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SŁOWO WSTĘPNE
Drugie wydanie niniejszego podręcznika jest w znacznej mierze podyktowane obszernymi zmianami Kodeksu postępowania karnego, które zostały wprowadzone w drodze
ustawy nowelizującej ten Kodeks uchwalonej 19.07.2019 r. Biorąc pod uwagę, że zbiega
się ono ściśle z momentem wejścia w życie przepisów wskazanej noweli (5.10.2019 r.),
po bardzo krótkim, bo wynoszącym zaledwie 30 dni, okresie vacatio legis, z pewnością
nieadekwatnym do rozległości wprowadzonych zmian, można stwierdzić, że podręcznik stanowi pierwsze opracowanie, w którym na poziomie akademickim, w sposób
całościowy zostały te zmiany zobrazowane i poddane analizie.
W pełni aktualne pozostają założenia, które przyświecały przygotowaniu pierwszego
wydania podręcznika. Nadal jest on więc pomyślany jako wykład podstawowej wiedzy
z zakresu prawa karnego procesowego, której znajomości należy oczekiwać od studenta
prawa. Zawiera systematyczne i gruntowne przedstawienie problematyki prawa karnego
procesowego, obejmujące zagadnienia teorii procesu karnego oraz międzynarodowych
i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego, zagadnienia części ogólnej prawa
karnego procesowego oraz zagadnienia dotyczące przebiegu procesu karnego z uwzględnieniem jego zasadniczych odmian. Ze względu na ograniczoną objętość podręcznika
z zakresu wykładu wyłączone zostały kwestie, które w zgodnej ocenie współautorów
należą do mniej istotnych, dotyczące np. postępowania karnego w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych czy kosztów procesu. Z tego samego względu
niektóre zagadnienia zostały zobrazowane w skróconej formie, np. kwestia utrwalania
czynności procesowych.
Na tle prowadzonych w podręczniku analiz i prezentowanych stanowisk interpretacyjnych wyraźnie zaznacza się jednolita perspektywa przyjmowana przez wszystkich
autorów, związana z położeniem szczególnego nacisku na aspekt gwarancyjny prawa
karnego procesowego, ochronę praw i wolności uczestników procesu oraz realizację
wartości i standardów konstytucyjnych na gruncie procesu karnego.
Podręcznik został przygotowany przede wszystkim z myślą o studentach prawa lub
administracji. W zgodnej ocenie autorów model kształcenia uniwersyteckiego nie może
ze swej natury sprowadzać się do kształcenia praktycystycznego, dlatego podręcznik
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zawiera treści teoretyczne, które opierają się na aparaturze naukowej i służą pogłębieniu wiedzy o przedmiocie. Wolno sądzić, że w tym zakresie treść podręcznika może
zainteresować przedstawicieli doktryny procesu karnego. Uwzględnienie przez autorów
w szerokim zakresie aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz przedstawianie konkretnych rozwiązań w kwestiach spornych, które z reguły
ujawniają się w wymiarze praktycznym, pozwala jednocześnie z pełnym przekonaniem
rekomendować lekturę podręcznika absolwentom prawa odbywającym aplikacje prawnicze. Podręcznik może również służyć zaktualizowaniu i usystematyzowaniu wiedzy
karnoprocesowej przez praktyków wykonujących zawód sędziego, prokuratora, radcy
prawnego lub adwokata, zwłaszcza w kontekście istotnych zmian prawa karnego procesowego, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat oraz zasygnalizowanej
na początku ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego z 19.7.2019 r.
Pod względem układu treści, podstawowych założeń i koncepcji teoretycznych podręcznik niniejszy nawiązuje wprost do znakomitych opracowań podręcznikowych
przygotowanych przez Pana Profesora Kazimierza Marszała lub pod Jego redakcją,
których pierwsze wydania ukazały się przed ponad 30 laty i przez długi czas stanowiły
podstawowe źródło wiedzy na temat procesu karnego, wykorzystywane w różnych
ośrodkach akademickich w całej Polsce. Będąc dziełem wspólnym Nauczyciela i Jego
wychowanków, podręcznik jest świadectwem niezaprzeczalnych zasług Pana Profesora
w stworzeniu i rozwoju ośrodka nauki prawa karnego procesowego na Uniwersytecie
Śląskim.
Podręcznik, ze względu na szczupłość miejsca, nie wykazuje pełnego warsztatu naukowego, który stanowił podstawę jego opracowania, zawartych w nim tez, wyrażonych
poglądów i ich argumentacji. Zawiera wybór podstawowej literatury, obejmujący najbardziej aktualne, z reguły najnowsze, pozycje piśmiennicze odnoszące się do najbardziej aktualnego stanu prawnego. Wykazy literatury mogą z pewnością służyć pomocą
w zajęciach typu seminaryjnego i w przygotowaniu pracy dyplomowej z dziedziny
procesu karnego.
W imieniu autorów wyrażam nadzieję, że podręcznik pozwoli studentom dobrze opanować podstawową wiedzę z zakresu procesu karnego i zarazem przygotować się do
jej praktycznego wykorzystania lub zainspiruje do pogłębienia określonych zagadnień
w ramach seminariów magisterskich bądź doktoranckich albo w pracy naukowej.
Składam jednocześnie wyrazy podziękowania Panu Profesorowi Kazimierzowi Marszałowi za powierzenie mi zaszczytnej funkcji redaktora podręcznika, zaś Panu Profesorowi
Kazimierzowi Zgryzkowi i Panu Profesorowi Radosławowi Koperowi za zaufanie, że
jestem w stanie podołać obowiązkom z tym związanym.
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Rozdział I

