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SŁOWO WSTĘPNE

Oddajemy do rąk czytelników czwarte wydanie podręcznika akademickiego pt. Pro-
ces karny. Książka skierowana jest przede wszystkim do  studentów studiów praw-
niczych i administracyjnych, słuchaczy licznych studiów podyplomowych o profilu 
prawniczym, a także do osób odbywających aplikacje prawnicze i wykonujących ty-
powe zawody prawnicze.

Podręcznik stanowi całościowe, gruntowne opracowanie obszernej problematyki 
prawa karnego procesowego, obejmujące zagadnienia teorii procesu karnego i wy-
miaru sprawiedliwości oraz przebiegu postępowania karnego we wszystkich odmia-
nach i trybach. Zamiarem i ambicją autorów było napisanie podręcznika, który sta-
nowiłby pomoc dydaktyczną we wszechstronnym poznaniu złożonej problematyki 
procesu karnego. Omawiane są zatem zagadnienia dotyczące źródeł i systemowości 
prawa karnego procesowego, form, modelu i konstrukcji procesu karnego oraz jego 
wszczęcia i  rozwoju. W  czwartym wydaniu podręcznika uwzględniono najnowsze 
zmiany Kodeksu postępowania karnego, które zostały wprowadzone po ukazaniu się 
poprzedniego wydania książki.

Wyraźny akcent został położony na zagadnienia dogmatyczne, ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na funkcję gwarancyjną przepisów procesowych wyznaczającą obszar 
dozwolonej ingerencji organów postępowania karnego w prawa i wolności jednostki 
z jednej strony oraz obszar prywatności, który nie może zostać naruszony – z drugiej 
strony. Za właściwe uznano podkreślanie granic dozwolonej działalności procesowej 
organów władzy publicznej, przekroczenie których oznacza bezprawność działania 
tych organów. Wymagało to uwzględnienia konstytucyjnych wartości, a zwłaszcza 
przyrodzonej i  niezbywalnej godności człowieka, jego wolności i  praw. Ustawowy 
model postępowania karnego analizowany jest także przez pryzmat norm prawa 
międzynarodowego, zwłaszcza EKPC i prawa Unii Europejskiej, co nierzadko pro-
wadzi do wniosku o niezgodności regulacji prawa polskiego z wzorcem prawnomię-
dzynarodowym.

Poznaniu tych skomplikowanych zagadnień sprzyja sposób prowadzenia wykładu, 
wzbogaconego m.in. o materiały z akt spraw karnych, które poddane zostały ano-
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nimizacji, a przedstawiane są na  specjalnie przygotowanej platformie internetowej 
(www.proces-karny.wolterskluwer.pl). Dzięki temu czytelnik ma możliwość pozna-
nia nie tylko procesu karnego w aspekcie teoretycznym, lecz także decyzji proceso-
wych podejmowanych w konkretnych postępowaniach karnych (np. postanowienia, 
wyroki, zażalenia, apelacje). Dostęp do tych materiałów zapewnia indywidualny kod 
zamieszczony w każdym egzemplarzu książki.

Zmiany w  prawie karnym procesowym w  latach 2020–2022 dokonane zostały 
tzw.  ustawami covidowymi. Co  do zasady zmiany przepisów powinny mieć ogra-
niczony temporalnie zakres, wyznaczony czasem trwania epidemii bądź zagrożenia 
epidemicznego. Po ustaniu tego zagrożenia zmienione przepisy powinny przestać 
obowiązywać. Z  tego względu w  toku wykładu pominięto przepisy mające epizo-
dyczny charakter, ograniczając się do objaśnienia tylko tych kwestii, które nie mają 
takiego charakteru. 

W stosunku do poprzedniego wydania podręcznika z 2020 r. zmienił się skład auto-
rów, gdyż dr Karolinę Kremens zastąpiła dr Dominika Czerniak, która zaktualizo-
wała rozdziały napisane przez poprzedniczkę. W kolejnych wydaniach podręcznika 
dr Dominika Czerniak opracuje od nowa przydzielone już rozdziały książki. 

