czasie mia³o okazaæ, nie by³ to kres reform, lecz ich
pocz¹tek, który z ka¿da kolejn¹ zmian¹ rozkrêca³ machinê tzw. ulepszania

40
A. Mogilnicki, Postulaty reformy procesu karnego, Gazeta S¹dowa Warszawska nr 35-36/1936, s. 487.
41
W. Daszkiewicz, K. Paluszyñska-Daszkiewicz, Proces karny …, s. 42.
42
L. Schaff, Uwagi na marginesie reformy postêpowania przygotowawczego
(Zagadnienia wybrane), Pañstwo i Prawo nr 2/1950, s. 34.
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kodeksu postêpowania karnego43. Proces zmian na kilka lat zahamowa³
wybuch II wojny œwiatowej, jednak wysuwane w latach trzydziestych propozycje zmian, w tym dotycz¹ce m.in. likwidacji instytucji sêdziego œledczego
zosta³y urzeczywistnione w drugiej po³owie lat czterdziestych.
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