ZAGADNIENIA WSTĘPNE
1. Pojęcie procesu karnego
Nazwa „proces” jest wyrażeniem wieloznacznym. Fakt ten rodzi konieczność ustalenia
desygnatów tej nazwy.
W języku polskim przez proces rozumie się przebieg regularnie następujących po
sobie poszczególnych stadiów rozwoju czegoś, co pozostaje w ścisłym związku przyczynowym, składając się na jednolity ciąg, cykl rozwojowy1. W tym znaczeniu nazwa
„proces” występuje jako zjawisko przyrody (np. proces chemiczny, biologiczny proces
rozwojowy) oraz jako zjawisko społeczne (np. proces rozwoju formacji społecznej).
W tym znaczeniu są to realnie istniejące desygnaty nazwy „proces”.
W ramach procesów występujących w życiu społecznym odrębną grupę stanowią procesy
prawne. Przez proces prawny rozumie się przewidziany przez prawo zespół działań, które
zmierzają do osiągnięcia oznaczonego skutku prawnego2. Z procesem prawnym mamy
do czynienia wszędzie tam, gdzie prawo do jego realizacji, wywołania odpowiednich
skutków prawnych, wymaga podjęcia określonego łańcucha oznaczonych czynności.
Tak szeroko rozumiany proces prawny obejmuje różnorakie zespoły czynności, w tym
skomplikowane postępowania w celu wydania rozstrzygnięcia.
Najważniejszą grupę w ramach procesu prawnego stanowią te procesy, które odbywają
się przed oznaczonym podmiotem rozstrzygającym o jego przedmiocie. W ramach
tego procesu podmiot kierujący nim – najczęściej organ państwowy (sąd) – ustala naruszenie prawa, wyciągając w związku z tym odpowiednie konsekwencje prawne, albo
ustala istnienie lub nieistnienie konkretnego uprawnienia lub stosunku prawnego, albo
wreszcie ustala nowe stosunki prawne.

1
2

Por. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 7, Warszawa 1965, s. 8.
M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, s. 9–10.
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Rozdział I. Zagadnienia wstępne

