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Postępowanie karne wydane w serii Meritum to kompendium wiedzy o procesie karnym. 
Struktura książki dostosowana została do systematyki Kodeksu postępowania karnego, co 
powinno ułatwić korzystanie z tej publikacji. Jest to książka praktyczna w tym znaczeniu, że 
pozwala na łatwe poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania, zaś odpowiedzi prezento-
wane są wieloaspektowo. Meritum. Postępowanie karne jest opracowaniem przeznaczonym 
zarówno do systematycznego czytania, jak i do bieżącego, chwilowego korzystania, gdy czy-
telnik poszukuje odpowiedzi lub podpowiedzi podczas rozwiązywania praktycznego problemu. 
Meritum nie jest klasycznym komentarzem. Nie jest też podręcznikiem do procedury karnej. 
Podręczniki adresowane są przede wszystkim do studentów prawa. Komentarze – głównie do 
praktyków. Meritum jest konstrukcją złożoną. Stara się połączyć zagadnienia teoretyczne i do-
gmatyczne, prezentowane w podręcznikach, z praktycznym walorem komentarza, a ponadto 
ma ambicje ukazania – choć w zarysie – jak funkcjonuje proces karny. 
Meritum prezentuje dorobek nauki i dokumentuje orzecznictwo. Dokonano tu wyboru publi-
kacji oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych pod kątem istotności wyra-
żonego poglądu. Zakładanym walorem tego opracowania jest selekcja ogromu materii stano-
wiącej procedurę karną. Dotyczy to zwłaszcza orzecznictwa, które, choć obecnie jest szeroko 
dostępne, to liczba judykatów rodzi problemy z wyszukaniem tych ważnych lub wiodących 
w danej kwestii. Dlatego w oparciu o kryterium przydatności przy omawianiu danej instytucji 
dokonano wyboru najważniejszych orzeczeń. 
Meritum jest opracowaniem problemowym, w którym Autorzy starali się zmieścić dużo treści 
w stosunkowo zwięzłej formie. Warstwa merytoryczna przeplatana jest tu wzorami i wykre-
sami oraz przykładami z praktyki. Pozwoli to czytelnikowi lepiej zrozumieć instytucje pro-
cesowe. 
Zgodnie z przyjętym założeniem na Meritum. Postępowanie karne składa się kilka tematycz-
nych części. część pierwsza to zagadnienia ogólne, w ramach których zostały omówione m.in. 
kwestie wykładni prawa procesowego, stosowania reguł intertemporalnych, zasady proceso-
we i inne instytucje zamieszczone w przepisach wstępnych Kodeksu postępowania karnego. 
W części drugiej i trzeciej przedstawiono stadia procesu, tj. postępowanie przygotowawcze, 
postępowanie rozpoznawcze i postępowanie odwoławcze. W części czwartej omówiono postę-
powania szczególne, tj. postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego, postępowanie 
nakazowe i postępowanie przyspieszone. część piąta zawiera całościową analizę nadzwyczaj-
nych środków zaskarżenia. W części szóstej omówiono postępowania po uprawomocnieniu 
się wyroku. część siódma to postępowanie ze stosunków międzynarodowych, a kolejne części 
obejmują postępowanie w sprawach wojskowych i koszty procesu. 
Meritum jest skierowane do szerokiego grona odbiorców, tj. do osób zarówno poszukujących, 
nabywających, jak i poszerzających wiedzę o procesie karnym. Należy wyrazić nadzieję, że 
nowa formuła prezentowania prawa karnego procesowego znajdzie uznanie w oczach czytel-
ników. 

SŁOWO  
WSTĘPNE
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Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 5 października 2019 r., a więc także ostatnią 
dużą nowelizację Kodeksu postępowania karnego wprowadzoną ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 1694).

Prof. UŁ dr hab. Dariusz Świecki – redaktor naukowy
łódź, wrzesień 2019 r.
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ustawa o Policji ustawa z  dnia 6 kwietnia 1990  r. o  Policji (tekst jedn.: Dz.  U. z  2019  r. 
poz. 161 z późn. zm.)
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u.ś.kor. ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1197)

u.z.l. ustawa z  dnia 5 grudnia 1996  r. o  zawodach lekarza i  lekarza dentysty 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 537 z późn. zm.)

