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W zmieniającej się rzeczywistości społecznej klasyczne struktury postępowania karnego wraz z 

charakterystycznym dla nich schematem relacji pomiędzy państwem prowadzącym ten proces a 

zaangażowaną w niego jednostką przestają odpowiadać potrzebom skutecznej, ale i sprawiedliwej 

reakcji procesowej na popełnione przestępstwo. Stawia to ustawodawców przed zadaniem 

poszukiwania nowych rozwiązań procesowych, które zdają się jednak zmierzać w pewnym wspólnym 

kierunku. Celem projektu badawczego jest w związku z tym analiza zjawiska prywatyzacji (zwanego 

również w literaturze zjawiskiem cywilizacji) postępowania karnego i określenie jego dopuszczalnych 

ze względu na wymóg efektywności oraz rzetelności systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach 

karnych granic. Punkt wyjścia badań stanowi założenie o przekazywaniu tradycyjnie zawarowanych 

dla organów państwowych zadań i funkcji w procesie nieinstytucjonalnym uczestnikom postępowania. 

Warto zauważyć, że najpełniej zmiany te obrazuje wzrost znaczenia elementów konsensualnych i 

kontradyktoryjnych w ostatniej nowelizacji polskiej ustawy karnoprocesowej, znaczne rozszerzenie 

możliwości przeprowadzania tzw. dowodów prywatnych i wzmocnienie wpływu pokrzywdzonego na 

przebieg procesu. Podobne dążności można również zauważyć w procedurach karnych innych państw, 

gdyż – co autorka będzie starała się wykazać - wynikają one z szerszego tła politycznego, 

ekonomicznego i społecznego, przede wszystkim z przewartościowania roli państwa oraz koncepcji 

dyskursu i sprawiedliwości naprawczej. Projekt zmierza zatem do zbadania genezy i obecnego zasięgu 

samego procesu prywatyzacji. Wskazane zostaną instytucje procesowe podlegające prywatyzacji w 

systemie prawa anglosaskiego (USA, Anglia i Walia), niemieckiego oraz włoskiego, a następnie 

prawa polskiego.  Przyjąć wstępnie należy, że przejawy zjawiska prywatyzacji postępowania karnego 

odnoszą się do czterech sfer: 

 Prywatyzacja w obszarze ścigania przestępstw  

 Prywatyzacja w obszarze postępowania dowodowego:  

 Prywatyzacja w obszarze orzekania:   

 Prywatyzacja postępowania wykonawczego. 

Równoczesna z analizą polskiego porządku prawnego płaszczyzna komparatystyczna stwarza 

możliwość odniesienie do analogicznych w swoim podłożu i kierunku zmian w innych wybranych 

systemach procesowych, dając asumpt do wyprowadzenia ogólniejszych wniosków o istnieniu pewnej 

tendencji prywatyzacyjnej w obszarze reakcji procesowej na popełnione przestępstwo. Wyodrębnienie 

wreszcie czynników determinujących prywatyzację i skonfrontowanie ich z podstawowymi celami 

oraz zasadami postępowania karnego pozwoli uzyskać odpowiedź na pytanie, czy prywatyzacja może 

stanowić rozwiązanie współczesnych problemów procesu karnego i jak dalekie jej granice jesteśmy w 

stanie zaakceptować. Projekt zmierzać będzie do zaprezentowania  postulatywnego ujęcia 

prywatyzacji poszczególnych instytucji polskiego procesu karnego, które mogłoby w zamierzeniu 

wytyczyć kierunek dalszych zmian legislacyjnych. 
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