Z reguły organ (sąd), badając określony stan (pewną rzeczywistość) w celu wydania
rozstrzygnięcia, czyni to na żądanie uprawnionego podmiotu.
Z żądaniem wydania rozstrzygnięcia, zwłaszcza sądowego, występuje osoba mająca
w tym interes prawny lub organ państwa działający w interesie społecznym.
Ze względu na podstawowe kryterium w odniesieniu do przedmiotu procesu można
wyodrębnić odpowiadający mu rodzaj procesu przed organem państwa (sądem), a więc
można mówić o procesach: karnym, cywilnym, administracyjnym itp. Każdy z tych
procesów służy realizacji odpowiadających mu dziedzin prawa materialnego. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że proces karny służy realizacji prawa karnego
materialnego, proces cywilny – realizacji prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy
itd., choć w przeciwieństwie do prawa karnego proces cywilny nie stanowi jedynej formy
urzeczywistnienia prawa cywilnego.
Realizacja prawa karnego może nastąpić tylko przez przeprowadzenie procesu karnego,
co oznacza, że ustalenie popełnienia przestępstwa i jego sprawcy oraz wymierzenie kary
może nastąpić jedynie w warunkach prowadzenia procesu karnego. Proces karny jest
zatem obligatoryjną formą stwierdzenia winy określonej osoby z powodu popełnionego przestępstwa.
Wynika to przede wszystkim z faktu, że w celu ustalenia popełnienia przestępstwa przez
oznaczoną osobę konieczne jest wydanie przez sąd prawomocnego wyroku skazującego,
który w stosunku do tej osoby i jej czynu wyłącza domniemanie niewinności (art. 42
ust. 3 Konstytucji RP).
Proces karny jest wypełniony działaniami występujących w nim uczestników. Proces taki
stanowi pewien przebieg, czyli jest zjawiskiem w ruchu. Jest on pewnym zamkniętym
układem pozwalającym na określenie jego początku i końca. Przebieg procesu odbywa
się po torze składającym się z następujących po sobie etapów, ogniw procesowych, tworzących tok procesu. Proces będący ruchem zmierza do określonego rezultatu, który jest
jego celem. Proces jest więc zawsze określoną, zamierzoną działalnością ludzką, a więc
działalnością celową. Proces jest instytucją prawną świadomie powołaną przez ustawodawcę do osiągnięcia określonych celów i świadomie w tym zakresie wykorzystywaną3.
Żadne ogniwo ruchu w toku procesu nie jest zachowaniem oderwanym, lecz ściśle
powiązanym z układem czynności w tym toku, a także z przedmiotem procesu, co do
którego ma zapaść rozstrzygnięcie organu procesowego.
Proces karny stanowi więc przewidziane prawem zachowanie organów państwowych
i pozostałych uczestników zmierzające do wykrycia i ustalenia czynu przestępnego i jego
3

M. Cieślak, Polska..., 1984, s. 9 i n.
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sprawcy oraz do wymierzenia mu kary lub zastosowania innych środków albo – w razie
stwierdzenia braku przestępstwa, sprawstwa lub istnienia okoliczności wyłączających
odpowiedzialność – do uniewinnienia oskarżonego.
Wymiar sprawiedliwości sprawuje jedynie sąd (art. 175 ust. 1 Konstytucji RP).
Nazwa „proces karny” może być używana w znaczeniu ogólnym, tzn. abstrakcyjnym,
i w znaczeniu konkretnym.
Proces konkretny stanowi przewidzianą prawem działalność określonych uczestników, odbywającą się w oznaczonym procesie o konkretne przestępstwo lub przeciwko
oznaczonej osobie lub osobom o konkretne przestępstwo (np. proces ZOMO-wców
tłumiących strajk w kopalni „Wujek” w Katowicach).
W znaczeniu ogólnym jest to działalność przewidziana obowiązującymi przepisami,
mająca na celu wykrycie i ustalenie czynu, jego sprawcy oraz wymierzenie kary lub
zastosowanie innych środków karnych, będąca modelem przewidzianym w obowiązujących przepisach, któremu powinien być podporządkowany każdy proces karny
w znaczeniu konkretnym, tzn. każdy proces przeciwko oznaczonej osobie. Jest to model
postulowany, model normatywny, o charakterze wirtualnym, ale stanowiący podstawę
prawną konkretnej działalności procesowej.
Model normatywny, czyli postulowany (wirtualny), może być rozumiany dwojako.
Formalnie, tzn. że jego ujęcie ogranicza się do przepisów, które określają jego bieg. Praktyczne ujęcie modelu normatywnego bierze pod uwagę nie tylko same przepisy prawne,
lecz także czynniki mające wpływ na interpretację w procesie stosowania przepisów
prawa procesowego, do których można zaliczyć wykładnię udzielaną przez Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny itp. A zatem model normatywny w sensie praktycznym
uwzględnia system obowiązujących przepisów i sumę doświadczeń w jego stosowaniu.
To ujęcie jest mało uchwytne i może ulegać ciągłym zmianom. Pozwala ono jednak na
porównanie modelu postulowanego przez ustawę z jego praktyczną realizacją, wskazując na niedostatki i luki w modelu postulowanym lub na błędy czynione w praktyce.
W dalszych wywodach używamy nazwy „proces karny” w znaczeniu normatywnym,
uwzględniającym zarówno ujęcie postulowane, jak i praktyczną jego realizację.
Niekiedy wskazuje się na jeszcze inny zakres znaczeniowy nazwy „proces karny”. Mówi
się o procesie w sensie teoretycznej wizji, mając na myśli system poglądów (idei) na
sposób ukształtowania postępowania, adresowany do twórców ustawy. To znaczenie
nazwy „proces karny” nabiera szczególnego znaczenia w okresie nowelizacji lub formułowania projektu nowej kodyfikacji prawa karnego procesowego.
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