Mamy nadzieję, że niniejszy podręcznik pozwoli studentom prawa i  administracji 
na  opanowanie teoretycznych podstaw procesu karnego i  poznanie mechanizmów 
kierujących jego ruchem, a aplikantom, a nawet praktykom, ułatwi zrozumienie usta-
wowych regulacji i sądowych orzeczeń, a także będzie stanowić impuls do krytycznej 
oceny obowiązującej ustawy procesowej i przyjętego w niej modelu procesu karnego.

maj 2022 r.
Jerzy Skorupka



Rozdział I

ZAGADNIENIA OGÓLNE

 Pojęcia do zapamiętania:

1.  Proces karny, postępowanie karne, procedura karna, prawo karne procesowe.
2.  Statyka i kinetyka procesu karnego.
3.  Paradygmat procesu karnego.
4.  Proces przed sądami powszechnymi i specjalnymi.
5.  Proces zasadniczy i akcja cywilna.
6.  Postępowanie zwyczajne i szczególne.
7.  Proces ogólny, konkretny i rzeczywisty.
8.  Mediacja.
9.  Oddanie pod osąd.

10.  Procesowa tożsamość czynu.
11.  Niezmienność i niepodzielność procesu karnego.
12.  Sprawiedliwość materialna i proceduralna.
13.  Rzetelny proces karny.
14.  Proces skargowy, inkwizycyjny i mieszany.
15.  Ściganie karne, obrona karna, rozstrzyganie.
16.  Funkcja procesowa.
17.  Funkcje prawa karnego procesowego: prakseologiczna, gwarancyjna, porząd-

kująca.
18.  Granice procesu karnego.
19.  Wymiar sprawiedliwości.

 Po przeczytaniu rozdziału student powinien:

1.  Określić pojęcie procesu karnego i wymienić jego rodzaje.
2.  Odróżnić działania prowadzone w ramach procesu karnego od działań podej-

mowanych poza jego granicami.
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3.  Odróżnić proces karny w znaczeniu konkretnym i rzeczywistym.
4.  Określić, czy przedmiot procesu uległ zmianie lub podziałowi.
5.  Określić podstawę faktyczną i prawną procesu karnego.
6.  Odróżnić podstawę faktyczną wszczęcia procesu karnego od przedmiotu pro-

cesu karnego.
7.  Wskazać kryteria wyłączające przyjęcie tożsamości czynu zarzuconego i przy-

pisanego.
8.  Określić istotę procesu karnego.
9.  Określić cele procesu karnego.

10.  Określić aksjologię procesu karnego.
11.  Określić elementy sprawiedliwości karnomaterialnej i proceduralnej.
12.  Wymienić źródła prawa karnego procesowego.
13.  Określić, na czym polega i do czego zmierza tzw. akcja cywilna w procesie kar-

nym.
14.  Znać etapy i fazy procesu karnego i je scharakteryzować.
15.  Znać rodzaje i tryby procesu karnego i je scharakteryzować.
16.  Wymienić cele i cechy mediacji.
17.  Odróżnić pojęcie procesu karnego od pojęcia postępowania karnego.
18.  Zdefiniować pojęcie procedury karnej i określić jej znaczenie w państwie.
19.  Określić i scharakteryzować funkcje przepisów prawa karnego procesowego.
20.  Wymienić i  scharakteryzować funkcje procesowe przepisów prawa karnego 

procesowego.
21.  Wskazać granice procesu karnego i ich znaczenie.
22.  Określić pojęcie wymiaru sprawiedliwości i wskazać gwarancje prawidłowego 

sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
23.  Określić gwarancje procesowe i je scharakteryzować.

1. Pojęcie procesu karnego

1.1. Uwagi ogólne

Proces karny stanowi złożoną instytucję prawa procesowego, w ramach której roz-
poznawane są sprawy karne, przez co należy rozumieć wykrycie i ustalenie czynu 
przestępnego oraz jego sprawcy, wyjaśnienie okoliczności sprawy, ustalanie konse-
kwencji prawnych czynu zabronionego, pociągnięcie sprawcy tego czynu do odpo-
wiedzialności prawnej oraz ewentualne wykonanie kary i  innych środków reakcji 
karnej albo środków zabezpieczających. Klasyczna koncepcja procesu stawia so-
bie za cel „efektywną realizację prawa materialnego, gdyż dąży do zapewnienia jak 
największej «przewidywalności» decyzji organów stosujących prawo, co  stanowi 
podstawowy warunek skutecznego oddziaływania na stosunki społeczne, a także – 
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do zapewnienia jak największego poczucia pewności i bezpieczeństwa obywateli”1. 
W koncepcji klasycznej rola sądu ogranicza się do zastosowania norm procesowych 
i  rozstrzygnięcia sporu. Proces karny zredukowany jest więc do sposobu realizacji 
prawa materialnego. Inaczej postrzega się proces karny w koncepcji postklasycznej, 
w której podstawowym założeniem jest rozwiązanie konfliktu m.in. przez oddanie 
go w ręce stron. Postklasyczna koncepcja procesu opiera swój program na odrzu-
ceniu założenia, że normy procesowe pełnią funkcję instrumentalną wobec norm 
materialnoprawnych oraz że najlepszą metodą rozstrzygania sporów jest zastosowa-
nie norm materialnych i dlatego powinny one stanowić podstawę podejmowanych 
decyzji. W  procesie postklasycznym miarą sprawiedliwości, obok prawidłowego 
zastosowania normy prawa karnego materialnego, jest także rzetelne procedowanie 
odpowiadające zasadzie due process of law, czyli taka organizacja procesu, zdobywa-
nia informacji, przeprowadzania i oceny dowodów, które zapewnią przeprowadzenie 
postępowania w sposób uznany przez strony za fair.

