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SŁOWO WSTĘPNE

Niniejsze, trzecie już wydanie podręcznika, ukazuje się w szczególnym czasie, bo zale-
dwie kilka miesięcy od pożegnania naszego Mistrza, Pana Profesora Kazimierza Mar-
szała, współautora podręcznika i współredaktora jego pierwszego wydania w obecnym 
kształcie. To skłania przede wszystkim do podkreślenia olbrzymich zasług Profesora 
dla rozwoju nauki prawa karnego procesowego w Polsce. Wydają się one najbardziej 
widoczne w wymiarze organizacyjnym i personalnym, dlatego należy podkreślić, że 
Profesor Kazimierz Marszał stworzył ośrodek nauki prawa karnego procesowego na 
Uniwersytecie Śląskim i przez blisko cztery dekady nim kierował. W Katedrze, na czele 
której stał Pan Profesor, sześć osób uzyskało stopień doktora habilitowanego, z czego 
pięć następnie tytuł profesora. Profesor Kazimierz Marszał pełnił rolę opiekuna w pa-
runastu przewodach doktorskich, a wprost niezliczona liczba studentów uzyskała pod 
Jego kierunkiem tytuł magistra. Profesor wniósł także istotny wkład w rozwój kadry 
naukowej w innych ośrodkach uniwersyteckich, występując jako recenzent w kilkunastu 
przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Dorobek naukowy Profesora Kazimierza Marszała objemuje blisko 170 pozycji, w tym 
kilka monografii, kilkanaście podręczników, liczne artykuły i glosy do orzeczeń Sądu 
Najwyższego. Z całą mocą należy stwierdzić, że miarą tego dorobku nie jest jedynie 
podana liczba pozycji naukowych i naukowo-dydaktycznych, ale w głównej mierze 
ich najwyższa jakość, sprawiająca, że stanowią one niezmiennie konieczny materiał 
źródłowy i inspirację do przemyśleń w ramach aktualnie ukazujących się opracowań 
naukowych z dziedziny procesu karnego.

Odejściu Profesora Kazimierza Marszała, jednego z najznamietniszych profesorów 
Uniwersytetu Śląskiego, towarzyszy niewymowny smutek. Na myśl przychodzą nieod-
parcie słowa i rady Profesora, w których zawsze z wielką życzliwością dzielił się swoim 
doświadczeniem i mądrością, ucząc cierpliwości, spokoju, zachowania właściwych miar 
i dystansu w konfrontacji, czy to z podejmowanymi wyzwaniami, czy to z napotykanymi 
trudnościami, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i w sferze osobistej. Niepodobna 
wprost opisać żalu odczuwanego w związku z tym, że się ich już nie usłyszy. Tkwią one 
jednak na tyle głęboko w pamięci, że z pewnością pozostaną niezapomniane, a w tym 
szczególnym czasie uczą radzić sobie ze stratą bliskiego sercu Profesora. Z niezachwianą 
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wiarą i pełnym przekonaniem, że tak samo trwałe jest dzieło naukowe Profesora Kazi-
mierza Marszała, pozostaje wyrazić nadzieję, że okażemy się jego godnymi kontynu-
atorami i będzie nam dane z powodzeniem przyczynić się do krzewienia wiedzy oraz 
wartości zaszczepionych przez Profesora. Żywiąc taką nadzieję, niniejszym wydaniem 
podręcznika pragniemy oddać szacunek i hołd naszemu Mistrzowi, Profesorowi Ka-
zimierzowi Marszałowi.

Pod względem układu treści, podstawowych założeń i koncepcji teoretycznych pod-
ręcznik niniejszy nawiązuje wprost do znakomitych opracowań podręcznikowych 
przygotowanych przez Profesora Kazimierza Marszała lub pod Jego redakcją, których 
pierwsze wydania ukazały się przed ponad 30 laty i przez długi czas stanowiły podsta-
wowe źródło wiedzy na temat procesu karnego, wykorzystywane w różnych ośrodkach 
akademickich w całej Polsce.

Trzecia edycja podręcznika stanowi jego uzupełnioną i poprawioną wersję, uwzględ-
niającą zmiany normatywne w obszarze procesu karnego wprowadzone głównie w wa-
runkach stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemicznego, w drodze tzw. ustaw 
antycovidowych.

W pełni aktualne pozostają założenia, które przyświecały przygotowaniu poprzednich 
wydań 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 uwzględ-
nieniem 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 podlega-
jących orzecznictwu sądów wojskowych czy kosztów procesu. Z tego samego powodu 
niektóre zagadnienia zostały zobrazowane w skróconej formie.