 
2. Organy orzekające

ETPC Europejski Trybunał Praw Człowieka

ETS Europejski Trybunał Sprawiedliwości (po wejściu w  życie Traktatu 
z Lizbony – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej)

NSA Naczelny Sąd Administracyjny

SA sąd apelacyjny

SN Sąd Najwyższy

TK Trybunał Konstytucyjny

WSA wojewódzki sąd administracyjny

 
3. Publikatory

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dz. Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

M.P. Monitor Polski

 
4. Czasopisma

CzPKiNP Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

EPS Europejski Przegląd Sądowy

GS Głos Sądownictwa

GSP Gdańskie Studia Prawnicze

KZS Krakowskie Zeszyty Sądowe

M. Praw. Monitor Prawniczy

NP Nowe Prawo

OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

OSNK Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna 

OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa

OSNPG Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Wydawnictwo Prokuratury Generalnej

OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 

PiM Prawo i Medycyna

PiP Państwo i Prawo

Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo

Prz. Sejm. Przegląd Sejmowy

PS Przegląd Sądowy

R.Pr. Radca Prawny

pr. prok. ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 740)

pr. tel. ustawa z  dnia 16 lipca 2004  r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.)

p.u.s.p. ustawa z  dnia 27 lipca 2001  r. – Prawo o  ustroju sądów powszechnych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.)

p.w.k.p.k. ustawa z  dnia 6 czerwca 1997  r. – Przepisy wprowadzające Kodeks 
postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 556 z późn. zm.)

reg. prok. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  dnia 7 kwietnia 2016  r. – 
Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek 
organizacyjnych prokuratury (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1206 z późn. 
zm.) 

r.s.c.s. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  dnia 28 stycznia 2002  r. 
w  sprawie szczegółowych czynności  sądów w  sprawach  z  zakresu 
międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach 
międzynarodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1657)

r.u.s.p. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  dnia 23 grudnia 2015  r. – 
Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.  U. poz.  2316 z  późn. 
zm.)

r. zach. tajemn. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  dnia 9 września 2017  r. 
w  sprawie sposobu postępowania z  protokołami przesłuchań i  innymi 
dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek 
zachowania w  tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania 
tajemnicy związanej z  wykonywaniem zawodu lub funkcji (Dz.  U. 
poz. 1733)

u.d.p. ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 283 z późn. zm.)

u.o.i.n. ustawa z  dnia 5 sierpnia 2010  r. o  ochronie informacji niejawnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 742)

u.o.p.p.ś. ustawa z  dnia 28 listopada 2014  r. o  ochronie i  pomocy dla 
pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21)

u.o.p.z. ustawa z  dnia 28 października 2002  r. o  odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn.: Dz.  U. 
z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.)

u.pr.z. ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych 
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1874 z późn. zm.)

u. Prok. Gen. ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 2261 z późn. zm.)

u.p.s.n. ustawa z  dnia 26 października 1982  r. o  postępowaniu w  sprawach 
nieletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 969)

u.r.p.d. ustawa z  dnia 6 stycznia 2000  r. o  Rzeczniku Praw Dziecka (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 922 z późn. zm.)

u.r.pr. ustawa z  dnia 6 lipca 1982  r. o  radcach prawnych (tekst jedn.: Dz.  U. 
z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.)

u. stat. publ. ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 649 z późn. zm.)

ustawa o cudzoziemcach ustawa z  dnia 12 grudnia 2013  r. o  cudzoziemcach (tekst jedn.: Dz.  U. 
z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.)

ustawa o IPN ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn.: Dz.  U. 
z 2018 r. poz. 2032 z późn. zm.)
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1. Pojęcia podstawowe

Podstawa prawna: art. 1, 2 § 1 k.p.k.

