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Akty prawne

EKPC – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności, sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. 

(Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.)

Karta P raw Podstawowych UE – Karta Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 389)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.)

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.)

k.k.s. – ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 859 ze zm.)

k.k.w. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 53 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. 

(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

k.p.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1375 ze zm.)

k.r.o. – ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1359)

MPPOiP – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. 

(Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167)

pr.prok. – ustawa z 28.01.2016 r. – Prawo o prokuraturze 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1247 ze zm.)

p.u.s.p. – ustawa z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.)

ustawa o Trybunale Stanu – ustawa z 26.03.1982 r. o Trybunale Stanu 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 762)
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u.ś.kor. – ustawa z 25.06.1977 r. o świadku koronnym 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1197)

Orzecznictwo i czasopisma

OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa

PiP – Państwo i Prawo

Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo

Organy, instytucje i inne

ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

AW – Agencja Wywiadu

CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne

ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych

SA – Sąd Apelacyjny

SKW – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

SN – Sąd Najwyższy

SWW – Służba Wywiadu Wojskowego

TK – Trybunał Konstytucyjny
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ROZDZIAŁ I

Zagadnienia ogólne

Co to jest proces karny?

Proces karny to zespół prawnie uregulowanych czynności organów 

państwa i innych uczestników postępowania, o określonej sekwencji, 

wzajemnych związkach i zależnościach, dla osiągnięcia określonych 

celów 1.

Jak wyjaśniać istotę procesu karnego?

Istotę procesu karnego należy wyjaśniać z uwzględnieniem wielu 

jego cech. Do elementów składających się na istotę procesu karnego 

zalicza się następujące jego charakterystyczne cechy:

– proces karny jest działalnością niezawisłego sądu, współdziała-

jących z nim organów ścigania karnego oraz wszelkich innych 

uczestników postępowania karnego;

– jest to działalność uregulowana przez przepisy prawa karnego 

procesowego;

– działalność procesowa przebiega w ramach stosunków proceso-

wych;

– proces karny jest podejmowany i prowadzony w określonym celu 2.

1. Tak  J. Skorupka [w:]  Proces karny, red. J. Skorupka, Warszawa 2018, s. 27. Por. S. Wal-
toś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018, s. 20 oraz M.  Cieślak, Pol ska 

procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1973, s. 7. Zob. S. Śl  iwiński, 
Proces karny. Część ogólna, Warszawa 1936, s. 8.

2. Zob. np. S. Śliwiński, Proces karny. Zasady ogólne, Warszawa 1948, s. 48 i n.
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Co to jest postępowanie karne?

Postępowanie karne może oznaczać:

▶ krótsze odcinki przebiegu procesu karnego (np. postępowanie 

przygotowawcze, odwoławcze) lub

▶ szczególne odmiany procesu karnego (np. postępowanie prywat-

noskargowe, nakazowe), bądź też

▶ przebiegi procesu karnego wyróżnione według innych kryteriów 

(np. postępowanie dowodowe).

Jakie znaczenie ma prawne uregulowanie czynności organów pań-

stwa i innych uczestników postępowania?

Prawne uregulowanie działalności procesowej, tj. zachowań poszcze-

gólnych uczestników procesu, pozwala na:

▶ ustalenie, czy mamy do czynienia z działalnością procesową, 

tj. w ramach procesu karnego (bo opisaną przez przepisy), czy 

poza procesem karnym (bo podejmowaną niezgodnie z przepi-

sami);

▶ zapewnienie prawidłowych i skutecznych sposobów ścigania prze-

stępstw;

▶ wyeliminowanie dowolności w działaniu organów procesowych;

▶ stworzenie systemu gwarancji procesowych, w szczególności okre-

ślenie pozycji procesowej poszczególnych uczestników procesu 

karnego.

Co jest przedmiotem procesu karnego?

Przedmiotem procesu karnego jest kwestia popełnienia przestępstwa, 

a w dalszej kolejności problem odpowiedzialności karnej i ewentu-

alnie odpowiedzialności cywilnej określonej osoby za zarzucone jej 

przestępstwo 3.

3. Zob.  M. Cieślak, O pojęciu przedmiotu procesu karnego i w sprawie tzw. „podstawy pro-

cesu”, PiP 1959/8–9, s. 333; S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny…, s. 27.
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Czym charakteryzuje się przedmiot procesu karnego?

Przedmiot procesu karnego powinien być:

– niezmienny,

– niepodzielny 4.

Co oznacza niezmienność przedmiotu procesu karnego?

Niezmienność przedmiotu procesu karnego oznacza, że musi zacho-

dzić tożsamość między czynem zarzuconym oskarżonemu w akcie 

oskarżonego a czynem przypisanym mu w wyroku. Innymi słowy 

czyn, za który dana osoba została skazana, musi być tym samym czy-

nem, o który została oskarżona. Inaczej rzecz ujmując, skazanie musi 

odnosić się do tego samego zdarzenia faktycznego.

Uwaga! Wyjście poza granice tożsamości czynu w postępowaniu są-

dowym oznacza wyjście poza granice oskarżenia.

Granice oskarżenia wyznacza czyn zarzucony aktem oskarżenia, a za-

tem pewne zdarzenie historyczne, które zostało poddane pod osąd, 

stanowiące tzw. podstawę faktyczną sprawy 5.

