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Wykaz skrótów

Wykaz skrótów

Akty prawne

EKPC – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 li-
stopada 1950 r�, zmieniona następnie Protokołami 
nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz� U� 
z 1993 r� Nr 61, poz� 284 z późn� zm�)

k�c� – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r� – Kodeks cywilny 
(Dz� U� Nr 16, poz� 93 z późn� zm�)

k�k� – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r� – Kodeks karny 
(Dz� U� Nr 88, poz� 553 z późn� zm�)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r� (Dz� U� Nr 78, poz� 483 z późn� zm�)

k�p�k�, kodeks, 
ustawa karno-
procesowa

– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r� – Kodeks postępo-
wania karnego (Dz� U� Nr 89, poz� 555 z późn� zm�)

MPPOiP – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Poli-
tycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 
19 grudnia 1966 r� (Dz� U� z 1977 r� Nr 38, poz� 167)

regulamin 
prokuratury

– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
24 marca 2010 r� – Regulamin wewnętrznego urzę-
dowania powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury (Dz� U� Nr 49, poz� 296 z późn� zm�)
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Inne

ENA – europejski nakaz aresztowania
ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka
KZS – Krakowskie Zeszyty Sądowe
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego� Izba Karna i Woj-

skowa
OSNPG – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo 

Prokuratury Generalnej
OSNwSK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Kar-

nych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór 

urzędowy, Seria A
PiP – Państwo i Prawo
Prok� i Pr� – Prokuratura i Prawo
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy 
St� Iur� – Studia Iuridica
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Stanu
WPP – Wojskowy Przegląd Prawniczy
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Oddawane do rąk Czytelników opracowanie ma charakter ty-
powo propedeutyczny. Skrypt przygotowany został z myślą o stu-
dentach i nie jest miejscem rozstrzygania sporów doktrynalnych, 
ale materiałem służącym nauce do egzaminu kursowego z postę-
powania karnego. Obszerność dostępnych na rynku podręczni-
ków do tego przedmiotu świadczy o tym, iż trzeba było dokonać 
trudnego wyboru partii materiału omówionej w niniejszym opra-
cowaniu. Wyborowi temu towarzyszyła świadomość dokonywania 
wielu uproszczeń, których nie dało się rzecz jasna uniknąć przy 
przyjętej formule pracy. Skrypt powstał z myślą o stworzeniu mapy 
zagadnień egzaminacyjnych, która stanowiłaby punkt wyjścia do 
pogłębiania wiedzy na temat omawianych w opracowaniu zagad-
nień. Realizacji powyższego założenia służy przedstawienie pod-
stawowej siatki pojęciowej nauki prawa karnego procesowego 
wraz z omówieniem klasyfikacji pojęć istotnych dla zrozumienia 
podstawowych rozwiązań dogmatycznych. Przystępności mate-
riału służyć ma powiązanie systematyki niniejszego opracowania 
z działami kodeksu postępowania karnego, przy ograniczonych 
odstępstwach związanych z okolicznościami szczególnymi, tak 
jak w przypadku omawiania ustroju prokuratury po przybliżeniu 
zagadnienia ustroju sądownictwa. Uwzględnienie ustaw pozako-
deksowych ułatwić ma natomiast naukę prowadzoną z perspek-
tywy kodeksu. Nigdy nie należy bowiem rezygnować z bezpo-
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średniej nauki tekstu aktu normatywnego oraz terminologii języ-
ka prawnego.

Skrypt posłużyć może Czytelnikowi nie tylko jako wprowa-
dzenie do nauki przedmiotu, lecz także jako instrument służący 
powtórce opanowanej wcześniej materii egzaminacyjnej. Autorzy 
starali się wykorzystać swoją wiedzę na temat potrzeb studentów 
wynikającą zarówno z niedawnych doświadczeń studenckich, jak 
i ze zdobywanego doświadczenia dydaktycznego. Należy przy tym 
podkreślić, że skrypt nie powinien zastępować podręcznika w na-
uce przedmiotu, ale służyć w charakterze pomocy naukowej. Mając 
nadzieję na zrealizowanie celów postawionych przed niniejszym 
opracowaniem, życzymy efektywnego korzystania z oddawanego 
do Państwa rąk materiału dydaktycznego.
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Rozdział 1.

Zagadnienia wstępne

1.1. Postępowanie karne a prawo karne procesowe

Nie sposób definiować pojęcie postępowania karnego w ode-
rwaniu od pojęcia prawa karnego. Ten drugi termin ma bowiem 
charakter pierwotny, a przytoczenie jego definicji stanowić po-
winno punkt wyjścia. Przez prawo karne w znaczeniu ogólnym 
(szerokim) należy rozumieć zbiór norm prawnych określających 
odpowiedzialność karną oraz sposób postępowania w sprawach 
o przestępstwa1. Definicja ta obejmuje zatem prawo karne mate-
rialne oraz prawo karne procesowe. 

