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Dział I. Przepisy wstępne
Literatura: G. Artymiak, Przyspieszenie postępowania a zachowanie podstawowych gwarancji proceso-
wych jego uczestników w znowelizowanym procesie karnym – zagadnienia wybrane, w: Z. Sobolewski,
G. Artymiak, C.P. Kłak (red.), Problemy znowelizowanej procedury karnej, Kraków 2004; taż, Zasada
szybkości postępowania karnego. Uwag kilka na tle ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do
rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, WPP 2005, Nr 1; Z. Bana-
siak, Przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie publicznoskargowym w praktyce policyjnej, Prok. i Pr.
2008, Nr 2; T. Bergel, Jaka skargowość? Wpływ instytucji cofnięcia aktu oskarżenia na zasadę skargo-
wości w znowelizowanej procedurze karnej, Pal. 2015, Nr 1–2; B.T. Bieńkowska, Równouprawnienie
stron procesowych w systemie zasad polskiego procesu karnego, WPP 2005, Nr 4; E. Bieńkowska,
Aktualne i przyszłe kodeksy karne z perspektywy wiktymologii, Prok. i Pr. 1995, Nr 5; taż, Mediacja
w polskim prawie karnym, PPK 1998, Nr 18; taż, Mediacja w świetle proponowanych zmian KPK,
Prok. i Pr. 2002, Nr 6; A. Bojańczyk, Z problematyki upoważnienia do obrony w procesie karnym
(art. 83 § 2 k.p.k.) – charakter prawny upoważnienia do obrony, cz. 1, CzPKiNP 2005, Nr 1; tenże,
Z problematyki upoważnienia do obrony w procesie karnym (art. 83 § 2 k.p.k.) – charakter prawny
upoważnienia do obrony, cz. II, CzPKiNP 2005, Nr 2; R. Broniecka, Relacje prasowe a zasada obiek-
tywizmu, w: C. Kulesza (red.), System wymiaru sprawiedliwości a media, Białystok 2009; Ł. Budźko,
Prawo do obrony na etapie postępowania przygotowawczego w świetle orzecznictwa Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka w Strasburgu, w: P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego.
Materiały konferencyjne (Kraków 25–28.9.2008 r.), Warszawa 2010; A. Cader, Umorzenie postępo-
wania przygotowawczego na podstawie art. 11 § 1 k.p.k. Wybrane zagadnienia, Nowa Kodyfikacja
Prawa Karnego 2006, t. 20; M. Charkiewicz, Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego na gruncie
art. 54 i art. 56 ustawy – Kodeks karny skarbowy – rzeczywistość znana i nieznana, Prawo i Podatki
2012, Nr 12; M. Cieślak, Nowe prawo karne procesowe Polski Ludowej (charakterystyka ogólna),
Pal. 1970, Nr 3; tenże, O pojęciu przedmiotu procesu karnego i w sprawie tzw. „podstawy procesu”,
PiP 1959, Nr 2; tenże, O przesłankach procesowych w polskim procesie karnym (Podstawowe zało-
żenia i problemy metodologiczne), PiP 1969, Nr 12; tenże, O ściganiu na wniosek w obowiązującym
polskim prawie, PiP 1973, Nr 1; tenże, O „zasadzie domniemania winy”, czyli splot nieporozumień,
NP 1955, Nr 3; tenże, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984;
tenże, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955; R. Citowicz, T. Fedorszczak, Kilka
uwag na temat mediacji w sprawach karnych, ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 2; K. Cioch, P. Mie-
rzejewski, Opinia biegłych psychiatrów w procesie karnym w świetle kodeksu postępowania karnego,
WPP 1999, Nr 3–4; S. Cora, Zasada legalizmu ścigania a zawiadomienie o przestępstwie, PiP 2010,
Nr 10; A. Czapigo, Umorzenie postępowania z powodu niepopełnienia czynu, Prok. i Pr. 1998, Nr 1;
P. Czarnecki, Nowe zadania i wyzwania dla uczestników procesu po „Wielkiej Nowelizacji 2015”,
w: P. Czarnecki, M. Czerwińska, Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury
karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015; P. Czarnecki, A. Matukin, Intertempo-
ralne aspekty obowiązywania ustawy karnej procesowej – zarys problematyki, CzPKiNP 2010, Nr 1;
P. Daniluk, Konstytucyjność braku sądowej kontroli zezwolenia prokuratora na ujawnienie danych
osobowych i wizerunku podejrzanego, Ius Novum 2011, Nr 3; W. Daszkiewicz, Pokrzywdzony prze-
stępstwem a zasada legalizmu w procesie karnym, GSP 2003, t. XI; tenże, Przestępność czynu jako
przesłanka procesowa, PiP 1968, Nr 12; A. Demenko, Prawo do obrony formalnej w transgranicznym
postępowaniu karnym w Unii Europejskiej, Warszawa 2013; D. Drajewicz, Kontradyktoryjność pro-
cesu przed sądem I instancji w znowelizowanym KPK, MoP 2014, Nr 21; K. Dudka, Rola prokuratora
w znowelizowanym postępowaniu karnym, Prok. i Pr. 2015, Nr 1–2; J. Duży, Kompetencja sądu kar-
nego do ustalenia kwoty uszczuplonego podatku, Prok. i Pr. 2014, Nr 1; tenże, Glosa do wyr. SN
z 9.01.2012 r., V KK 327/11, PiP 2013, Nr 4; tenże, Zasada prawdy w znowelizowanym kodeksie po-
stępowania karnego, PiP 2015, Nr 5; T. Ereciński, K. Weitz, Efektywność ochrony prawnej udzielanej
przez sądy w Polsce, PS 2005, Nr 10; A. Gaberle, Leksykon polskiej procedury karnej, Gdańsk 2004;
T. Gardocka, Prejudycjalność w polskim procesie karnym, Warszawa 1987; W. Gliniecki, Przyspie-
szenie i usprawnienie postępowania karnego a ochrona interesów pokrzywdzonego, Prok. i Pr. 2007,
Nr 2; Z. Gosk, B. Szyprowski, Zasada oportunizmu w polskim postępowaniu karnym (art. 11 k.p.k.),
PS 2004, Nr 11–12; M. Goss, Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego, Prok. i Pr.
2014, Nr 3; Z. Gostyński, Umorzenie postępowania na podstawie art. 11 nowego k.p.k. – odstępstwo
od zasady legalizmu, Prok. i Pr. 1997, Nr 12; tenże, Zasada szybkości w nowym kodeksie postępo-
wania karnego, w: E. Skrętowicz (red.), Nowy kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe,
Lublin 1997; tenże, Zawieszenie postępowania karnego, Warszawa 1994; tenże, Obowiązek informo-
wania uczestników postępowania o ich obowiązkach i uprawnieniach jako przejaw zasady uczciwego
(rzetelnego) procesu, w: J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll (red.), Zasady procesu karnego

