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WSTĘP

Postępowania szczególne, w tym konsensualne, odgrywają niezwykle 
doniosłą rolę w  praktyce funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 
w  sprawach karnych. Statystycznie stanowią większość postępowań 
karnych prowadzonych w Polsce. Przyczynia się do tego przede wszyst-
kim popularność postępowań konsensualnych (skazanie bez rozprawy 
i dobrowolne poddanie się karze). Postępowania szczególne od zawsze 
wpisane były w polską procedurę karną. Dzięki obowiązującym mo-
dyfi kacjom i uproszczeniom względem postępowania zwyczajnego po-
zwalają na sprawne zakończenie procesu przy zapewnieniu realizacji 
celów postępowania karnego.

Na przestrzeni lat kształt normatywny tych postępowań poddawany 
były licznym zmianom, które miały zwiększyć ich efektywność i sku-
teczność. Ostatnie nowelizacje, a zwłaszcza ta z 1.07.2015 r., znacząco 
zmieniły systematykę tych postępowań. Rezygnacja z  postępowania 
uproszczonego, będąca konsekwencją przeniesienia jego rozwiązań do 
postępowania zwyczajnego, w  sposób istotny spłaszczyła konstruk-
cję postępowań szczególnych. Z drugiej strony obserwowany jest rozwój 
postępowań konsensualnych, których liczne odmienności pozwalają na 
traktowanie ich jako postępowań szczególnych. Niestety, nowelizacja 
z 11.03.2016 r. wprowadziła regres w rozwoju postępowań konsensual-
nych, co jednak nie przełożyło się na spadek ich popularności. Niniejsza 
publikacja stanowi bodajże pierwszą, w której postępowania konsensu-
alne strukturalnie zostały zaliczone do postępowań szczególnych.

Nie można jednak zapominać, że postępowania szczególne, w tym po-
stępowania konsensualne, są wewnętrznie zróżnicowane. Modyfi kacje 
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względem postępowania zwyczajnego dotyczą albo pojedynczych 
etapów procesu karnego (postępowanie nakazowe, postępowanie 
o  dobrowolne poddanie się karze), albo wręcz całego procesu –  od 
wszczęcia postępowania przygotowawczego po postępowanie odwo-
ławcze (postępowanie przyspieszone). Powyższe sprawia, że niezwyk-
le trudno jest przyjąć jednolite kryteria wyodrębnienia postępowań 
szczególnych. Obecnie przewidziane postępowania zostały wyróżnio-
ne m.in. ze względu na przedmiot postępowania, forum rozpoznania 
i związane z tym ograniczenia oraz szybkość procedowania. Niezależ-
nie jednak od powyższego należy podkreślić, że w każdym wypadku 
głównym przedmiotem postępowania jest rozstrzygnięcie o odpowie-
dzialności karnej oskarżonego.

Niniejsza publikacja adresowana jest przede wszystkim do prakty-
ków – adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, którzy w  swojej 
codziennej pracy stykają się z problemami związanymi z  funkcjono-
waniem postępowań szczególnych. Z  tej racji książka ma charakter 
podręcznika praktycznego, w  którym analizie poddano najczęściej 
pojawiające się problemy w zakresie stosowania postępowań szczegól-
nych. Zawarto w niej także wzory podstawowych pism procesowych 
wnoszonych w postępowaniach szczególnych, a także tzw. akcje pro-
cesowe, które mają za zadanie pokazać metodykę pracy organów proce-
sowych. Opracowanie zostało dodatkowo wzbogacone o  najnowsze 
orzecznictwo sądów powszechnych i  Sądu Najwyższego, które nie-
rzadko rozstrzyga sprawy kontrowersyjne i problematyczne. Załączono 
także najważniejsze tezy orzecznicze oraz wykaz literatury przedmio-
tu, co może okazać się przydatne przy konstruowaniu odpowiednich 
pism procesowych.

Publikacja ta może okazać się cenna także dla studentów i aplikantów 
zawodów prawniczych, którzy będą chcieli poszerzyć swoją wiedzę 
z zakresu poruszanej tu problematyki.

Piotr Karlik



Rozdział I

POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE 
– ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Systematyka postępowań szczególnych

Postępowania szczególne obecne są w  polskim procesie karnym od 
zawsze. Część z nich została zaadaptowana jeszcze z innych systemów 
prawnych w  okresie kształtowania się polskiego postępowania kar-
nego w  czasach II Rzeczypospolitej, część wykształciła się w  latach 
późniejszych jako odpowiedź na aktualne potrzeby wymiaru spra-
wiedliwości. Wszystkie jednak miały jedną wspólną cechę – ich celem, 
tak jak w przypadku postępowania zwyczajnego, było rozstrzygnięcie 
w przedmiocie odpowiedzialności karnej osoby podejrzanej o popeł-
nienie przestępstwa. Oczywiście różnią się one sposobem dochodzenia 
do tego celu i stosowanymi metodami, niemniej jednak cel zawsze po-
zostaje ten sam.