1Niniejsze opracowanie zatytułowano: Meritum. Postępowanie karne. Wypada więc na wstę-
pie określić zakres pojęć „proces karny” i „postępowanie karne” i ich wzajemną rela-
cję. terminy te w doktrynie zwykle nie są rozumiane synonimicznie. W tym ujęciu „proces 
karny” to pojęcie szerokie (bardziej ogólne), które obejmuje całą działalność zmierzającą do 
rozstrzygnięcia w przedmiocie odpowiedzialności karnej oskarżonego. Natomiast pojęcie „po-
stępowanie” ma charakter wąski (specjalny). Nazwą tą oznacza się bądź krótsze odcinki prze-
biegu procesu, jak postępowanie przygotowawcze czy postępowanie główne, bądź jego szcze-
gólne odmiany, np. postępowanie prywatnoskargowe czy przyspieszone [zob. np. S. Waltoś, 
P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018, s. 21; M. cieślak, Polska procedu-
ra karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, s. 11–12; J. Skorupka, Pojęcie 
procesu karnego (w:) System Prawa Karnego Procesowego, red. P. Hofmański, Zagadnienia 
ogólne, t. I, cz. 1, red. P. Hofmański, Warszawa 2013, s. 114–115].
Warto zwrócić uwagę na to, jak do omawianej kwestii podchodzi ustawodawca. W kodyfikacji 
karnoprocesowej dla etapów (stadiów) procesu używa się wyłącznie określenia „postępowa-
nie”. Mamy więc postępowanie przygotowawcze (dział VII k.p.k.), postępowanie przed sądem 
pierwszej instancji (dział VIII) czy postępowanie odwoławcze (dział IX). Podobnie w odniesie-
niu do szczególnych odmian procesu ustawodawca posługuje się nazwą „postępowanie” (np. 
postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego – rozdział 52 czy postępowanie nakazowe 
– rozdział 53), zaś dział X został zatytułowany „Postępowania szczególne” w przeciwieństwie 
do „postępowania zwyczajnego” (por. art. 485, 500 § 2 czy art. 517a § 1 k.p.k.). Zatem w od-
niesieniu do stadiów procesu i szczególnych jego odmian ustawodawca każdorazowo uży-
wa nazwy „postępowanie”. Mamy też np. czynności procesowe (dział IV) czy koszty procesu 
(dział XIV), a nie czynności czy koszty postępowania. Również w języku prawniczym używa 
się określenia „postępowanie przygotowawcze” zamiast „proces przygotowawczy” czy też „po-
stępowanie nakazowe”, a nie „proces nakazowy”.
Podkreślić jednak trzeba, że ustawodawca nie jest do końca konsekwentny. Wszak podstawo-
wy akt prawny nosi tytuł „Kodeks postępowania karnego”. Już w jego art. 1 przewiduje się, 
że postępowanie karne (a nie proces) w sprawach należących do właściwości sądów toczy 
się według przepisów tego Kodeksu. W przepisie art. 2 § 1 k.p.k. stanowi się o celu usta-
wodawcy w postaci ukształtowania postępowania karnego w określony tam sposób. W art. 4 
oraz 15 § 2 i 3 k.p.k. mowa jest o organach prowadzących postępowanie karne, w art. 15 § 1 
k.p.k. – o organach w zakresie postępowania karnego, w art. 7 k.p.k. – o organach postępo-
wania, zaś w art. 9 § 1 k.p.k. – o organach procesowych. W art. 19 § 1 k.p.k. mowa jest o czyn-
nościach w razie stwierdzenia w postępowaniu karnym poważnego uchybienia w działaniu 
wyliczonych tam instytucji, co dotyczy przecież całego procesu karnego. Podobnie w art. 79 
§ 1 k.p.k. wyraźnie wskazuje się, że w postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę 
w wymienionych w tym przepisie sytuacjach, co odnosi się przecież do całego procesu karne-
go. Przepis art. 17 k.p.k. przewiduje we wskazanych tam wypadkach umorzenie postępowania, 
co oznacza umorzenie procesu w ogóle, a nie jego fragmentu.
Słusznie wskazuje się przy tym, że nazwy „proces” używa się zamiennie z nazwą „po-
stępowanie” [zob. np. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, s. 21; M. cieślak, Polska…, 
s. 11]. często mianem procesu karnego określa się też samą rozprawę, stanowiącą prze-
cież część tego procesu, jak np. w sformułowaniu rozpoczął się proces Jana Kowalskiego 
[zob. t. Grzegorczyk, J. tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014, s. 40–41 czy 
S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, s. 21]. Zasadnie wskazuje się również, że w sprawach 
z oskarżenia prywatnego używa się określenia „postępowanie” (a nie proces), choć obejmuje 
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1. Pojęcia podstawowe