Sakowicz 3
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wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Prof. S. Waltosia, Warszawa 2000; T. Grzegorczyk,
Cofnięcie wniosku o ściganie w procesie karnym, PS 1997, Nr 1; tenże, Ściganie na wniosek w syste-
mie trybów ścigania karnego, PiP 1987, Nr 1; tenże, Wnioskowy tryb ścigania czynów karalnych, Łódź
1986; tenże, Dalsze zmiany procedury karnej w I półroczu 2007 roku, Prok. i Pr. 2007, Nr 9; tenże, Po-
stępowanie przygotowawcze w świetle nowelizacji z dnia 27 września 2013 r. i rola w nim prokuratora
w aspekcie sądowego stadium procesu, Prok. i Pr. 2015, Nr 1–2; Gurdak T., Kromołowski B., Rola pro-
kuratora w znowelizowanym postępowaniu karnym, w: P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), Uczestnicy
postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny,
Warszawa 2015; J. Haber, Pojęcie i istota przesłanek procesu karnego, PiP 1967, Nr 2; W. Hermeliński,
B. Nita, Prawo do obrony w transgranicznym postępowaniu karnym. Koncepcja obrońcy europejskiego,
Pal. 2009, Nr 5–6; P. Hofmański, Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla prawa
karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, Białystok 1993; tenże, Konwencja Europejska
a prawo karne, Toruń 1995; tenże, Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego, Katowice 1988; tenże,
Prawda materialna w kontradyktoryjnym procesie karnym?, w: S. Waltoś (red.), Księga dedykowana
dr Ewie Weigend, Kraków 2011; tenże, Zasada prawdy w postulowanym modelu procesu karnego,
w: K. Kremens, J. Skorupka (red.),Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym,
Wrocław 2013; P. Hofmański, S. Zabłocki, Meandry wykładni art. 9 § 2 kodeksu postępowania kar-
nego, czyli jak postępować z „wnioskami” składanymi na podstawie tego przepisu, w: L. Leszczyński,
E. Skrętowicz, Z. Hołda (red.), W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci
Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005; ciż, Kodeks postępowania karnego z 1997 roku – koniecz-
ność zmian legislacyjnych, w: A. Zoll (red.), Racjonalna reforma prawa karnego, Warszawa 2001;
P. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, S. Waltoś, Przewlekłość procesu karnego w Polsce i środki jej
zwalczania, w: S. Waltoś, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić?,
Warszawa 2005; tenże, Prawda materialna w kontradyktoryjnym procesie karnym?, w: S. Waltoś (red.),
Księga dedykowana dr Ewie Weigend, Kraków 2011; B. Janusz, Czynności sprawdzające prowadzone
w stosunku do osoby podejrzewanej chronionej immunitetem w polskim procesie karnym, RPEiS 2005,
Nr 4; W. Jasiński, Zasada bezstronności sądu, w: P. Wiliński (red.), System Prawa Karnego Proceso-
wego, t. III, cz. II, Zasady procesu karnego, Warszawa 2014; W. Jasiński, Uwagi o trybie ścigania
przestępstwa zgwałcenia, Prok. i Pr. 2014, Nr 1; M. Jeż-Ludwichowska, Zasada prawdy w postępo-
waniu przygotowawczym oraz kształt kontradyktoryjności i oficjalności w jurysdykcyjnym stadium
postępowania karnego – czy potrzebne są zmiany?, w: Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa
Profesora Janusza Tylmana, Warszawa 2011; J. Jodłowski, Wpływ ograniczenia inicjatywy dowodo-
wej sądu na realizację zasady prawdy materialnej w postępowaniu karnym, CzPKiNP 2012, Nr 6;
J. Jodłowski, Zasada prawdy materialnej – obowiązek ustalenia faktów zgodnych z rzeczywistością
czy dyrektywa optymalizacyjna?, w: P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie kar-
nym, Warszawa 2013; D. Kaczorkiewicz, Czynności podejmowane z urzędu przez organ prowadzący
postępowanie karne a wnioski uprawnionych podmiotów, Prok. 2006, Nr 3; A. Kaftal, Prawomocność
wyroków sądowych w polskim prawie karnym procesowym, Warszawa 1966; M. Kalemba, Zasada
in dubio pro reo w kontradyktoryjnym procesie karnym, w: P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność
w polskim procesie karnym, Warszawa 2013; P. Kardas, Garść refleksji o standardzie rzetelnego pro-
cesu w kontekście zasady prawdy materialnej oraz konstrukcji czynności sądowych w postępowaniu
przygotowawczym, w: J. Skorupka, W. Jasiński (red.), Rzetelny proces karny. Materiały konferencji
naukowej, Trzebieszowice 17–19.9.2009 r., Warszawa 2010; tenże, Mieszany, kontradyktoryjny czy
inkwizycyjny proces karny? Rozważania o kierunku projektowanych zmian Kodeksu postępowania
karnego, CzPKiNP 2011, Nr specjalny; tenże, Projektowany model obrony z urzędu a zasada prawdy
materialnej, Pal. 2013, Nr 5–6; tenże, Zasada prawdy materialnej a kontradyktoryjność postępowania
dowodowego. Przeciwstawne czy komplementarne zasady procesu karnego?, w: J. Giezek, A. Ma-
licki (red.), Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego, t. V, Warszawa 2012; tenże, Zasada
prawdy materialnej w perspektywie korespondencyjnej, koherencyjnej, pragmatycznej i konsensual-
nej teorii prawdy (kilka uwag na tle propozycji nowego ujęcia przepisów dotyczących postępowania
dowodowego przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania dowodowego w toku postępowania
przygotowawczego), w: P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Warszawa
2013; P. Karlik, Potrzeba zmian mediacji w sprawach karnych, Prok. i Pr. 2013, Nr 6; C.P. Kłak,
Pojęcie przewlekłości postępowania sądowego, Prok. i Pr. 2008, Nr 12; tenże, Wymogi formalne
skargi na przewlekłość postępowania, Prok. i Pr. 2010, Nr 3; tenże, Temporalna niedopuszczalność
złożenia nowej skargi na przewlekłość postępowania, Prok. i Pr. 2011, Nr 3; C.P. Kłak, I. Oleksie-
wicz, „Rozsądny termin” postępowania w orzecznictwie międzynarodowym. Zagadnienia wybrane, Ius
et Administratio 2004, Nr 4; P. Kardas, Garść refleksji o standardzie rzetelnego procesu w kontekście
zasady prawdy materialnej oraz konstrukcji czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
w: J. Skorupka, W. Jasiński (red.), Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej, Trzebieszo-
wice 17–19.9.2009 r., Warszawa 2010; R. Koper, Postępowanie mediacyjne a skazanie oskarżonego bez
rozprawy, Prok. i Pr. 1999, Nr 11–12; M. Kowalski, Czynności w niezbędnym zakresie w postępowaniu
karnym, Prok. i Pr. 2003, Nr 1; T. Kozioł, Zasada in dubio pro reo a brak wątpliwości co do oko-
liczności popełnienia czynu jako przesłanka warunkowego umorzenia postępowania karnego, PS 2002,
Nr 11–12; L.T. Krawczyk, Materialnoprawne ujęcie czynu ciągłego a zakres powagi rzeczy osądzo-
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nej w przypadku przestępstwa popełnionego czynem ciągłym, w: Z. Ćwiąkalski, A. Artymiak (red.),
Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego. W świetle kodyfikacji karnych z 1997 r.
i propozycji ich zmian, Warszawa 2009; P. Kruszyński, Prawo podejrzanego do obrony w nowym k.p.k.,
w: E. Skrętowicz (red.), Nowy Kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, Kraków 1998;
P. Kruszyński, Reguła in dubio pro reo po noweli Kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013
roku, w: T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska (red.), Polski proces
karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 r. Księga jubileuszowa dedykowana Pro-
fesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa 2014; tenże, Zasada domniemania
niewinności w polskim procesie karnym, Warszawa 1983; I. Krześnicki, Ławnik ludowy, czyli ław-
nik, Rz. z 2.6.2003 r; M. Kucharczyk, Pomówienie jako szczególny rodzaj „wyjaśnień” oskarżonego,
PS 2005, Nr 4; J. Kudrelek, Choroba psychiczna jako przyczyna zawieszenia postępowania karnego,
Prok. i Pr. 2004, Nr 11–12; tenże, Zawieszenie postępowania karnego, PPol. 2004, Nr 4; C. Kulesza,
Mediacja a system wymiaru sprawiedliwości (szanse, ograniczenia, zagrożenia), PiP 1995, Nr 12; tenże,
Przemodelowanie postępowania karnego, Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Warszawa
2011; tenże, Legalizm i oportunizm ścigania a prawa pokrzywdzonego w świetle nowelizacji polskiego
ustawodawstwa karnego z 2013 roku, w: T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, D. Świecki,
M. Zbrojewska (red.), Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 r.
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, War-
szawa 2014; tenże, Od obrony formalnej do obrony realnej? Nowa rola obrońcy w projekcie reformy
procedury karnej, w: A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Problemy
wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013;
tenże, Rola prokuratora w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, Prok. i Pr. 2014, Nr 4;
B. Kunicka-Michalska, Prawo oskarżonego do obrony a fałszywe oskarżenia, Pal. 1968, Nr 6; D. Ku-
żelewski, Ewolucja polskich uregulowań dotyczących mediacji w sprawach karnych na tle standardów
europejskich, Białostockie Studia Prawnicze 2014, Nr 15; tenże, Mediacja po nowelizacji k.p.k. – krok
ku zwiększeniu roli konsensualizmu w polskim procesie karnym?, w: Z. Sobolewski, G. Artymiak,
C.P. Kłak (red.), Problemy znowelizowanej procedury karnej, Kraków 2004; tenże, Zmiany w k.p.k.
dotyczące mediacji, Jur. 2001, Nr 10; Z. Kwiatkowski, Zakaz przesłuchania mediatora jako świadka
w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego w: T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski,
D. Świecki, M. Zbrojewska (red.), Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle noweli-
zacji z 2013 r. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego
90. urodzin, Warszawa 2014; S.M. Lipczyńska, Znaczenie i funkcje zasady in dubio pro reo w procesie
karnym, PiP 1967, Nr 10; P. Lewczyk, Zakres związania sądu karnego decyzją podatkową, PS 2013,
Nr 4; G. Łabuda, Zawieszenie postępowania karnego skarbowego ze względu na prejudykat, Prok. i Pr.
2011, Nr 3; L. Łamejko, Prawo do milczenia w procesie karnym a domniemanie niewinności i prawo
do obrony, w: J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postę-
powaniu karnym, Olsztyn 2009; K. Łucarz, A. Muszyńska, Realizacja prawnie chronionych interesów
pokrzywdzonego a zasada szybkości postępowania, Prok. i Pr. 2009, Nr 10; M. Mazur (red.), Kodeks
postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1976; K. Marszał, Proces karny. Zagadnienia ogólne,
Katowice 2008; J. Majewski, Uwagi o przewidywanym wpływie projektowanych zmian w przepisach
o postępowaniu jurysdykcyjnym na możliwości realizacji zasady prawdy materialnej – głos w dysku-
sji, w: J. Giezek, A. Malicki (red.), Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego, t. V, Warszawa
2012; A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994; tenże, Refleksje na temat prze-
strzegania zasady prawdy materialnej a zachowania sprawności postępowania karnego, w: Aktualne
problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana profesorowi Janowi Grajewskiemu, GSP 2003,
t. XI; tenże, Zasada legalizmu w postępowaniu lustracyjnym, w: J. Czapska, A. Gaberle, A. Światło-
wski, A. Zoll (red.), Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora
Stanisława Waltosia, Warszawa 2000; B. Nita, Zawieszenie postępowania karnego w związku z postę-
powaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym, PS 2000, Nr 1; taż, Konstytucyjne zakorzenienie zasady
nemo tenetur se ipsum accusare, w: J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa
Profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009; B. Nita, A. Światłowski, Kontradyktoryjny proces karny (mię-
dzy prawdą materialną a szybkością postępowania), PiP 2012, Nr 1; I. Nowikowski, W kwestii skargi
na nierozpoznawanie sprawy w rozsądnym terminie w postępowaniu karnym (zagadnienia wybrane),
w: A. Marek (red.), Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga pamiątkowa
Profesora Andrzeja Bulsiewicza, Toruń 2004; tenże, O niektórych kwestiach związanych z tak zwa-
nym umorzeniem absorpcyjnym, GSP 2003, t. XI; tenże, Uczestnicy procesu karnego według nowego
k.p.k. (zagadnienia wybrane), w: E. Skrętowicz (red.), Nowy Kodeks postępowania karnego. Zagadnie-
nia węzłowe, Kraków 1998; tenże, Uwagi o zasadzie rzetelnego procesu karnego (kwestie wybrane),
w: J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa
2009; tenże, W kwestii skargi na nierozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie w postępowaniu karnym