Na tle prowadzonych w podręczniku analiz i prezentowanych stanowisk interpreta-
cyjnych 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 i konwencyjnych 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 
zawiera treści teoretyczne, które opierają się na aparaturze naukowej i służą pogłębie-
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niu 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 powszech-
nych 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 praw-
nicze. 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 pro-
cesowego, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat, w tym rozproszonych 
zmian wprowadzonych tzw. ustawami antycovidowymi.

Podręcznik, ze względu na szczupłość miejsca, nie wykazuje pełnego warsztatu nauko-
wego, który stanowił podstawę jego opracowania, zawartych w nim tez, wyrażonych 
poglądów i ich argumentacji. Zawiera wybór podstawowej literatury, obejmujący naj-
bardziej aktualne, z reguły najnowsze, pozycje piśmiennicze odnoszące się do najbar-
dziej 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 opa-
nować podstawową wiedzę z zakresu procesu karnego i zarazem przygotować się do 
jej praktycznego wykorzystania, a być może także zainspiruje do pogłębienia określo-
nych zagadnień w ramach seminariów magisterskich bądź doktoranckich albo w pracy 
naukowej.

Słowa podziękowania kieruję w stronę Pana doktora Marcina Cichońskiego oraz Pana 
magistra Marcina Burdzika za nieocenioną pomoc w pracach korekcyjnych nad tekstem 
zamieszczonym w podręczniku.

Jarosław Zagrodnik
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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” wy-
stępuje jako zjawisko przyrody (np. proces chemiczny, biologiczny proces rozwojowy) 
oraz jako zjawisko społeczne (np. proces rozwoju formacji społecznej). 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 na-
ruszenie 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  Por. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 7, Warszawa 1965, s. 8.
2  M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, s. 9–10.
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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 odnoszące się 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 pew-
nym 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 popeł-
nionego 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, two-
rzących 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 ustawo-
dawcę 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 uczestni-
ków, 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 obowią-
zujących 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. Prak-
tyczne 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 Najwyż-
szy, 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, wska-
zując 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 rozumienie 
nazwy „proces karny” nabiera szczególnego znaczenia w okresie nowelizacji lub for-
mułowania projektu nowej kodyfikacji prawa karnego procesowego.
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W rzeczywistości między wszystkimi tymi zakresami istnieje wzajemna zależność, gdyż 
formułowanie modeli teoretycznych następuje na bazie już funkcjonującego systemu 
prawa procesowego z całym bagażem dotychczasowego doświadczenia w zakresie jego 
stosowania w danym państwie.

W stosunku do nazwy „proces karny” używa się zamiennie nazwy „postępowanie 
karne”. Takie stanowisko znajduje oparcie w ustawodawstwie, w nazwie aktu prawnego 
regulującego proces karny, jakim jest Kodeks postępowania karnego. Nazwy „postępo-
wanie karne” używa się także w węższym znaczeniu w stosunku do fragmentowych czy 
też specjalnych ujęć ogólnego przebiegu, np. postępowanie dowodowe, postępowanie 
karne rozpoznawcze.

2. Przedmiot i podstawa faktyczna procesu karnego 

Skoro zasadniczym celem procesu jest rozstrzygnięcie o przedmiocie procesu, trzeba 
określić, co należy rozumieć przez przedmiot procesu. Kwestia ta ma dodatkowe aspek-
ty wynikające z faktu, że przedmiot procesu należy do zagadnień, które w literaturze 
zarówno obcej, jak i polskiej nie są rozumiane jednoznacznie.

Na tle obowiązującego w naszym kraju modelu prewencyjno-resocjalizacyjnego w pra-
wie karnym trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na wyjaśnianie przedmiotu pro-
cesu za pomocą koncepcji ius puniendi. Jej reprezentantem był wybitny uczony polski 
S. Śliwiński4. Stał on na stanowisku, że przedmiotem procesu karnego jest roszczenie 
przysługujące państwu w stosunku do sprawcy przestępstwa (ius puniendi). Według 
S. Śliwińskiego każdy poszczególny proces ma na celu orzeczenie o roszczeniach wyni-
kających ze zdarzenia faktycznego przedstawiającego się jako czyn karalny człowieka. 
Roszczeniem tym jest uprawnienie państwa do zastosowania kar oraz środków zabez-
pieczających lub wychowawczych. Koncepcja ius puniendi została poddana krytyce5.