Podstawa prawna: art. 1, 2 § 1 k.p.k.

1Niniejsze opracowanie zatytułowano: Meritum. Postępowanie karne. Wypada więc na wstę-
pie określić zakres pojęć „proces karny” i „postępowanie karne” i ich wzajemną rela-
cję. terminy te w doktrynie zwykle nie są rozumiane synonimicznie. W tym ujęciu „proces 
karny” to pojęcie szerokie (bardziej ogólne), które obejmuje całą działalność zmierzającą do 
rozstrzygnięcia w przedmiocie odpowiedzialności karnej oskarżonego. Natomiast pojęcie „po-
stępowanie” ma charakter wąski (specjalny). Nazwą tą oznacza się bądź krótsze odcinki prze-
biegu procesu, jak postępowanie przygotowawcze czy postępowanie główne, bądź jego szcze-
gólne odmiany, np. postępowanie prywatnoskargowe czy przyspieszone [zob. np. S. Waltoś, 
P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018, s. 21; M. cieślak, Polska procedu-
ra karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, s. 11–12; J. Skorupka, Pojęcie 
procesu karnego (w:) System Prawa Karnego Procesowego, red. P. Hofmański, Zagadnienia 
ogólne, t. I, cz. 1, red. P. Hofmański, Warszawa 2013, s. 114–115].
Warto zwrócić uwagę na to, jak do omawianej kwestii podchodzi ustawodawca. W kodyfikacji 
karnoprocesowej dla etapów (stadiów) procesu używa się wyłącznie określenia „postępowa-
nie”. Mamy więc postępowanie przygotowawcze (dział VII k.p.k.), postępowanie przed sądem 
pierwszej instancji (dział VIII) czy postępowanie odwoławcze (dział IX). Podobnie w odniesie-
niu do szczególnych odmian procesu ustawodawca posługuje się nazwą „postępowanie” (np. 
postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego – rozdział 52 czy postępowanie nakazowe 
– rozdział 53), zaś dział X został zatytułowany „Postępowania szczególne” w przeciwieństwie 
do „postępowania zwyczajnego” (por. art. 485, 500 § 2 czy art. 517a § 1 k.p.k.). Zatem w od-
niesieniu do stadiów procesu i szczególnych jego odmian ustawodawca każdorazowo uży-
wa nazwy „postępowanie”. Mamy też np. czynności procesowe (dział IV) czy koszty procesu 
(dział XIV), a nie czynności czy koszty postępowania. Również w języku prawniczym używa 
się określenia „postępowanie przygotowawcze” zamiast „proces przygotowawczy” czy też „po-
stępowanie nakazowe”, a nie „proces nakazowy”.
Podkreślić jednak trzeba, że ustawodawca nie jest do końca konsekwentny. Wszak podstawo-
wy akt prawny nosi tytuł „Kodeks postępowania karnego”. Już w jego art. 1 przewiduje się, 
że postępowanie karne (a nie proces) w sprawach należących do właściwości sądów toczy 
się według przepisów tego Kodeksu. W przepisie art. 2 § 1 k.p.k. stanowi się o celu usta-
wodawcy w postaci ukształtowania postępowania karnego w określony tam sposób. W art. 4 
oraz 15 § 2 i 3 k.p.k. mowa jest o organach prowadzących postępowanie karne, w art. 15 § 1 
k.p.k. – o organach w zakresie postępowania karnego, w art. 7 k.p.k. – o organach postępo-
wania, zaś w art. 9 § 1 k.p.k. – o organach procesowych. W art. 19 § 1 k.p.k. mowa jest o czyn-
nościach w razie stwierdzenia w postępowaniu karnym poważnego uchybienia w działaniu 
wyliczonych tam instytucji, co dotyczy przecież całego procesu karnego. Podobnie w art. 79 
§ 1 k.p.k. wyraźnie wskazuje się, że w postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę 
w wymienionych w tym przepisie sytuacjach, co odnosi się przecież do całego procesu karne-
go. Przepis art. 17 k.p.k. przewiduje we wskazanych tam wypadkach umorzenie postępowania, 
co oznacza umorzenie procesu w ogóle, a nie jego fragmentu.
Słusznie wskazuje się przy tym, że nazwy „proces” używa się zamiennie z nazwą „po-
stępowanie” [zob. np. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, s. 21; M. cieślak, Polska…, 
s. 11]. często mianem procesu karnego określa się też samą rozprawę, stanowiącą prze-
cież część tego procesu, jak np. w sformułowaniu rozpoczął się proces Jana Kowalskiego 
[zob. t. Grzegorczyk, J. tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014, s. 40–41 czy 
S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, s. 21]. Zasadnie wskazuje się również, że w sprawach 
z oskarżenia prywatnego używa się określenia „postępowanie” (a nie proces), choć obejmuje 
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sadnia posługiwanie się szerszym pojęciem „odpowiedzialność prawna”. Można wobec tego 
stwierdzić, że głównym przedmiotem procesu jest odpowiedzialność karna, ale ubocznym 
także odpowiedzialność cywilna. charakter cywilnoprawny mają również roszczenia z tytu-
łu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania i zatrzymania dochodzone w ramach 
procesu karnego (rozdział 58 k.p.k.), ale postępowanie co do tych roszczeń toczy się po roz-
strzygnięciu o przedmiocie procesu i wobec tego ma charakter następczy. 