(zagadnienia wybrane), w: A. Marek (red.), Współczesne problemy procesu karnego i jego efektyw-
ności. Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza, Toruń 2004; T.A. Olszewski, Umorzenie
absorpcyjne, Prok. i Pr. 2008, Nr 1; R. Olszewski, Role prokuratora w postępowaniu karnym, Prok.
i Pr. 2014, Nr 1; A. Orfin, Sprawność postępowania karnego w świetle zasady prawdy materialnej
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i zasady bezpośredniości, Ius Novum 2012, Nr 3; L.K. Paprzycki, Prawa i obowiązki pokrzywdzonego
w postępowaniu przed sądem karnym pierwszej instancji – zarys problematyki, Pal. 2000, Nr 2–3;
tenże, Problematyka psychiatryczna w nowej kodyfikacji karnej, Prok. i Pr. 1997, Nr 11; M. Popiel,
Kontradyktoryjność postępowania a udział sądu w dotarciu do prawdy materialnej, w: P. Czarnecka,
M. Czerwińska (red.), Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po
1.7.2015 r. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015; P. Przygucki, Prawda materialna w procesie kar-
nym w perspektywie projektowanych zmian kodeksu postępowania karnego, Acta UL, Fol. Iur. 2014,
Nr 73; T. Razowski, Zlecenie czynności dowodowych przez sąd w toku rozprawy głównej, WPP 2003,
Nr 4; M. Rogacka-Rzewnicka, Nowa kultura poszukiwania prawdy w procesie karnym w świetle no-
welizacji Kodeksu postępowania karnego na podstawie ustawy z 27 września 2013 roku. Perspektywa
systemowa, w: T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska (red.), Polski
proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 r. Księga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa 2014; taż, Oportunizm i le-
galizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego, Warszawa 2007;
taż, Znaczenie niepisanych reguł postępowania dla tworzenia podstaw rzetelnego procesu karnego,
w: J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa
2009; M. Rogalski, Konsekwencje orzekania wbrew zakazowi ne bis in idem, w: Z. Sobolewski, G. Ar-
tymiak, C.P. Kłak (red.), Problemy znowelizowanej procedury karnej, Kraków 2004; tenże, Res iudicata
jako przesłanka procesu karnego, Rzeszów 2004; tenże, Prawomocność formalna i materialna w polski
procesie karnym, w: G. Rejman, B.T. Bieńkowska, Z. Jędrzejewski, P. Mierzejewski (red.), Problemy
prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala, Warszawa 2008; tenże,
Res iudicata a przestępstwo ciągłe, SP 2001, Nr 2; tenże, Res iudicata i zakaz ne bis in idem jako
gwarancje rzetelnego procesu, w: J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Pro-
fesor Zofii Świdy, Warszawa 2009; tenże, Tożsamość czynu w procesie karnym, PiP 2005, Nr 6; tenże,
Zasady legalizmu w procesie karnym po noweli do kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września
2013 r., Prok. i Pr. 2015, Nr 1–2; A. Sakowicz, Zasada ne bis in idem w prawie karnym, Białystok
2011; tenże, Wzajemne uznawanie orzeczeń kończących postępowanie karne w kontekście zasady ne
bis in dem, w: A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz (red.), Europejskie prawo karne, Warszawa
2012; tenże, Zasada informacji procesowej, w: P. Wiliński (red.), System Prawa Karnego Procesowego,
t. III, cz. I, Zasady procesu karnego, Warszawa 2014; tenże, Zasada prawdy materialnej a prawo do mil-
czenia, w: P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego. Materiały konferencyjne (Kraków
25–28.9.2008 r.), Warszawa 2010; L. Schaff, Problematyka domniemania niewinności w postępowaniu
przygotowawczym, NP 1954, Nr 9; tenże, W obronie domniemania niewinności, NP 1955, Nr 7–8;
J. Skorupka, Sprawiedliwość proceduralna jako cel procesu karnego, w: J. Skorupka (red.), Rzetelny
proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009; tenże, Model postępowania
przygotowawczego i sądowego, w: Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Warszawa 2011;
J. Skorupka, Prokurator jako rzecznik interesu publicznego w kontradyktoryjnym procesie karnym,
w: T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska (red.), Polski proces karny
i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 r. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi
Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa 2014; tenże, Zasada prawdy materialnej
w projekcie noweli kodeksu postępowania karnego opracowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa
Karnego, w: P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa
Profesora Andrzeja Zolla, Warszawa 2012; tenże, Czas jako czynnik determinujący przebieg postępo-
wania przygotowawczego, Prok. i Pr. 2010, Nr 1–2; E. Skrętowicz, Z problematyki rzetelnego procesu,
w: J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa
2009; Z. Sobolewski, Samooskarżenie w świetle prawa karnego (nemo se ipsum accusare tenetur), War-
szawa 1982; P.K. Sowiński, Zasada domniemania niewinności a wolność słowa, w: C. Kulesza (red.),
System wymiaru sprawiedliwości a media, Białystok 2009; S. Stachowiak, Funkcje zasady skargowości
w polskim procesie karnym, Poznań 1975; tenże, Zakres informacji procesowej przekazywanej podej-
rzanemu przed i w toku przesłuchiwania, Prok. i Pr. 2001, Nr 3; D. Stachurski, Spór o istotę przesłanek
procesowych w polskiej nauce procesu karnego, CzPKiNP 2005, Nr 1; P. Starzyński, Media a zasady
procesowe i cele postępowania przygotowawczego, w: C. Kulesza (red.), System wymiaru sprawied-
liwości a media, Białystok 2009; S. Steinborn, Formalne porozumienia karnoprocesowe w świetle
konstytucyjnej zasady równości, Prok. i Pr. 2004, Nr 2; tenże, Prawomocność części orzeczenia w pro-
cesie karnym, Warszawa 2011; R.A. Stefański, Czynności dowodowe prokuratora zlecone przez sąd –
art. 397 k.p.k., Prok. i Pr. 2003, Nr 5; tenże, Karnoprocesowe aspekty zgody parlamentarzysty na pocią-
gnięcie go do odpowiedzialności karnej, Prok. i Pr. 2002, Nr 6; tenże, Krytycznie o obecnym modelu
postępowania przygotowawczego, w: P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, War-
szawa 2010; tenże, Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym, Warszawa 2012; tenże, Rzetelne
postępowanie przed sądem pierwszej instancji, w: J. Skorupka, W. Jasiński (red.), Rzetelny proces
karny. Materiały z konferencji naukowej, Trzebieszowice 17–19 września 2009 r., Warszawa 2010;
tenże, Termin do cofnięcia wniosku o ściganie, Prok. i Pr. 2001, Nr 6; W. Sych, Pokrzywdzony wobec
zawieszenia postępowania przygotowawczego, Prok. i Pr. 2004, Nr 3; B. Sygit, Duży J., Nowa pozycja
prokuratora w świetle zmian w kodeksie postępowania karnego, Prok. i Pr. 2014, Nr 7–8; B. Sygit, Wą-
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sik D., Kontrowersje wokół nowego ujęcia zasady in dubio pro reo. Rozważania na kanwie nowelizacji
Kodeksu postępowania karnego, w: T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbro-
jewska (red.), Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 r. Księga
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa
2014; D. Szumiło-Kulczycka, Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępo-
waniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – znaczenie i zakres zastosowania w sprawach karnych,
w: S. Waltoś, J. Czapska (red.), Zgubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić?, Warszawa
2005; Z. Świda, Zasada swobodnej oceny dowodów w polskim procesie karnym, Wrocław 1983; A. Tę-
cza-Paciorek, K. Wróblewski, Ciężar dowodu w procesie karnym, czyli jaka jest, a jaka będzie rola
sądu (sędziego), PS 2014, Nr 11–12; E. Trybuchowska, Zwrot sprawy prokuratorowi do uzupełnienia
postępowania przygotowawczego w świetle obowiązujących przepisów i założeń nowelizacji, w: Nowa
Kodyfikacja Prawa Karnego 2003, t. 13; A. Tybur, Problematyka „sygnalizacji” w nowym kodeksie
postępowania karnego, Prok. i Pr. 1998, Nr 4; S. Waltoś, Domniemanie niewinności w świecie me-
diów, w: C. Kulesza (red.), System wymiaru sprawiedliwości a media, Białystok 2009; tenże, Główne
nurty nowelizacji procedury karnej, PiP 2003, Nr 4; tenże, Kilka słów o polskim modelu postępowania
przygotowawczego, w: J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zo-
fii Świdy, Warszawa 2009; Waltoś S., O stabilności polskich kodyfikacji karnych, w: Państwo prawa
i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Warszawa 2012; tenże, Zawieszenie
postępowania w świetle przepisów nowego Kodeksu postępowania karnego, Pal. 1970, Nr 12; tenże,
Nowe instytucje w kodeksie postępowania karnego z 1997 roku, PiP 1997, Nr 8; tenże, Czy w Polsce
proces karny jest rzetelny?, w: V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Węzłowe
problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profeso-
rowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010; tenże, Prasa a wstępne stadium procesu karnego, Zeszyty
Prasoznawcze 1968, Nr 1; tenże, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009; tenże, Zasada prawdy
materialnej, w: P. Wiliński (red.), System Prawa Karnego Procesowego, t. III, cz. I, Zasady procesu
karnego, Warszawa 2014; S. Waltoś, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją
przywrócić?, Warszawa 2005; Wiliński P., O koncepcji reguł i zasad na gruncie teorii zasad procesu
karnego, w: T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, D. Świecki, M. Zbrojewska (red.), Polski
proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 r. Księga jubileuszowa dedy-
kowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa 2014; P. Wiliński,
Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Kraków 2006; tenże, Konstytucyjne granice
prawa do obrony w procesie karnym, Pal. 2007, Nr 5–6; tenże, Materialny ciężar dowodu winy oskar-
żonego – przyczynek do rozważań, w: P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo
karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Warszawa 2012; tenże, Opinia dotycząca za-
kresu temporalnego obowiązku rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do
odpowiedzialności karnej w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, PSejm. 2008,
Nr 4; tenże, O koncepcji rzetelnego procesu karnego, w: J. Skorupka, W. Jasiński (red.), Rzetelny
proces karny. Materiały konferencji naukowej, Trzebieszowice 17–19.9.2009 r., Warszawa 2010; tenże,
Sprawiedliwość proceduralna a proces karny, w: J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga
jubileuszowa Profesor Zofii Świdy Warszawa 2009; tenże, W dziesięciolecie obowiązywania kodeksu
postępowania karnego, PiP 2009, Nr 4; K. Witkowska, Znaczenie szybkości postępowania karnego oraz
koncentracji czynności procesowych dla realizacji celów i zadań procesu karnego, Prok. i Pr. 2009,
Nr 3; J. Wojnar, Odstąpienie od zasady legalizmu – art. 11 k.p.k., Prok. i Pr. 1999, Nr 25; K. Woźniew-
ski, Zasada trafnej reakcji karnej – art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k. po nowelizacji z dnia 27 września 2013 rok,
GSP 2015, t. XXXIII; W. Wróbel, O dwóch aspektach konstytucyjnej zasady domniemania niewinno-
ści, w: Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji
70. rocznicy urodzin Profesora A. Gaberle, Kraków 2007; tenże, Konstytucyjne prawo do obrony w per-
spektywie prawa karnego materialnego, w: V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.),
Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiaro-
wana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010; tenże, Domniemanie niewinności – wybrane
zagadnienia na tle uchwały SN z dnia 28 września 2006 r., I KZP 8/06, Studia i Materiały Biura Stu-
diów i Analiz SN 2007, Nr 1; D. Wysocki, Przewlekłość procesu karnego, Kraków 2001; A. Zachuta,
Umorzenie absorpcyjne (art. 11 k.p.k.) – instrument przydatny w procesie karnym, czy zbędny?, Prok.
i Pr. 2000, Nr 12; J. Zagrodnik, Umorzenie absorpcyjne a instytucja skargi subsydiarnej w polskim
procesie karnym, Prok. i Pr. 2000, Nr 2; S. Zabłocki, Reguły ne peius a materialne prawo do obrony
w postępowaniu odwoławczym, w: P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego. Mate-
riały konferencyjne (Kraków 25–28.9.2008 r.), Warszawa 2010; K. Zgryzek, Determinanty sprawności
postępowania karnego. Artykuł recenzyjny, PiP 2008, Nr 10.
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Art. 1 Nb 1–3 1. Kodeks postępowania karnego