Proces karny stanowi zespół prawnie uregulowanych czynności organów państwa 
i  innych uczestników postępowania, gdyż prawo karne procesowe ustala porządek 
dokonywania czynności procesowych składających się na proces karny, określając ich 
sekwencję, wzajemne związki i zależności. Proces karny stanowi zatem konstrukcję 
prawną przemyślaną i  świadomie wykreowaną przez ustawodawcę do  osiągnięcia 
określonych celów.

DEFINICJA
Proces karny jest ustawowo uregulowany, a zatem z góry określony przez 
przepisy prawne, przez co ustawodawca stanowi, że działalność proce-
sowa, tj. zachowanie uczestników procesu, może odbywać się wyłącznie 
w sposób przewidziany w ustawie, co legitymizuje zachowanie uczestni-
ków procesu jako ich działalność wykonywaną w procesie karnym.

Wynika stąd, że działalność uczestników postępowania musi być związana z proce-
sem, a ściślej rzecz biorąc – z czynnościami podejmowanymi w procesie oraz z celem 
i przedmiotem procesu, co do którego ma zapaść rozstrzygnięcie. Nie stanowi zatem 
działalności procesowej zachowanie niezwiązane z  procesem karnym. Taka dzia-
łalność odbywa się bowiem poza procesem karnym, a tym samym – bez podstawy 
prawnej zawartej w przepisach prawa karnego procesowego.

 Zachowanie organów i dalszych uczestników niezwiązane z procesem nie sta-
nowi działalności procesowej i musi być kwalifikowane jako prowadzone poza 

procesem karnym, gdyż odbywa się bez podstawy prawnej i poza granicami procesu 
karnego.

1 Por. L. Morawski, Argumentacje, racjonalność i postępowanie dowodowe, Toruń 1998, s. 168–169.
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Prawne uregulowanie procesu karnego ma na celu zapewnienie prawidłowych i sku-
tecznych sposobów ścigania sprawców przestępstw, wyeliminowanie dowolności 
w działaniu organów procesowych oraz właściwe ustalenie pozycji procesowej osób 
biorących udział w postępowaniu. Obywatel powinien bowiem wiedzieć, przez jakie 
organy oraz w jaki sposób będzie prowadzone przeciw niemu postępowanie, a także 
w jaki sposób wolno mu się bronić przed oskarżeniem. Dlatego forma prowadzenia 
procesu karnego nie może być dowolna, ale jest z góry określona. Wykluczenie do-
wolności form postępowania prowadzi bowiem do zapobieżenia samowoli organów 
działających w procesie karnym, a tym samym – do zapewnienia obywatelowi po-
szanowania jego praw, a także do stworzenia dla niego tzw. gwarancji procesowych. 
Kilkadziesiąt lat temu S. Śliwiński ujął tę kwestię obrazowo, stwierdzając, że „dzięki 
temu prawo karne procesowe wyłącza zdanie oskarżonego na łaskę lub niełaskę orga-
nów ścigania, oskarżyciela publicznego lub sądu oraz stwarza stan, w którym formy 
procesowe chronią przed niesłusznym skazaniem i nie dopuszczają do podeptania 
najcenniejszych praw obywatelskich”2.