4Jak już sygnalizowano, proces karny to działalność uregulowana przez normy prawa karnego 
procesowego. W szczególności normy te określają chronologię czynności procesowych, co 
pozwala wyróżnić następujące stadia procesu karnego:
 – postępowanie przygotowawcze (obejmujące dwie jego formy: śledztwo i dochodzenie),
 – postępowanie główne (a więc przed sądem pierwszej instancji, nazywane też postępowa-

niem rozpoznawczym),
 – postępowanie odwoławcze (przed sądem apelacyjnym),
 – postępowanie wykonawcze (unormowane odrębnie w Kodeksie karnym wykonawczym).
Kodeks postępowania karnego reguluje również: 
 – postępowania w przedmiocie nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacja, skar-

ga na wyrok sądu odwoławczego oraz wniosek o wznowienie postępowania), a także 
 – postępowania prowadzone po uprawomocnieniu się orzeczenia (postępowania 

w przedmiocie: podjęcia postępowania warunkowo umorzonego; odszkodowania za nie-
słuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie; ułaskawienia i wyroku łączne-
go, zwane też postępowaniami następczymi) i wreszcie 

 – postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. 
Poza tym w trakcie procesu karnego prowadzone mogą być tzw. postępowania incydental-
ne, a więc dotyczące określonej kwestii wpadkowej, poza głównym nurtem procesu. 

PRZYKŁAD: Postępowania w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowania czy kar porządkowych. 

Kodeks postępowania karnego normuje proces karny powszechny, a więc prowadzony 
przed sądem powszechnym, ale także przed sądem wojskowym, regulując odrębnie po-
stępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.

5W toku procesu karnego czynności procesowe dokonywane są przez jego uczestników. 
Uczestnikiem postępowania karnego jest każda osoba (fizyczna, prawna, a także insty-
tucja niemająca osobowości prawnej), która bierze udział w postępowaniu w roli określonej 
przez prawo [zob. t. Grzegorczyk, J. tylman, Polskie…, s. 45]. Do uczestników postępowania 
zaliczyć należy:

 – organy procesowe, 

PRZYKŁAD: Organy śledztwa, dochodzenia, sąd, przewodniczący składu orzekającego czy re-
ferendarz sądowy.