Art. 1. [Zakres obowiązywania]
Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów

niniejszego kodeksu.

Spis treści

Nb Nb
I. Termin „postępowanie karne” . . . . . . 1–5

1. Postępowanie karne . . . . . . . . . . . 1
2. Proces karny . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3. Postępowanie karne sensu largo i sen-
su stricto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4. Postępowanie karne wykonawcze . . . 4
5. Stosowanie odpowiednie przepisów
KPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

II. Źródła prawa karnego procesowego . 6–9
1. Źródła prawa karnego procesowego . 6
2. Rozporządzenia i regulaminy . . . . . 7
3. Konstytucja RP . . . . . . . . . . . . . . 8
4. Ratyfikowane umowy międzynarodo-
we . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

I. Termin „postępowanie karne”
1. Postępowanie karne. Termin „postępowanie karne”, użyty w art. 1 ustawy procesowej, jest1

synonimem procesu karnego, który oznacza „prawnie uregulowaną działalność zmierzającą do
wykrycia i ustalenia czynu przestępnego i jego sprawcy, do osądzenia go za ten czyn i ewen-
tualnego wykonania kary i innych środków reakcji karnej” (por. M. Cieślak, O pojęciu,
s. 246; tenże, Polska procedura karna, Warszawa 1984, s. 9–12; J. Grajewski, w: J. Grajew-
ski (red.), Prawo karne procesowe – część ogólna, Warszawa 2009, s. 2). Inni autorzy stoją
jednak na stanowisku, że pojęcie postępowania karnego oznacza „przebieg całego lub części pro-
cesu, a także czynności podejmowanych w poszczególnych stadiach procesowych” (por. Z. Świda,
w: Z. Świda (red.), Postępowanie karne. Część ogólna, Warszawa 2008, s. 13). Przepis niniejszy
statuuje normę podstawową dla całości postępowania karnego, która musi składać się z dwóch
elementów, tj. postępowanie musi być postępowaniem karnym oraz musi należeć do właściwych
sądów. W piśmiennictwie podkreśla się, iż owo pojęcie obejmuje zakresem przedmiotowym po-
stępowanie sądowe oraz fragmenty postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie
należącej do właściwości sądów, a także postępowania incydentalne, pomocnicze oraz uzupełnia-
jące, których przedmiotem nie jest kwestia odpowiedzialności oskarżonego, np. postępowanie
w przedmiocie tymczasowego aresztowania, odtworzenia zaginionych bądź zniszczonych akt
czy też postępowanie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie oraz tymczasowe aresztowanie
(por. Hofmański i in., Komentarz, t. I, s. 26; Grzegorczyk, Komentarz, s. 46). Spotkać można
także definicję procesu, zawężającą postępowanie karne do czynności podejmowanych przez or-
gany państwowe, przez „pojęcie proces czy postępowanie karne rozumie się zespół wszelkich
czynności podejmowanych przez właściwe, powołane w tym celu organy państwowe, w celu
realizacji odpowiedzialności karnej wynikającej z prawa karnego materialnego” (por. W. Dasz-
kiewicz, Postępowanie karne procesowe. Zagadnienia ogólne, Bydgoszcz 2000, s. 16).