1.2. Proces karny w znaczeniu normatywnym i ogólnym

W znaczeniu normatywnym proces karny stanowi obowiązujący model określony 
przez prawo karne procesowe. Jest to wzorzec postępowania organów procesowych 
i innych uczestników postępowania w każdej konkretnej sprawie. Normy prawa kar-
nego procesowego określają proces karny w znaczeniu ogólnym. Proces karny w zna-
czeniu ogólnym stanowi zatem działalność przewidzianą obowiązującymi przepisa-
mi, mającą na celu wykrycie i ustalenie przestępstwa, jego sprawcy oraz wymierzenie 
kary lub zastosowanie innych środków, będącą modelem przewidzianym w obowią-
zujących przepisach, któremu powinien być podporządkowany każdy proces karny 
w  znaczeniu konkretnym, tzn. każdy proces przeciwko oznaczonej osobie. Proces 
karny w znaczeniu ogólnym stanowi model normatywny będący podstawą prawną 
konkretnej działalności procesowej. Proces karny w  znaczeniu ogólnym nie może 
być sprzeczny z prawem karnym procesowym, gdyż jest on przez przepisy tego prawa 
określony.

1.3. Proces karny w znaczeniu konkretnym i rzeczywistym

Proces karny w  znaczeniu konkretnym stanowi uregulowaną przez prawo karne 
procesowe działalność odbywającą się w określonym procesie, prowadzonym w spra-
wie o konkretne przestępstwo przeciwko oznaczonej osobie, zmierzającą do wykrycia 
i ewentualnego ukarania sprawcy określonego przestępstwa (np. proces X.Y.). Może 
się zdarzyć, że konkretny proces karny będzie niezgodny z prawem karnym proce-

2 Zob. S. Śliwiński, Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1959, s. 6.
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sowym, a  tym samym – z procesem karnym w znaczeniu ogólnym. Taka sytuacja 
będzie miała miejsce w razie prowadzenia procesu w sposób niezgodny z przepisami 
prawa karnego procesowego.

Proces karny w znaczeniu rzeczywistym stanowi zaś wypadkową sumy konkretnych 
procesów karnych. Proces karny w tym znaczeniu stanowi obraz działalności pro-
cesowej prowadzonej w  konkretnych sprawach, wskazuje, jak w  praktyce przebie-
ga proces karny. Obraz procesu karnego nakreślony na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, poglądów doktryny i orzecznictwa sądowego jest bowiem niepełny. 
Dopiero ukazanie praktycznej realizacji ustawowego modelu daje pełny obraz proce-
su karnego.

 Proces rzeczywisty stanowi podstawę do oceny obowiązującego modelu przez 
pryzmat jego praktycznej (rzeczywistej) realizacji. Pozwala też na wskazywa-

nie błędów praktyki, a także na sprawdzanie i korygowanie tych założeń ogólnych, 
które w praktyce okażą się nieprzydatne. Proces karny w znaczeniu rzeczywistym, to 
zatem typowy, przeciętny obraz procesu karnego, jaki występuje w praktyce.

Niezgodność modelu normatywnego, czyli procesu karnego w znaczeniu ogólnym, 
z procesem karnym rzeczywistym wskazuje, że praktyka procesowa, czyli działal-
ność organów i uczestników postępowania, odbiega od normatywnego wzorca.

1.4. Przedmiot procesu karnego oraz podstawa jego wszczęcia

Przedmiotem procesu jest kwestia popełnienia przestępstwa, a w dalszej kolejności – 
problem odpowiedzialności karnej i ewentualnie cywilnej określonej osoby za za-
rzucone jej przestępstwo3. W  konkretnym procesie karnym wymieniona kwestia 
może być rozstrzygnięta w różny sposób. W kontradyktoryjnym postępowaniu stro-
ny przeprowadzają przecież dowody i przekonują sąd do swoich racji procesowych. 
Może to doprowadzić do sytuacji, że zarzut oskarżenia upadnie np. z braku wystar-
czających dowodów na  poparcie tezy oskarżenia lub z  powodu uznania dowodów 
obrony za wiarygodne i odmówienia tej cechy dowodom oskarżenia. Zarzut oskarże-
nia stanowi bowiem jedynie hipotezę oceny określonego zdarzenia, która może, ale 
nie musi zostać potwierdzona w procesie. Dlatego przedmiotem procesu jest kwestia 
odpowiedzialności prawnej oskarżonego za zarzucony mu czyn. Wskazana na wstę-
pie kwestia jest głównym przedmiotem zasadniczego procesu karnego. W postępo-
waniu adhezyjnym, które obowiązywało do 30.06.2015 r., przedmiotem była kwestia 
ewentualnej odpowiedzialności cywilnej oskarżonego. Można także mówić o przed-
miotach ubocznych procesu w odniesieniu do np. postępowań następczych lub incy-

3 Zob. M. Cieślak, O  pojęciu przedmiotu procesu karnego i  w  sprawie tzw.  „podstawy procesu”, 
PiP 1959/8–9, s. 333.
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