 – strony, 

PRZYKŁAD: Oskarżony, oskarżyciel publiczny.

ono całą działalność zmierzającą do rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności prawnej oskar-
żonego [zob. t. Grzegorczyk, J. tylman, Polskie…, s. 40]. 
Dlatego też, nie kwestionując możliwości różnicowania zakresu nazw „proces” i „postępo-
wanie”, dla pewnego ułatwienia wypowiadania się o omawianej w niniejszym opracowaniu 
gałęzi prawa, przyjąć trzeba, że nazwy te stosowane w znaczeniu ogólnym mają charak-
ter synonimiczny. W związku z tym użycie zwrotu np. „postępowanie przygotowawcze” czy 
„postępowanie nakazowe”, a więc wtedy, gdy ma się na względzie określone stadia procesu 
czy postępowanie szczególne, następuje w innym znaczeniu [zob. t. Grzegorczyk, J. tylman, 
Polskie…, s. 41–42]. tak więc tytuł niniejszego opracowania: Meritum. Postępowanie karne 
odwołuje się do wskazanego wyżej ogólnego znaczenia pojęcia „postępowanie karne”.

2 W konsekwencji: 
 – proces karny (postępowanie karne) to prawnie uregulowana działalność zmierzająca 

do realizacji prawa karnego materialnego, a 
 – prawo karne procesowe to ogół norm prawnych regulujących proces karny 

[zob. t. Grzegorczyk, J. tylman, Polskie…, s. 42, zob. też S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, 
s. 20].

Prawo karne materialne określa czyny zabronione pod groźbą kary jako przestępstwa, zasady 
odpowiedzialności za ich popełnienie i środki prawnej reakcji, które można w związku z tym 
zastosować. Stosowanie tych regulacji nie byłoby możliwe bez procesu karnego. to w jego 
toku dochodzi do urzeczywistnienia norm prawa materialnego, które bez tego nie miałyby 
w istocie znaczenia. Stąd też w ramach postępowania karnego ustalić należy, czy doszło 
do popełnienia czynu zabronionego, a jeżeli tak: 
 – czy stanowi on przestępstwo oraz 
 – jakie były okoliczności jego popełnienia i 
 – kto jest jego sprawcą. 
ta realizacja prawa karnego materialnego przebiega przy tym w różny sposób. Wszak nie za-
wsze wiąże się ona z wydaniem wyroku skazującego (w ramach którego dojść może przykła-
dowo do skorzystania z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary, zawieszenia jej wykona-
nia czy odstąpienia od jej wymierzenia), ale czasem chodzić może również o uniewinnienie 
oskarżonego, umorzenie postępowania albo warunkowe jego umorzenie. Nie sposób w oma-
wianym kontekście pominąć również orzekania środków zabezpieczających (rozdział X k.k.). 