2. Proces karny. Sformułowanie „postępowanie karne” zarówno w judykaturze, jak i doktrynie2
jest zastępowane terminem „proces karny” (tak np. W. Daszkiewicz, Postępowanie karne proce-
sowe, s. 16; tenże, Proces karny. Część ogólna, Warszawa–Poznań 1994, s. 11; T. Grzegorczyk,
J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011, s. 48; F. Prusak, Postępowanie karne,
Warszawa 2003, s. 12), któremu A. Murzynowski nadaje trzy znaczenia:

1) proces karny jako teoretyczna wizja, będąca systemem poglądów na sposób ukształtowania
postępowania karnego, adresowanych do twórców ustawy;

2) proces karny jako ustanowiony i obowiązujący wzorzec postępowania karnego, który powi-
nien być przestrzegany w praktyce;

3) proces karny w znaczeniu rzeczywistym, czyli praktyczna działalność organów procesowych
(por. Murzynowski, Istota i zasady, s. 13–15); zdaniem S. Waltosia, termin „proces karny”
jest pojęciem szerokim, obejmującym całą działalność zmierzającą do rozstrzygnięcia kwestii
odpowiedzialności oskarżonego (por. S. Waltoś, Proces karny, s. 16–17).

3. Postępowanie karne sensu largo i sensu stricto. W doktrynie wyróżnia się postępowa-3
nie karne sensu largo i sensu stricto. Postępowanie karne sensu largo poza regulacją KPK
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obejmuje również postępowanie karne wykonawcze, postępowanie w sprawach o przestępstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz postępowanie w sprawach o wykroczenia. Natomiast po-
stępowanie karne sensu stricto odnosi się tylko do przepisów KPK. Należy podzielić pogląd tych
przedstawicieli doktryny, którzy zgodnie z treścią art. 1 KPK, z terminu „postępowanie karne”
wyłączają postępowania zawarte w odrębnych aktach prawnych. Nie wyklucza to możliwości
posiłkowego stosowania przepisów KPK w ww. postępowaniach (por. Grzegorczyk, Komentarz,
s. 46; Hofmański i in., Komentarz, t. I, s. 26–27; E. Bieńkowska, w: Kruszyński, Wykład, s. 19;
Cieślak, Polska procedura, s. 54). Zawsze jednak każda czynność procesowa organu karnoproce-
sowego, a w szczególności imperatywne oświadczenia woli (decyzje, polecenia) winna być oparta
na obowiązującej konkretnie normie upoważniającej do działania, wynikającej z prawa karnego
procesowego. Stanowi to fundamentalny element treściowy konstytucyjnej zasady praworządno-
ści w jej karnoprocesowym, formalnym aspekcie (por. K. Woźniewski, Zasada praworządności
w procesie karnym, GSP 2010, t. XXIV, s. 391 i n.).

4. Postępowanie karne wykonawcze. W rozumieniu komentowanego przepisu nie jest po- 4
stępowaniem karnym postępowanie karne wykonawcze, mimo że zgodnie z art. 1 § 2 KKW,
w postępowaniu wykonawczym w kwestiach nieuregulowanych w KKW stosuje się odpowiednio
przepisy KPK. Podobnie wygląda kwestia postępowania w sprawach o wykroczenia. Również
tego postępowania nie można określić mianem postępowania karnego, ponieważ nie zmierza ono
do rozstrzygnięcia o odpowiedzialności za przestępstwa. Jest to zatem postępowanie odrębne,
mające na celu rozstrzygnięcie o odpowiedzialności za popełnione wykroczenia. Pogląd ten znaj-
duje odzwierciedlenie w uzasadnieniu do rządowego projektu Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia z 2001 r., w którym wskazuje się, że postępowanie w sprawach o wykroczenia
nie jest postępowaniem karnym, lecz odrębnym postępowaniem dotyczącym orzekania w spra-
wach innych niż przestępstwa, choć na zasadach zbliżonych do procesu karnego (zob. post. SN
z 2.2.2005 r., IV KK 399/04, OSNwSK 2005, Nr 1, poz. 290, z glosą M. Rogalskiego, Prok.
2005, Nr 4, s. 80; post. SN z 29.1.2004 r., I KZP 40/03, OSNKW 2004, Nr 2, poz. 22).

5. Stosowanie odpowiednie przepisów KPK. Przepisy KPK stosuje się odpowiednio w po- 5
stępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, jeżeli przepisy KKS
nie stanowią inaczej (art. 113 § 1 KKS).

II. Źródła prawa karnego procesowego
1. Źródła prawa karnego procesowego. Kodeks postępowania karnego nie jest jedynym 6

źródłem prawa karnego procesowego. Dopełnieniem regulacji kodeksowej są m.in. ustawa
z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 133
ze zm.); ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 499
ze zm.); ustawa z 28.1.2015 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 177); ustawa
z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 615 ze zm.); ustawa
z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.); ustawa z 24.5.2002 r.
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.
poz. 1929 ze zm.); ustawa z 11.4.1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpie-
czeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne
(tekst jedn. Dz.U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 ze zm.); ustawa z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1411 ze zm.); ustawa z 9.6.2006 r. o Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r.
poz. 253 ze zm.); ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.), o ile przepisy tej
ustawy nie stanowią inaczej. Ponadto w zakresie określonym przez przepisy KPK stosuje się
w postępowaniu karnym również regulacje KPC (zob. art. 70, 89, art. 292 § 1 i art. 558 KPK).

2. Rozporządzenia i regulaminy. Źródłem prawa procesowego są także rozporządzenia wy- 7
dane w formie rozporządzenia na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie
i w celu jej wykonania (art. 92 ust. 1 w zw. z art. 87 Konstytucji RP). Szczególnie istotną rolę od-
grywają wydane przez Ministra Sprawiedliwości regulaminy wewnętrznego urzędowania sądów
i prokuratur (zob. wydane na podstawie art. 41 § 1 PrUSP rozporządzenie Ministra Sprawiedli-
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wości z 25.11.2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316
ze zm. oraz wydane na podstawie art. 36 ust. 1 PrProk rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z 7.4.2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury (Dz.U. z 2016 r. poz. 508).

3. Konstytucja RP. Istotnym źródłem prawa karnego procesowego jest Konstytucja RP8
z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), która zawiera zasady: niezależności sądów (art. 173),
niezawisłości sędziów (art. 178 ust. 1), dwuinstancyjności postępowania sądowego (art. 176
ust. 1), a także prawa do obrony (art. 42 ust. 2), domniemania niewinności (art. 42 ust. 3),
jawności rozprawy sądowej (art. 45 ust. 1).

4. Ratyfikowane umowy międzynarodowe. Stosownie do art. 87 Konstytucji RP źródłami9
powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. ratyfikowane umowy
międzynarodowe, które po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP stanowią część krajowego
porządku prawnego i są bezpośrednio stosowane, chyba że ich stosowanie jest uzależnione od
wydania ustawy (art. 91 ust. 1 Konstytucji RP). Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzed-
nią zgodą wyrażoną w ustawie mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się
pogodzić z treścią stosownej umowy (ust. 2). Przykładem takich umów międzynarodowych są:
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38,
poz. 167) oraz Konwencja o ochronie prawa człowieka i podstawowych wolności z 1950 r.
(Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm. i uzup.).

Art. 2. [Cele postępowania; zasada prawdy materialnej]
§ 1.1 Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego,

aby:
1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba

niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności,
2) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie oko-

liczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania
karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umac-
nianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego,

3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym po-
szanowaniu jego godności,

4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.
§ 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.