Przedmiotowe granice procesu zakreśla zdarzenie faktyczne, które 

oskarżyciel opisał w akcie oskarżenia w formie zarzutu, podając także 

naruszony, jego zdaniem, przepis ustawy karnej. Sąd nie jest przy tym 

związany ani samym opisem, ani też kwalifi kacją prawną tego czynu 

wskazaną przez oskarżyciela, wiąże go natomiast czyn jako zdarzenie 

faktyczne i tych granic przekroczyć już nie może. Stąd też wyjście poza 

ramy oskarżenia mogłoby nastąpić tylko wtedy, gdyby w grę wchodziło 

przyjęcie – oprócz znamion czynu zarzucanego w akcie oskarżenia – 

ponadto innych zdarzeń lub znamion czynu w stosunku do czynu 

4. Zob. szerzej M. Cieślak, Polska procedura karna…, s. 273 i n.
5. Zob.  Kodeks postępowania karnego, t. I, Komentarz aktualizowany, red. D. Świecki, 

LEX 2022, art. 399, teza 6 i n.
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zarzucanego (rozszerzenie jego zakresu) albo zastąpienie go zupełnie 

innymi znamionami. Nie może natomiast być mowy o wyjściu poza 

granice oskarżenia wówczas, gdy w wyniku postępowania dowodowego 

i dokonywanych ustaleń sąd przyjmie węższy zakres znamion czynu, 

niż to zarzucono w akcie oskarżenia, eliminując znamiona lub łago-

dząc ich postać (wyrok SN z 21.09.2006 r., V KK 10/06, LEX nr 196961).

Kiedy brak jest tożsamości czynu zarzuconego i przypisanego oskar-

żonemu?

W doktrynie procesu karnego wypracowano negatywne kryteria, 

na podstawie których można ustalić, czy zachodzi brak tożsamości 

między czynem zarzuconym i przypisanym oskarżonemu 6. Dzieje 

się tak, gdy:

– nastąpiła zmiana osoby sprawcy, gdyż ustalono, że przestępstwo 

popełnił kto inny;

– nastąpiła zmiana dobra prawnego (przedmiotu ochrony);

– nastąpiła zmiana osoby pokrzywdzonego i jednocześnie wystąpiła 

jakakolwiek (dowolna) różnica dotycząca miejsca, czasu, przed-

miotu wykonawczego lub ustawowych znamion czynu;

– nie doszło do zmiany pokrzywdzonego, ale ujawniły się cztery 

różnice (wszystkie jednocześnie) dotyczące miejsca, czasu, przed-

miotu wykonawczego i ustawowych znamion czynu.

Kwestia zachowania tożsamości czynu jest ocenna i wymaga każdo-

razowo dokonania analizy okoliczności konkretnej sprawy, co trafnie 

podniósł Sąd Najwyższy:

1. Nie można jednak sformułować uniwersalnej reguły pozwalającej 

zawsze na przypisanie popełnienia przestępstwa paserstwa w miejsce 

zarzucanego przestępstwa kradzieży.

6. Zob. M. Cieślak, Polska procedura karna…, s. 278–279. Na temat tożsamości czynu 
i kryteriów wyznaczenia tożsamości czynu zob. szerzej M. Rogal ski, Przesłanka powagi 

rzeczy osądzonej w procesie karnym, Kraków 2005, s. 211 i n.
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2. W sytuacji, gdy w akcie oskarżenia zarzucano kradzież, a w wyro-

ku przypisano popełnienie paserstwa, to w zależności od okoliczno-

ści konkretnej sprawy możliwe będzie stwierdzenie, że wykroczono 

poz a granice aktu oskarżenia, albo uznanie, że nie doszło do wyjścia 

poza te granice. Kluczowe znaczenie dla dokonania takiej oceny bę-

dzie miało zbadanie, czy czyn przypisany mieści się w podstawach 

faktycznych aktu oskarżenia (postanowienie SN z 5.09.2019 r., I KZP 

6/19, OSNKW 2019/9, poz. 53).

Czy niezmienność przedmiotu procesu karnego ma charakter bez-

względny?

W postępowaniu przygotowawczym niezmienność przedmiotu pro-

cesu ma charakter względny.

Zgodnie z art. 314 zdanie pierwsze k.p.k., jeżeli w toku śledztwa okaże się, 

że podejrzanemu należy zarzucić czyn nieobjęty wydanym uprzednio postano-

wieniem o przedstawieniu zarzutów albo czyn w zmienionej w istotny sposób 

postaci lub też, że czyn zarzucany należy zakwalifi kować z surowszego przepi-

su, wydaje się niezwłocznie nowe postanowienie, ogłasza się je podejrzanemu 

oraz przesłuchuje się go.

W p ostępowaniu sądowym niezmienność przedmiotu procesu ma 

charakter bezwzględny. Na etapie postępowania sądowego możliwe 

jest jedynie rozszerzenie przedmiotu procesu karnego.

Zgodnie z art. 398 § 1 k.p.k., jeżeli na podstawie okoliczności, które wyszły 

na jaw w toku rozprawy, oskarżyciel zarzucił oskarżonemu inny czyn oprócz 

objętego aktem oskarżenia, sąd może za zgodą oskarżonego rozpoznać nowe 

oskarżenie na tej samej rozprawie, chyba że zachodzi konieczność przepro-

wadzenia postępowania przygotowawczego co do nowego czynu.
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