3 Przedmiotem procesu karnego będzie zatem kwestia odpowiedzialności prawnej danej 
osoby za określony czyn [zob. t. Grzegorczyk, J. tylman, Polskie…, s. 48]. Pojęcie „odpowie-
dzialność prawna” jest szersze od określenia „odpowiedzialność karna”, choć w języku praw-
niczym używa się ich zamiennie. W procesie karnym dochodzi także do ustalenia odpowie-
dzialności cywilnej oskarżonego za wyrządzoną przestępstwem szkodę. Stosowane w ramach 
tej odpowiedzialności środki zostały obecnie (w wyniku nowelizacji obowiązującej od 1 lipca 
2015 r.) wyodrębnione ze środków karnych i określone mianem środków kompensacyjnych 
(rozdział Va k.k.). Należą do nich: 
 – obowiązek naprawienia szkody i 
 – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz 
 – nawiązka. 
Pierwsze z nich mają charakter cywilnoprawny, gdyż orzekając o obowiązku naprawienia 
szkody i zadośćuczynieniu za doznaną krzywdę, stosuje się wprost przepisy prawa cywilnego 
(art. 46 § 1 k.k.), a ponadto wyłączono stosowanie do nich zasad wymiaru kary i środków kar-
nych (art. 56 k.k.). Oznacza to, że nie są to środki penalne, a orzeczenie w tym zakresie ma 
charakter cywilnoprawny. W konsekwencji w procesie karnym sąd rozstrzyga także o odpo-
wiedzialności cywilnej za popełniony czyn, który jako przestępstwo jest jednocześnie czynem 
niedozwolonym w rozumieniu prawa cywilnego (art. 415 i n. k.c.). Dlatego też przedmiotem 
procesu nie jest tylko odpowiedzialność karna, ale także odpowiedzialność cywilna, co uza-
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sadnia posługiwanie się szerszym pojęciem „odpowiedzialność prawna”. Można wobec tego 
stwierdzić, że głównym przedmiotem procesu jest odpowiedzialność karna, ale ubocznym 
także odpowiedzialność cywilna. charakter cywilnoprawny mają również roszczenia z tytu-
łu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania i zatrzymania dochodzone w ramach 
procesu karnego (rozdział 58 k.p.k.), ale postępowanie co do tych roszczeń toczy się po roz-
strzygnięciu o przedmiocie procesu i wobec tego ma charakter następczy. 

4Jak już sygnalizowano, proces karny to działalność uregulowana przez normy prawa karnego 
procesowego. W szczególności normy te określają chronologię czynności procesowych, co 
pozwala wyróżnić następujące stadia procesu karnego:
 – postępowanie przygotowawcze (obejmujące dwie jego formy: śledztwo i dochodzenie),
 – postępowanie główne (a więc przed sądem pierwszej instancji, nazywane też postępowa-

niem rozpoznawczym),
 – postępowanie odwoławcze (przed sądem apelacyjnym),
 – postępowanie wykonawcze (unormowane odrębnie w Kodeksie karnym wykonawczym).
Kodeks postępowania karnego reguluje również: 
 – postępowania w przedmiocie nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacja, skar-

ga na wyrok sądu odwoławczego oraz wniosek o wznowienie postępowania), a także 
 – postępowania prowadzone po uprawomocnieniu się orzeczenia (postępowania 

w przedmiocie: podjęcia postępowania warunkowo umorzonego; odszkodowania za nie-
słuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie; ułaskawienia i wyroku łączne-
go, zwane też postępowaniami następczymi) i wreszcie 

 – postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. 
Poza tym w trakcie procesu karnego prowadzone mogą być tzw. postępowania incydental-
ne, a więc dotyczące określonej kwestii wpadkowej, poza głównym nurtem procesu. 

PRZYKŁAD: Postępowania w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowania czy kar porządkowych. 

Kodeks postępowania karnego normuje proces karny powszechny, a więc prowadzony 
przed sądem powszechnym, ale także przed sądem wojskowym, regulując odrębnie po-
stępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.

5W toku procesu karnego czynności procesowe dokonywane są przez jego uczestników. 
Uczestnikiem postępowania karnego jest każda osoba (fizyczna, prawna, a także insty-
tucja niemająca osobowości prawnej), która bierze udział w postępowaniu w roli określonej 
przez prawo [zob. t. Grzegorczyk, J. tylman, Polskie…, s. 45]. Do uczestników postępowania 
zaliczyć należy:

 – organy procesowe, 

PRZYKŁAD: Organy śledztwa, dochodzenia, sąd, przewodniczący składu orzekającego czy re-
ferendarz sądowy.