Spis treści

Nb Nb
I. Cele postępowania karnego . . . . . . . . 1–3

1. Cele procesu karnego . . . . . . . . . . 1
2. Cele jako podstawa kasacji . . . . . . 2
3. Zarzut obrazy prawa procesowego . . 3

II. Dyrektywa trafnej reakcji karnej . . . 4–8
1. Dyrektywa trafnej reakcji prawnej . . 4
2. Trafna reakcja . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Nowelizacja z 2013 r. . . . . . . . . . . 6
4. Nowelizacja z 2016 r. . . . . . . . . . . 7
5. Środki przewidziane w prawie karnym 8

III. Dyrektywa uwzględnienia interesów
pokrzywdzonego . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–11

1. Dyrektywa uwzględnienia interesów
pokrzywdzonego . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. Ustawa o ochronie pokrzywdzonego 10

3. Prawo unijne . . . . . . . . . . . . . . . . 11
IV. Dyrektywa szybkości procesowej . . . 12–18

1. Dyrektywa szybkości procesowej . . . 12
2. Rozstrzygnięcie sprawy w rozsądnym
terminie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. Pojęcie rozsądnego terminu w orzecz-
nictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4. Orzecznictwo ETPC . . . . . . . . . . . 15
5. Czynności procesowe oskarżonego . 16
6. Nieuzasadniona zwłoka . . . . . . . . . 17
7. Stanowisko ETPC . . . . . . . . . . . . 18

V. Zasada prawdy materialnej . . . . . . . 19–30
1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. Pojęcie zasady prawdy . . . . . . . . . 20

1 Art. 2 § 1 pkt 3 w brzmieniu ustawy z dnia 28.11.2014 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 21), która wchodzi w życie
8.04.2015 r.; pkt 1 w brzmieniu ustawy z dnia 11.03.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437), która wchodzi w życie
15.04.2016 r.
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3. Zasada prawdy jako dyrektywa kierun-
kowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4. Obowiązek sądu w dochodzeniu do
prawdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5. Oskarżony i reprezentanci procesowi 23
6. Zakres przedmiotowy zasady . . . . . 24
7. Podstawa konstytucyjna zasady praw-
dy materialnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

8. Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . 26
9. Środki odwoławcze . . . . . . . . . . . 27
10. Zasada prawdy a zasada obiektywi-
zmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
11. Kwalifikacja materiału dowodowego 29
12. Stosowanie odpowiednie . . . . . . . 30

I. Cele postępowania karnego
1. Cele procesu karnego. Regulacja § 1 odnosi się do celów postępowania karnego, które 1

są wskazaniami do interpretacji innych przepisów ustawy, w których ulegają one dalszemu roz-
winięciu. O celach procesu, określonych w tym przepisie, należy pamiętać przy procedowaniu
w każdej sprawie karnej. Kładąc akcent na określenie pierwszego ze wskazanych w wymie-
nionym przepisie dwóch celów procesu karnego (tzn. wykrycie sprawcy i pociągnięcie go do
odpowiedzialności), wypada podkreślić rzecz przecież oczywistą, że uwolnienie oskarżonego
od odpowiedzialności karnej, mimo spełnienia tych przesłanek wskazanych w prawie karnym
materialnym i procesowym, jest sprzeczne z zasadami legalizmu, narusza społeczne poczucie
sprawiedliwości, podważa zaufanie społeczeństwa do pracy organów wymiaru sprawiedliwości
(por. wyr. SA w Lublinie z 11.12.1997 r., II AKa 155/97, OSAL 1998, Nr 1, poz. 5). Do pod-
stawowych warunków optymalnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości należy bowiem –
obok zapewnienia stanu obiektywnego i niezawisłego orzekania – również realizowanie celów
postępowania karnego, określonych w art. 2 § 1. Należy podzielić pogląd SN głoszący, że brak
dążenia – przez niewykorzystanie dostępnych instytucji prawa procesowego – do realizacji tych
celów podważa sens postępowania karnego, osłabia zaufanie do skuteczności prawa i obniża
poczucie równości prawa, zagrażając w ten właśnie sposób podstawom funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości. Tak należy ocenić zaniechanie właściwego postępowania w jednostkowej na-
wet sprawie, skoro bezczynność organu procesowego nie daje się usprawiedliwić stanem prawa,
które reguluje przecież sposoby usuwania względnych przeszkód w kontynuowaniu postępowania
(por. post. SN z 7.6.2000 r., II KO 105/00, OSProk. i Pr. 2000, Nr 11, poz. 4).

2. Cele jako podstawa kasacji. Dyrektywy wynikające z § 1 są zbyt ogólne, aby mogły 2
stanowić autonomiczną podstawę odwołania bądź kasacji. Zawierają one jedynie sformułowanie
zasad postępowania karnego i stanowią swoistą deklarację ustawodawcy, wyrażającą cele procesu
karnego. Przedmiotem naruszenia mogą być bowiem tylko normy konkretyzujące ogólne zasady
procesowe, a zwłaszcza normy nakazujące lub zakazujące dokonywania określonych czynności
w odpowiedniej sytuacji procesowej.

3. Zarzut obrazy prawa procesowego powinien opierać się na stwierdzeniu naruszenia norm 3
tworzących konkretne nakazy lub zakazy, a nie normy o charakterze ogólnym, jak zawartego
w art. 2 § 1 pkt 1 jednego z celów postępowania (powyższe stanowisko znajduje potwier-
dzenie w wyr. SN z 28.10.1998 r., III KKN 282/97, OSProk. i Pr. 1999, Nr 2, poz. 5, oraz
w wyr. SA w Krakowie z 24.9.1998 r., II AKa 162/98, KZS 1998, Nr 10, poz. 30; post. SN
z 30.7.2008 r., II KK 93/08, OSNwSK 2008, Nr 1, poz. 1555). Dopiero konkretne normy szcze-
gólne mogą być przedmiotem obrazy przez organ procesowy i przy odpowiednim uwzględnieniu
wagi oraz skutków ich naruszenia może to dawać podstawę do sformułowania zarzutu odwo-
ławczego (zob. wyr. SA w Łodzi z 7.2.2001 r., II AKa 269/00, OSProk. i Pr. 2002, Nr 10,
poz. 18). Również – co zasadnie wskazał SN – nie może stanowić przedmiotu skargi kasacyjnej
zarzut obrazy przepisu zawierającego jedynie deklarację ustawodawcy, swoiste zobowiązanie co
do ukształtowania procesu karnego w taki sposób, aby realizował zasadę prawdy materialnej,
stanowiącej cel każdego postępowania karnego. Ustosunkowanie się do tak ogólnie sformuło-
wanego zarzutu nie jest możliwe, nie tylko w postępowaniu kasacyjnym, ale nawet w zwykłym
postępowaniu odwoławczym (zob. wyr. SN z 29.3.2001 r., II KKN 298/98, Legalis).

II. Dyrektywa trafnej reakcji karnej
1. Dyrektywa trafnej reakcji prawnej. W literaturze przedmiotu dyrektywę wyrażoną w pkt 1 4

§ 1 KPK określa się mianem trafnej reakcji prawnej (bądź zasadą trafnego orzekania –
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M. Siewierski, w: M. Mazur (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1976,
s. 11–12), która sprowadza się do następujących postulatów:

1) nikt niewinny nie poniesie odpowiedzialności;
2) nikt winny nie powinien ponosić odpowiedzialności większej, niż na to zasłużył;
3) nikt winny nie powinien ujść odpowiedzialności;
4) nikt winny nie powinien ponieść odpowiedzialności mniejszej, niż na to zasłużył

(zob. M. Cieślak, Polska procedura, s. 213–214). Dyrektywa ta stanowi przejaw zasady
sprawiedliwości w procesie karnym. Jak wskazuje się w literaturze, nakaz pociągnięcia do
odpowiedzialności karnej wyłącznie sprawcy, któremu udowodniono winę oraz wymierzenie
kary zgodnie z zasadami w Kodeksie karnym, współcześnie łączy się z ustawowym ce-
lem procesu karnego w postaci osiągnięcia karnoprawnej sprawiedliwości materialnej, która
w ujęciu J. Skorupki wyraża się właśnie w fakcie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej
jedynie osoby, która jest sprawcą przestępstwa (w tym osoby współdziałającej w jego popeł-
nieniu, a nawet prowokatora) oraz poniesienia odpowiedzialności w ustawowych granicach
(por. J. Skorupka, O sprawiedliwości procesu karnego, Warszawa 2013, s. 282; K. Woźniew-
ski, Zasada trafnej reakcji karnej – art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k. po nowelizacji z dnia 27 września
2013 rok, GSP 2015, t. XXXIII, s. 427).

2. Trafna reakcja. Zdaniem T. Grzegorczyka, trafna reakcja to nie tylko wymóg, aby nie-5
winny nie ponosił odpowiedzialności, a winny był zawsze do niej pociągnięty, ale także to, by
osoba winna ponosiła odpowiedzialność nie mniejszą niż tę, na którą zasłużyła, i nie więk-
szą od tej, którą ponieść powinna, dopiero wówczas taka reakcja nosi przymiot sprawiedliwej
(por. Grzegorczyk, Komentarz, s. 51).