Współcześnie się ją odrzuca. Można przeciwko niej podnieść nie tylko to, że posługuje 
się terminem „roszczenie”, który jest sporny w nauce procesu cywilnego, lecz przede 
wszystkim to, że przedmiot procesu łączy ze stosunkiem materialnokarnym. Oznacza 
to, że przedmiot procesu istniałby przede wszystkim w tych wypadkach, w których rze-
czywiście wskutek czynu nastąpiło naruszenie prawa karnego materialnego. Wprawdzie 
takie sytuacje przeważają w procesie karnym, tzn. toczy się on w związku z rzeczywiście 
popełnionym przestępstwem, to jednak nie można wykluczyć wypadków, w których 
wszczęty proces zostanie umorzony lub oskarżony zostanie uniewinniony z powodu 
stwierdzenia braku przestępstwa. W tych sytuacjach proces karny toczyłby się od po-
czątku bez przedmiotu.

4  Por. S. Śliwiński, Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1961, s. 19 i n. 
5  Por. L. Lisakiewicz, „Ius puniendi” czy metafizyka, PiP 1963/8–9, s. 220 i n. 
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Inne stanowisko w sprawie określenia przedmiotu procesu karnego zajmował L. Schaff6. 
Jego zdaniem przedmiotem procesu karnego jest to, co ma być dopiero w procesie 
ustalone i rozstrzygnięte. Przedmiotem procesu nie może być i nie jest ani sama wersja 
wydarzenia, ani też samo wydarzenie. Przedmiotem procesu zdaniem L. Schaffa – a więc 
tym, na ustalenie i rozstrzygnięcie czego jest skierowany proces – jest ta okoliczność 
lub przestępstwo, na których byt powołuje się wersja oskarżenia, istniejące lub nieist-
niejące obiektywnie (rzeczywiście). Wokół tego właśnie problemu koncentruje się spór 
procesowy.

Myśl ta została ściślej wyrażona przez M. Cieślaka7. Jego zdaniem przedmiot każdego 
postępowania sprowadza się zawsze do jakiejś kwestii prawnej, której rozstrzygnięcie 
lub inne załatwienie jest zadaniem tego postępowania. W procesie karnym kwestię 
taką stanowią: odpowiedzialność karna, a niekiedy także odpowiedzialność cywilna, 
jakie mogą obciążać osobę winną popełnienia przestępstwa.

Pierwszorzędne znaczenie w procesie karnym ma zasadniczy przedmiot procesu, 
rozumiany jako kwestia odpowiedzialności prawnej osoby ściganej za zarzucane 
(lub przypisane) jej przestępstwo. Ta kwestia nasuwa następujące pytania: czy w ogó-
le popełniono przestępstwo i kto je popełnił, w jakiej postaci i jakie ma za to ponieść 
konsekwencje prawne. Przedmiotem procesu nie jest natomiast sam fakt popełnienia 
przestępstwa, gdyż badanie oznaczonej rzeczywistości nie stanowi samoistnego celu, 
jedynie cel pośredni, służący określeniu odpowiedzialności i jej rozmiarów.

Odpowiedzialność prawna opiera się na dwóch podstawach: faktycznej, a więc na 
określeniu czynu (zarzucanego lub przypisanego), i prawnej, która zostaje określona 
w postaci kwalifikacji prawnej tego czynu.

Kwestia odpowiedzialności prawnej w procesie – według M. Cieślaka8 – nie wiąże się 
z czynem rzeczywistym, lecz z procesową hipotezą tego czynu w postaci podejrzenia 
(określonego w postanowieniu o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia), zarzutu (w posta-
nowieniu o przedstawieniu zarzutów lub w akcie oskarżenia) lub przypisania (w wyroku). 
Właśnie toczący się proces ma udzielić odpowiedzi na pytanie, czy hipoteza ta jest za-
sadna, czy też nie. Jednak ani sam czyn, ani jego procesowa hipoteza nie są przedmiotem 
procesu. Przedmiotem procesu jest kwestia odpowiedzialności prawnej za określony, 
przypisywany oskarżonemu czyn przestępczy. Przedmiot postępowania zostaje zwykle 
określony w akcie programowym danego postępowania (postanowieniu o wszczęciu 
postępowania, postanowieniu o przedstawieniu zarzutów, akcie oskarżenia). W toku 

6  L. Schaff, Wszczęcie postępowania karnego. Problematyka podstawy i przedmiotu procesu, PiP 1959/2, 
s. 257. 

7  M. Cieślak, Polska..., 1984, s. 47–48.
8  Por. M. Cieślak, Polska..., 1984, s. 298.
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