Prawo karne materialne (prawo karne w ścisłym znacze-
niu) określa czyny zabronione przez ustawę pod groźbą kary 
jako zbrodnia lub występek, bezprawne, zawinione i społecznie 
szkodliwe w stopniu wyższym niż znikomy (przestępstwa), kary, 
środki karne stosowane w związku z naruszeniem prawa karne-
go oraz zasady odpowiedzialności za te czyny2. Prawo karne pro-

1  Co do pojęcia prawa karnego w ujęciu ogólnym (szerokim) istnieją w na-
uce rozbieżności� Niekiedy terminem tym obejmuje się także normy regulujące 
zasady odpowiedzialności za wykroczenia (zob� S� Waltoś, Proces karny. Zarys syste
mu, Warszawa 2009, s� 19), a także prawo karne wykonawcze (zob� T� Grzegorczyk, 
J� Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011, s� 47)�

2  L� Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2005, s� 1, 47–49�
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cesowe ma z kolei służyć urzeczywistnieniu norm prawa kar-
nego materialnego. Należy je definiować jako ogół (zbiór) norm 
prawnych regulujących postępowanie karne (proces karny)3. Po-
zostaje zatem wyjaśnić pojęcie postępowania karnego (proces 
karny)4. Należy przez nie rozumieć prawnie uregulowany tok 
czynności, którego celem jest stan rzeczy, w którym rzeczywisty 
sprawca przestępstwa poniesie odpowiedzialność karną, a osoba 
niewinna takiej odpowiedzialności nie poniesie. Innymi słowy, 
postępowanie karne (proces karny) to prawnie uregulowana dzia-
łalność odpowiednich organów zmierzająca do realizacji prawa 
karnego materialnego. W konsekwencji zastosowania w postępo-
waniu karnym norm materialnoprawnych możliwe będzie wykry-
cie przestępstwa i jego sprawcy, przeprowadzenie rozprawy i wy-
danie wyroku, a w przypadku wyroku skazującego – przypisanie 
popełnienia przestępstwa i odpowiednia reakcja karna (np. w po-
staci wymierzenia kary grzywny lub kary pozbawienia wolności).

Warto zauważyć, że prawo karne procesowe jako ogół norm 
prawnych stanowi podstawę prawną podjęcia odpowiednich czyn-
ności (działalności), a tę działalność należy określić właśnie jako 
postępowanie karne. Powyższe można sprowadzić do stwierdze-
nia, że postępowanie karne dotyczy sfery faktycznej działalności 
ludzkiej, a prawo karne procesowe sfery norm prawnych regulu-
jących tę działalność5. Pojawiające się niekiedy określenie „pro-
cedura karna” należy odnosić do pojęcia prawa karnego proce-
sowego, gdyż używa się go głównie w kontekście przepisów lub 
norm, np. przepisy procedury karnej regulują daną materię wy-
czerpująco itd.

Pomimo przyjęcia dla potrzeb niniejszej publikacji tożsamości 
pojęć „postępowanie karne” i „proces karny”, należy odnotować, 

3  S� Waltoś, Proces…, s� 20; T� Grzegorczyk, J� Tylman, Polskie…, s� 50�
4  W niniejszej publikacji nazwy „postępowanie karne” i „proces karny” 

będą stosowane zamiennie jako pojęcia synonimiczne, choć w nauce czynione 
jest pewne ich rozróżnienie (zob� m�in� S� Waltoś, Proces…, s� 21)� Co do pojęcia 
„proces karny” w nauce zob� A� Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, War-
szawa 1994, s� 13–15�

5  T� Grzegorczyk, J� Tylman, Polskie…, s� 50�
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że nie w każdym przypadku możliwe będzie zamienne zastoso-
wanie słów „postępowanie” i „proces”, np. nie będzie prawidło-
we określenie postępowania przygotowawczego mianem procesu 
przygotowawczego.

1.2. Cele postępowania karnego

Skoro proces karny stanowi pewien zespół czynności zmierza-
jących do realizacji prawa karnego materialnego, założyć można, że 
owo dążenie stanowi jego cel. Ten aspekt można określić jako osiąg-
nięcie stanu sprawiedliwości prawnomaterialnej, czyli doprowadze-
nie do prawidłowego zastosowania norm prawa karnego6. Z pew-
nością jednak powyższe stwierdzenie nie wyczerpuje zagadnienia 
celów postępowania karnego, które należy rozpatrywać również 
w kontekście art. 2 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks po-
stępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.; dalej rów-
nież jako: k.p.k., kodeks, ustawa, ustawa karno procesowa). Zgod-
nie z tym przepisem (pkt 1) przepisy kodeksu mają na celu takie 
ukształtowanie postępowania karnego, aby sprawca przestępstwa 
został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a oso-
ba niewinna takiej odpowiedzialności nie poniosła (tzw. zasada 
trafnej reakcji karnej, inaczej zasada trafnej represji7). Również ko-
lejny punkt wskazanego przepisu odwołuje się do prawa karnego 
materialnego, choć nie tylko. Celem postępowania, obok zwalcza-
nia przestępstw, jest również stworzenie optymalnych warunków 
realizacji profilaktyki w zakresie zapobiegania przestępstwom (pre-
wencji), a także umacniania poszanowania prawa i zasad współży-
cia społecznego. 

Do ogólnych celów postępowania należy zaliczyć również 
uwzględnianie w jego toku prawnie chronionych interesów po-
krzywdzonego. W założeniu kodeks ma w tym względzie odpo-

6  S� Waltoś, Proces…, s� 24�
7  Więcej na ten temat zob� M� Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe za

łożenia teoretyczne, Warszawa 1984, s� 213–214�
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