3. Nowelizacja z 2013 r. W związku z nowelą z 27.9.2013 r. zmianie uległ przepis art. 2 § 16
pkt 1 KPK, według którego przepisy KPK mają na celu takie ukształtowanie postępowania
karnego, aby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności kar-
nej, a osoba, której nie udowodniono winy, nie poniosła tej odpowiedzialności. Dzięki temu
ujęciu wyraźnie zostało podkreślone, że przypisanie winy w sensie procesowym nie jest moż-
liwe, jeżeli przed sądem nie zostanie przeprowadzony dowód winy. Chodziło tu zatem nie o osobę
obiektywnie niewinną, lecz o taką, której winy nie udowodniono. Sąd, aby wydać wyrok unie-
winniający, nie musiał stwierdzić, że oskarżony jest niewinny, lecz wystarczyło, by oskarżyciel
nie zdołał udowodnić mu winy, czyli przedstawić w postępowaniu jurysdykcyjnym odpowiednich
dowodów wskazujących na jego winę (por. P. Hofmański, Wielka reforma Kodeksu postępo-
wania karnego 2013, FP 2012, Nr 4, s. 16; D. Drajewicz, Kontradyktoryjność procesu przed
sądem I instancji w znowelizowanym KPK, MoP 2014, Nr 21, s. 1120). W tym zakresie mate-
rialny ciężar dowodu spoczywał na oskarżycielu publicznym, posiłkowym i prywatnym. Ciężar
ten nie obarczał sądu, który obowiązany był do bezstronnej oceny wszystkich zgromadzonych
w sprawie dowodów. Nawet w sytuacji dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z urzędu w wy-
padku wyjątkowym, uzasadnionym szczególnymi okolicznościami (art. 167 § 1 zd. 3). Sąd nie
był ani podmiotem wykazującym zasadność jednej określonej tezy, przypisanej z racji bycia po
jakiejś stronie sporu, ani nie był w pozycji podmiotu, którego teza upada (por. P. Wiliński, Ma-
terialny ciężar dowodu winy oskarżonego – przyczynek do rozważań, w: P. Kardas, T. Sroka,
W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla,
Warszawa 2012, s. 1848).

4. Nowelizacja z 2016 r. Przepis art. 2 § 1 pkt 1 uległ zmianie na podstawie ustawy7
z 11.3.2016 r., która przywróciła jego brzmienie sprzed 1.7.2015 r., czyli uznając, że prze-
pisy ustawy procesowej mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby „sprawca
przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie po-
niosła tej odpowiedzialności”. Mimo tej zmiany, nie sposób uznać inaczej, że w dalszym ciągu
odpowiedzialności karnej podlega wyłącznie osoba będąca sprawcą przestępstwa, zaś na organach
procesowych spoczywa nadal obowiązek ustalenia faktu popełnienia przestępstwa i stopnia jego
społecznej szkodliwości, ustalenia osób, które wzięły udział w jego popełnieniu i stopnia winy
poszczególnych osób, ustalenia okoliczności popełnienia przestępstwa i/oraz okoliczności mają-
cych wpływ na zakres odpowiedzialnych tych że osób, dokonania prawidłowej subsumcji. Za taką
tezą przemawia część pierwsza wypowiedzi normatywnej wyrażona w art. 2 § 1 pkt 1: „sprawca
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przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności” (por. M. Cieślak, Polska pro-
cedura, 1984, s. 13; S. Kalinowski, Polski proces karny, Warszawa 1981, s. 10; J. Grajewski,
w: J. Grajewski, K. Papke-Olszauskas, S. Steinborn, K. Woźniewski, Prawo karne procesowe –
część ogólna, Warszawa 2009, s. 3; S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1995,
s. 20; S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 23–24; K. Woź-
niewski, Zasada trafnej reakcji karnej – art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k. po nowelizacji z dnia 27 września
2013 rok, GSP 2015, t. XXXIII, s. 427).

Jednocześnie należy dodać, że zastąpienie zwrotu „osoba, której winy nie udowodniono” okreś-
leniem „osoba niewinna”, mimo że semantycznie nawiązuje do nowego brzmienia np. art. 5 § 2,
art. 167 czy art. 297 § 1 pkt 5 KPK, nie oznacza zmiany fundamentalnej w podejściu do celów
procesu. Jak bowiem trafnie podnosi J. Tylman w kwestii zasady trafnej reakcji karnej, w brzmie-
niu sprzed 1.7.2015 r., w wyroku rozstrzygającym kwestie odpowiedzialności karnej, wyraźnie
wskazuje się, że wyrok skazujący może być wydany tylko w razie dokonania ustaleń faktycznych
świadczących o winie oskarżonego (udowodnienia mu winy), natomiast wyrok uniewinniający
jest wówczas wydawany, gdy po pierwsze została udowodniona niewinność oskarżonego, po
drugie – gdy nie została udowodniona jego wina ani jego niewinności (por. J. Tylman, Polskie
postępowanie, s. 94). Inaczej mówiąc, wyrok skazujący może zapaść jedynie w sytuacji ustaleń
niewątpliwych, natomiast dla uniewinnienia wystarczy wysokie prawdopodobieństwo niewinności
wynikające z faktu braku dostatecznych dowodów winy (por. M. Lipczyńska, Polski proces karny.
Zagadnienia ogólne, Warszawa 1986, s. 7).

5. Środki przewidziane w prawie karnym. Paragraf 1 pkt 2 wiąże cele procesu karnego 8
ze stosowaniem „środków przewidzianych w prawie karnym”, dając w ten sposób wyraz funk-
cji ochronnej i prewencyjnej prawa karnego materialnego. Przez pojęcie środków przewidzianych
w prawie karnym należy rozumieć kary, środki karne, tzw. środki probacyjne oraz środki zabez-
pieczające. Szczególnego znaczenia nabiera osiągnięcie tego celu, gdy nie jest przeprowadzana
rozprawa. Zwrócił na to uwagę SA we Wrocławiu w wyr. z 6.11.2012 r. (II AKa 324/12, Lega-
lis), podnosząc, że „postawa oskarżonego wskazująca na osiągnięcie celów postępowania mimo
nieprzeprowadzania rozprawy, to zwłaszcza konieczność rozważenia w świetle materiału do-
wodowego stosunku oskarżonego do czynu i do pokrzywdzonego. Istotnego znaczenia w tym
kontekście nabiera również trafny dobór środków przewidzianych w prawie karnym tak, aby
osiągnięte zostały zadania postępowania nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w za-
pobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego (art. 2 § 1
pkt 2 KPK)”. Słusznie wskazuje się też, że proces kształtowania reakcji prawnokarnej w związku
z popełnieniem czynu zabronionego jest złożony i stanowi wypadkową elementów, na które skła-
dają się: ustawowy wymiar kary oraz zasady sądowego wymiaru kary, w tym dyrektywy ogólne
i szczegółowe. Jednym z celów postępowania karnego jest trafna reakcja na popełnienie przestęp-
stwa, uwzględniająca cele kary w stosunku do sprawcy, bez pominięcia jej funkcji ogólnej służącej
umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego, a mająca także na względzie
interes osób pokrzywdzonych przestępstwem (zob. wyr. SA w Łodzi z 21.3.2013 r., II AKa 31/13,
Legalis).

III. Dyrektywa uwzględnienia interesów pokrzywdzonego
1. Dyrektywa uwzględnienia interesów pokrzywdzonego. Dyrektywa określona w § 1 9

pkt 3 została zaliczona przez ustawodawcę do zasadniczych postulatów postępowania karnego.
Wprawdzie ma ona charakter ogólny, jednak jest niezmiernie istotna przy niektórych kategoriach
przestępstw, w szczególności przy przestępstwach przeciwko wolności seksualnej i obyczajowo-
ści. Dał temu wyraz SA w Lublinie, wskazując w wyr. z 12.8.1999 r. (II AKa 98/99, OSProk.
i Pr. 2000, Nr 1, poz. 27), że w sprawach o przestępstwa zgwałcenia szczególnej wymowy na-
biera komentowana dyrektywa, nakazująca organom procesowym procedować, tak by zostały
uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowa-
niu jego godności. Ta nowa treść art. 2 § 1 pkt 3 została nadana poprzez ustawę z 28.11.2014 r.
o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz.U. z 2015 r. poz. 21). Trafnie zwró-
cił na to uwagę Sąd Apelacyjny w Lublinie, podnosząc, że postępowanie karne nie powinno
prowadzić do podwójnej wiktymizacji osoby pokrzywdzonej, zaś samo postępowanie karne
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w sprawach o przestępstwo zgwałcenia łączy się zazwyczaj – nawet przy przestrzeganiu przez
organy procesowe wszystkich wymogów proceduralnych – z dodatkowymi przykrościami i cier-
pieniami psychicznymi osoby pokrzywdzonej, albowiem naruszona jest tutaj jej intymna sfera
życia prywatnego, roztrząsane jest wydarzenie, o którym chciałaby jak najszybciej zapomnieć.

Rzetelny proces karny, zabezpieczający prawo do obrony oskarżonego, winien być też rze-
telny względem osoby pokrzywdzonej (por. uchw. SN z 21.12.1972 r., VI KZP 64/72, OSNKW
1973, Nr 2–3, poz. 18; por. E. Bieńkowska, Aktualne, s. 40; I. Nowikowski, Uczestnicy, s. 67 i n.).
Z uwagi na nazbyt ogólny charakter dyrektywy, określonej w pkt 3, nie można podzielić poglądu
L.K. Paprzyckiego, nadającego jej charakter zasady procesowej, której nieprzestrzeganie prowa-
dzić będzie do rażącej obrazy przepisów postępowania, i to w takim zakresie, że niejednokrotnie
może to mieć wpływ na treść orzeczenia w rozumieniu art. 438 pkt 2 KPK (por. L.K. Paprzycki,
Prawa, s. 32). Nie może więc stanowić podstawy zarzutów zwyczajnych (apelacja, zażalenie), jak
i nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacja).