Mówiąc o  postępowaniach szczególnych, należy wyjaśnić, w  czym 
w ogóle przejawia się ich szczególny charakter. Za punkt wyjścia musi 
posłużyć postępowanie zwyczajne, traktowane jako postępowanie mo-
delowe. Jednakże w pewnych przypadkach, z określonych względów, 
ustawodawca wprowadził wiele odmienności względem tego postępo-
wania. Powyższe różnice wpływają na kształt postępowania, czyniąc 
je postępowaniem szczególnym. W  zależności od tego, czego te od-
mienności dotyczą, albo rozbudowują postępowanie, albo je uprasz-
czają, ewentualnie postępowanie toczy się odmiennie, ale ma charakter 
równoważny, ekwiwalentny. Efekty wywierane przez wprowadzone 
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zmiany pozwoliły na przyjęcie określonej systematyki postępowań 
szczególnych. Aktualnie mamy do czynienia jedynie z postępowania-
mi uproszczonymi względem postępowania zwykłego, co zostanie 
omówione w dalszej części pracy.

Dodatkowo postępowania szczególne dzieli się w zależności od tego, 
gdzie zostały skodyfi kowane – na postępowania szczególne kodekso-
we i pozakodeksowe. Jak sama nazwa wskazuje, kodeksowe to te, które 
znalazły się w ustawie karnoprocesowej. Zgodnie z obecnym stanem 
prawnym należą do nich: postępowania konsensualne (skazanie bez 
rozprawy i dobrowolne poddanie się karze), postępowanie prywatno-
skargowe, postępowanie nakazowe oraz postępowanie przyspieszone. 
Wszystkie wymienione zostały opisane w  niniejszym opracowaniu. 
Natomiast pozakodeksowe to takie, które znalazły się w innych usta-
wach, np.  postępowanie karne skarbowe, postępowanie w  sprawach 
o wykroczenia itp. Ich analizą zajmują się odrębne pozycje monogra-
fi czne.

2. Cechy postępowań szczególnych

Jak już zostało wspomniane, postępowanie szczególne różni się zde-
cydowanie od postępowania zwykłego. Jednakże nie każda różni-
ca czy odstępstwo od zwyczajnego postępowania sprawia, że można 
mówić o postępowaniu szczególnym. Odmienność musi rzutować na 
zasadniczy przebieg postępowania przy jednoczesnym zachowaniu za-
sadniczego celu postępowania karnego. Szczególny charakter obowią-
zujących obecnie postępowań wynika z  różnych cech. Postępowania 
konsensualne wyróżnia sposób dochodzenia do rozstrzygnięcia, pod-
czas gdy postępowanie przyspieszone zakłada znaczne zintensyfi ko-
wanie działań w czasie. Z kolei w postępowaniu prywatnoskargowym 
rolę oskarżyciela pełni sam pokrzywdzony, co wynika z  charakteru 
zarzucanego przestępstwa. W  postępowaniu nakazowym natomiast 
dochodzi do redukcji postępowania sądowego do jednego posiedze-
nia bez udziału stron, w czasie którego sąd podejmuje decyzję jedynie 
na podstawie zgromadzonych materiałów sprawy. Widać więc, że nie 
ma prawidłowości w zakresie wyróżniania postępowań szczególnych 
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w postępowaniu karnym. Niemniej wyodrębnienie każdego z tych po-
stępowań zostało poparte określonymi motywami i wartościami, które 
uzasadniały odmienne uregulowanie poszczególnych kwestii. Próbu-
jąc zatem wskazać jakieś cechy pozwalające na uznanie, że oto mamy 
do czynienia z postępowaniem szczególnym, można wyróżnić:

• tożsamość celu – rozstrzygnięcie o odpowiedzialności karnej;
• zasadniczo odmienności muszą dotyczyć kluczowych etapów po-

stępowania (np. orzekanie, ustalanie winy);
• zespół wartości przemawiający za odmiennym uregulowaniem 

danej kwestii w określonych przypadkach.

3. Znaczenie postępowań szczególnych

Warto zwrócić uwagę, że postępowania szczególne odgrywają nie-
zwykle istotną rolę w polskim procesie karnym. Stanowią one bowiem 
blisko 80% wszystkich postępowań karnych. Nie ulega wątpliwości, że 
zdecydowana większość to postępowania konsensualne, ale i postępo-
wania nakazowe czy prywatnoskargowe są szeroko stosowane w prak-
tyce wymiaru sprawiedliwości. Pozwalają one na sprawniejsze dojście 
do ostatecznego rozstrzygnięcia przy jednoczesnym zachowaniu spra-
wiedliwości proceduralnej. Część z nich, jak np. postępowania konsen-
sualne i postępowanie prywatnoskargowe, prowadzona jest za zgodą 
stron, co pozwala na wypracowanie decyzji w drodze porozumienia. 
Z kolei moc prawna rozstrzygnięcia zapadłego w postępowaniu naka-
zowym uzależniona jest od woli stron. Wszystko to sprawia, że każdy 
uczestnik postępowania zainteresowany jest jak najszerszym wykorzy-
staniem postępowań szczególnych. Strony postępowania dzięki temu 
mają realny wpływ na przebieg postępowania, przez co mają poczucie 
współkształtowania rozstrzygnięcia, organ procesowy może natomiast 
zamknąć sprawę dużo szybciej przy mniejszym nakładzie pracy. Szcze-
gólne znaczenie trzeba przypisać konsensualnym metodom zakończe-
nia postępowania.
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