 – strony, 

PRZYKŁAD: Oskarżony, oskarżyciel publiczny.

ono całą działalność zmierzającą do rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności prawnej oskar-
żonego [zob. t. Grzegorczyk, J. tylman, Polskie…, s. 40]. 
Dlatego też, nie kwestionując możliwości różnicowania zakresu nazw „proces” i „postępo-
wanie”, dla pewnego ułatwienia wypowiadania się o omawianej w niniejszym opracowaniu 
gałęzi prawa, przyjąć trzeba, że nazwy te stosowane w znaczeniu ogólnym mają charak-
ter synonimiczny. W związku z tym użycie zwrotu np. „postępowanie przygotowawcze” czy 
„postępowanie nakazowe”, a więc wtedy, gdy ma się na względzie określone stadia procesu 
czy postępowanie szczególne, następuje w innym znaczeniu [zob. t. Grzegorczyk, J. tylman, 
Polskie…, s. 41–42]. tak więc tytuł niniejszego opracowania: Meritum. Postępowanie karne 
odwołuje się do wskazanego wyżej ogólnego znaczenia pojęcia „postępowanie karne”.

2 W konsekwencji: 
 – proces karny (postępowanie karne) to prawnie uregulowana działalność zmierzająca 

do realizacji prawa karnego materialnego, a 
 – prawo karne procesowe to ogół norm prawnych regulujących proces karny 

[zob. t. Grzegorczyk, J. tylman, Polskie…, s. 42, zob. też S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, 
s. 20].

Prawo karne materialne określa czyny zabronione pod groźbą kary jako przestępstwa, zasady 
odpowiedzialności za ich popełnienie i środki prawnej reakcji, które można w związku z tym 
zastosować. Stosowanie tych regulacji nie byłoby możliwe bez procesu karnego. to w jego 
toku dochodzi do urzeczywistnienia norm prawa materialnego, które bez tego nie miałyby 
w istocie znaczenia. Stąd też w ramach postępowania karnego ustalić należy, czy doszło 
do popełnienia czynu zabronionego, a jeżeli tak: 
 – czy stanowi on przestępstwo oraz 
 – jakie były okoliczności jego popełnienia i 
 – kto jest jego sprawcą. 
ta realizacja prawa karnego materialnego przebiega przy tym w różny sposób. Wszak nie za-
wsze wiąże się ona z wydaniem wyroku skazującego (w ramach którego dojść może przykła-
dowo do skorzystania z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary, zawieszenia jej wykona-
nia czy odstąpienia od jej wymierzenia), ale czasem chodzić może również o uniewinnienie 
oskarżonego, umorzenie postępowania albo warunkowe jego umorzenie. Nie sposób w oma-
wianym kontekście pominąć również orzekania środków zabezpieczających (rozdział X k.k.). 

3 Przedmiotem procesu karnego będzie zatem kwestia odpowiedzialności prawnej danej 
osoby za określony czyn [zob. t. Grzegorczyk, J. tylman, Polskie…, s. 48]. Pojęcie „odpowie-
dzialność prawna” jest szersze od określenia „odpowiedzialność karna”, choć w języku praw-
niczym używa się ich zamiennie. W procesie karnym dochodzi także do ustalenia odpowie-
dzialności cywilnej oskarżonego za wyrządzoną przestępstwem szkodę. Stosowane w ramach 
tej odpowiedzialności środki zostały obecnie (w wyniku nowelizacji obowiązującej od 1 lipca 
2015 r.) wyodrębnione ze środków karnych i określone mianem środków kompensacyjnych 
(rozdział Va k.k.). Należą do nich: 
 – obowiązek naprawienia szkody i 
 – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz 
 – nawiązka. 
Pierwsze z nich mają charakter cywilnoprawny, gdyż orzekając o obowiązku naprawienia 
szkody i zadośćuczynieniu za doznaną krzywdę, stosuje się wprost przepisy prawa cywilnego 
(art. 46 § 1 k.k.), a ponadto wyłączono stosowanie do nich zasad wymiaru kary i środków kar-
nych (art. 56 k.k.). Oznacza to, że nie są to środki penalne, a orzeczenie w tym zakresie ma 
charakter cywilnoprawny. W konsekwencji w procesie karnym sąd rozstrzyga także o odpo-
wiedzialności cywilnej za popełniony czyn, który jako przestępstwo jest jednocześnie czynem 
niedozwolonym w rozumieniu prawa cywilnego (art. 415 i n. k.c.). Dlatego też przedmiotem 
procesu nie jest tylko odpowiedzialność karna, ale także odpowiedzialność cywilna, co uza-
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