Dyrektywa uwzględnienia interesów pokrzywdzonego w postępowaniu karnym znajduje od-
zwierciedlenie w wielu regulacjach szczegółowych (np. art. 11 § 1, art. 23a, 49a, 54 § 1, art. 59
§ 2, art. 387 § 2, art. 414 § 4 i 5 w zw. z art. 341). Zwłaszcza na wyraźne podkreślenie za-
sługuje treść art. 299 § 1, zgodnie z którym w postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony
i podejrzany są stronami. Ponadto wzmocnieniu pozycji pokrzywdzonego służą m.in. regulacje:
art. 55 § 1, dający możliwość samodzielnego oskarżenia w sprawie z oskarżenia publicznego,
w której prokurator nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia (zob. uwagi do art. 55
i 330); art. 318, umożliwiający pokrzywdzonemu zapoznanie się z opinią biegłych albo insty-
tucji naukowej lub specjalistycznej, jeżeli złożona została na piśmie, lub też na wzięcie udziału
w przesłuchaniu biegłych; art. 321 § 5 w zw. z art. 299 § 1, dający podstawę do złożenia wniosku
o uzupełnienie śledztwa lub dochodzenia po zaznajomieniu podejrzanego z materiałami postę-
powania. W razie odmowy udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony,
zgodnie z dyspozycją art. 159, może wnieść zażalenie. Ponadto, będący stroną postępowania
przygotowawczego pokrzywdzony korzysta z uprawnień polegających m.in. na możliwości zgła-
szania wniosków dowodowych i udziału we wnioskowanej czynności (art. 315, art. 316 § 3),
uczestniczenia w innych czynnościach (art. 316 § 1, art. 317), przeglądania akt postępowania
(art. 156), zaskarżania decyzji procesowych, np. o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępo-
wania przygotowawczego (art. 306 § 1 i 1a), dotyczących dowodów rzeczowych (art. 323 § 2).

Z kolei w toku postępowania sądowego pokrzywdzony może również występować w cha-
rakterze strony jako oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny czy powód cywilny. Pokrzyw-
dzonemu w toku tego postępowania przysługują także uprawnienia m.in. do sprzeciwu wobec
wydania wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy (art. 343 § 2, art. 387 § 2), udziału
w rozprawie (art. 384 § 2), wniosku o sporządzenie uzasadnienia do wyroku warunkowo umarza-
jącego postępowanie wydanego na posiedzeniu (art. 422 § 1), złożenia środka odwoławczego od
wyroku (art. 425 § 1). Niezależnie od powyższego, Kodeks postępowania karnego wprowadza
również rozwiązania zobowiązujące lub uprawniające organy do wydawania decyzji mających
pośrednio wpływ na bezpieczeństwo pokrzywdzonych i dotyczących stosowania środków zapo-
biegawczych. Należą do nich zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i nakaz opuszczenia
lokalu zajmowanego z pokrzywdzonym (art. 275 i 275a). Celem tych środków jest jednak za-
bezpieczenie prawidłowego toku postępowania, nie są one zatem wprost nakierowane na ochronę
pokrzywdzonego.

2. Ustawa o ochronie pokrzywdzonego. Szereg gwarancji dla pokrzywdzonego zostało10
wprowadzonych ustawą z 28.11.2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka
(Dz.U. z 2015 r. poz. 21). Ustawa ta tworzy szereg rozwiązań autonomicznych, a zatem
przewidzianych wprost w ustawie i niełączących się ze zmianą innych przepisów. Mają one
na celu zapewnienie ochrony i pomocy dla świadków oraz pokrzywdzonych biorących udział
w postępowaniu karnym. W tym też zakresie ustawa wprowadza następujące środki ochrony
i pomocy:
1) ochrona na czas czynności procesowej;
2) ochrona osobista;
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3) pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu i – ewentualnie – związana z nią pomoc finansowa
na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, potrzeb mieszkaniowych lub uzyskanie
świadczeń opieki zdrowotnej.

Druga grupa przepisów zawiera zmiany w KPK, mające na celu podwyższenie standardów
procesowych w zakresie ochrony świadków i pokrzywdzonych. Większość tych zmian stanowi
implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z 25.10.2012 r. ustana-
wiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej
decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW (Dz.Urz. UE L 315 z 14.11.2012 r., s. 57). Z kolei
druga grupa przepisów stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/99/UE z 13.12.2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony (Dz.Urz. UE L 338
z 21.12.2011 r., s. 2), której celem jest podniesienie standardów ochrony pokrzywdzonego w po-
stępowaniu karnym w sytuacjach transgranicznych.

3. Prawo unijne. Przepisy polskie postępowania karnego w zakresie ochrony interesu po- 11
krzywdzonego powinny realizować standardy zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady 2012/29/UE z 25.10.2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wspar-
cia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW
(Dz.Urz. UE L 315 z 14.11.2012 r., s. 57), która zastąpiła decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW
z 15.3.2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym (Dz.Urz. WE L 82 z 22.3.2001 r.,
s. 1 ze zm.). Zakłada ona stworzenie zbliżonych standardów traktowania ofiar w państwach człon-
kowskich UE, w szczególności w poniższym zakresie: zapewnienie ofiarom godnego traktowania
w ramach czynności prowadzonych przez Policję czy organy wymiaru sprawiedliwości (przez
prokuratorów i sędziów), w szczególności dzięki ich odpowiedniemu szkoleniu; zagwarantowa-
nie ofiarom dostępu do informacji w zrozumiały sposób o przysługujących im prawach oraz
o sprawie; udzielenie ofiarom pomocy w każdym państwie członkowskim; zapewnienie ofiarom
możliwości udziału w postępowaniu karnym (zgodnie z ich wolą) oraz pomocy umożliwiającej
udział w rozprawie; zapewnienie ofiarom ochrony w trakcie postępowania przygotowawczego
i postępowania sądowego, a także dokonanie odpowiedniej identyfikacji ofiar najbardziej wrażli-
wych (jak dzieci, ofiary gwałtów lub osoby niepełnosprawne) i objęcie ich odpowiednim zakresem
ochrony.

IV. Dyrektywa szybkości procesowej
1. Dyrektywa szybkości procesowej. Paragraf 1 pkt 4 wyraża zasadę szybkości procesowej, 12

zgodnie z którą proces karny powinien przebiegać i trwać możliwie najkrócej. Nie można przy
tym zapomnieć, że proces musi cechować się także rzetelnością postępowania. Wedle B. Bień-
kowskiej zasada szybkości jest dyrektywą, a nie zasadą naczelną procesu. Autorka dodaje, że nie
można przypisywać jej charakteru totalnego, gdyż stwarza ona zagrożenie dla zasady prawdy ma-
terialnej, prawa oskarżonego do obrony, kontradyktoryjności oraz bezpośredniości postępowania
dowodowego (por. B. Bieńkowska, w: Kruszyński, Wykład, s. 77; Hofmański i in., Komentarz, t. I,
s. 40–41; P. Hofmański, Europejska Konwencja, s. 261; tenże, Konwencja, s. 233 i n.; Z. Gostyń-
ski, Zasada, s. 71–74). Nie można więc w dążeniu do pozytywnego celu, jakim jest zapewnienie
szybkości postępowania karnego, tracić z widoku potrzebę równowagi między rozpoznaniem
sprawy w rozsądnym terminie a zapewnieniem ochrony praw podstawowych jednostki w proce-
sie (por. G. Artymiak, Przyspieszenie postępowania, s. 113; K. Zgryzek, Determinanty, s. 121;
Hofmański i in., Komentarz, t. I, s. 46).

2. Rozstrzygnięcie sprawy w rozsądnym terminie. Pojęcie rozstrzygnięcia sprawy w roz- 13
sądnym terminie, występujące w art. 6 ust. 1 EKPC, należy interpretować w połączeniu z art. 45
Konstytucji RP („każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nie-
uzasadnionej zwłoki”) i art. 14 ust. 3c MPPOiP, z których wynika, że każda osoba oskarżona
o popełnienie przestępstwa ma prawo co najmniej do rozprawy „bez nieuzasadnionej zwłoki”.
Należy podzielić stanowisko SN, że dobro wymiaru sprawiedliwości jest realnie zagrożone wtedy,
kiedy do rozstrzygnięcia sprawy nie dochodzi w rozsądnym terminie, i to w sytuacji, w której
zatamowaniu ulega w ogóle bieg postępowania, mimo istniejącej – choć wymagającej odstą-
pienia od reguły określającej właściwość sądu – możliwości kontynuowania tego postępowania
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