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WYKAZ SKRÓTÓW
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EKE – Europejska Konwencja o Ekstradycji z 1957 r.
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z późn. zm.)

reg. prok. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury – rozporządzenie Ministra 
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Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1189)

reg. sąd. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych – rozporzą-
dzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. 
(Dz. U. Nr 38, poz. 249)

u.k.s. – ustawa karna skarbowa z dnia 26 października 1971 r. (tekst 
jedn. Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 z późn. zm.)

u. o a. – ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst 
jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 z późn. zm.)

u. o p. – ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. 
Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39)

u.p.n. – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w spra-
wach nieletnich (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 
z późn. zm.)

u.r.p. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.)

u.s.a. – ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów ad-
ministracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.)

u.s.p. – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

u.s.w. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju są-
dów wojskowych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 
1676)
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Inf. Praw. – Informacja Prawnicza
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OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
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Przegl. Pol. – Przegląd Policyjny
Prz. Sejm. – Przegląd Sejmowy
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SKKiP – Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne
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ZNUJ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
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ZNUŁ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego

Inne

ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
arg. – argument
aprob. – aprobujący(o)
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AW – Agencja Wywiadu
CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne
Dz. U. – Dziennik Ustaw
Dz. Urz. – Dziennik Urzędowy
ENA – europejski nakaz aresztowania
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MS – Minister Sprawiedliwości
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post. – postanowienie
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proj. – projekt
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rozporz. – rozporządzenie
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SA – Sąd Apelacyjny
SJS – System Informacyjny Schengen
SKW – Służba Kontrwywiadu Wojskowego
SN – Sąd Najwyższy
SWW – Służba Wywiadu Wojskowego
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Stanu
uch. – uchwała
uch. 7 s. – uchwała składu siedmiu sędziów 
UOP – Urząd Ochrony Państwa
UE – Unia Europejska
ust. – ustęp
uw. – uwaga
w. – wyrok
zd. – zdanie
zob. – zobacz
ŻW – Żandarmeria Wojskowa
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nia karnego z 1997 r., pr. zbior. pod red. P. Kruszyńskiego, 
Warszawa 1999

Poszanowanie godności – Poszanowanie godności ofiar przestępstw, pr. zbior. pod 
red. T. Cieleckiego, Legionowo 2002

Problemy kodyfikacji  –  Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci prof. 
Mariana Cieślaka, Kraków 1993

Problemy prawa sądowego – Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiaro-
wana prof. E. Skrętowiczowi, Lublin 2007

Problemy znowelizowanej procedury – Problemy znowelizowanej procedury karnej. 
Materiały konferencji naukowej, Rzeszów 2003, pr. zbior. 
pod red. G. Artymiak, C. Kłaka, Z. Sobolewskiego, Zaka-
mycze 2004

Przestępczość zorganizowana – Przestępczość zorganizowana, świadek koronny, ter-
roryzm w ujęciu praktycznym, pr. zbior. pod red. E. Pływa-
czewskiego, Zakamycze 2005

Stefański, Kodeks  –  R. Stefański, Kodeks postępowania karnego z orzecznictwem 
i piśmiennictwem (za lata 1998–2003), Toruń 2004

Śliwiński, Proces  –  S. Śliwiński, Proces karny. Zasady ogólne, Warszawa 1948 
Środki zaskarżenia  –  Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa 

ku czci prof. Z. Dody, Zakamycze 2000
Uzasadnienie k.p.k.  –  Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 

1997
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Węzłowe zagadnienia  –  Nowy Kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, 

Kraków 1998
Współczesne problemy – Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru spra-

wiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, 
Katowice 2003

Współczesne problemy II – Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywno-
ści. Księga pamiątkowa prof. Andrzeja Bulsiewicza, Toruń 
2004

Współczesny proces  –  Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana Profe-
sorowi Tadeuszowi Nowakowi, Poznań 2002

Zasady procesu karnego – Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. 
Księga pamiątkowa ku czci prof. S. Waltosia, Kraków 2000
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A. Zoll, Kodeks karny  –  G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglew-
ski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część 
ogólna. Komentarz, pod red. A. Zolla, Zakamycze 2004

Wykaz skrótów
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PRZEDMOWA DO WYDANIA PIĄTEGO 

Obecne, piąte już wydanie Komentarza obejmuje analizę przepisów kodeksu 
postępowania karnego z 1997 r. uwzględniającą ustawy nowelizujące i orzeczenia 
TK wydane do dnia 1 kwietnia 2008 r. W wydaniu tym zmodyfikowano i doprecy-
zowano interpretację niektórych przepisów. W porównaniu z wydaniem poprzednim, 
które ukazało się na wiosnę 2005 r., obecne wydanie uwzględnia więc dalsze zmiany 
wprowadzane do kodeksu w latach 2005–2007 (łącznie 23-krotne). Zaprezentowano 
tu zatem uwagi m.in. do zmian wprowadzonych: ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 
1648), przywracającą od 12 marca 2007 r. tryb przyspieszony; ustawą z dnia 12 stycz-
nia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 20, poz. 
116), mocą której od 16 lutego 2007 r. zmodyfikowano m.in. zasady uzasadniania od-
dalenia kasacji jako oczywiście bezzasadnej i przedłużania tymczasowego aresztowa-
nia; ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 
(Dz. U. Nr 80, poz. 539), zmieniającą art. 632 kodeksu; ustawą z dnia 15 marca 2007 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 766), wprowadzającą od 
dnia 28 lipca 2007 r. jako zasadę orzekanie jednoosobowe w pierwszej instancji; usta-
wą z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Kodeks postę-
powania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 432), zmieniającą 
od dnia 11 lipca 2007 r. m.in. model postępowania przygotowawczego; ustawą z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), zmienia-
jącą art. 49 k.p.k.; ustawą z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania karnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 664); m.in. zaostrzającą 
znacznie kary porządkowe w sprawach karnych oraz ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. 
o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849), zmieniającą – od 1 lutego 2008 r. – po 
raz kolejny – art. 117 i art. 618 kodeksu, a także ustawą z dnia 18 grudnia 2007 r. 
(Dz. U. Nr 247, poz. 1823) zmieniającą przepisy wprowadzające kodeks.

W Komentarzu uwzględniono również akty wykonawcze do kodeksu wydane 
lub zmienione w latach 2005–2007, a także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 
i Sądu Najwyższego z tego okresu i nowszą literaturę przedmiotu. Przed poszczegól-
nymi rozdziałami zamieszczono wybraną literaturę, a niektóre bardziej szczegółowe 
publikacje wskazano w tezach komentarza lub na końcu uwag do poszczególnych ar-
tykułów kodeksu. 
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Autor żywi nadzieję, że obecne wydanie Komentarza okaże się przydatne zarów-
no praktyce, jak i doktrynie w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowe i nadal cie-
szyć się będzie przychylnością Czytelników.

Tomasz Grzegorczyk
Łódź, kwiecień 2008

Przedmowa do wydania piątego
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Ustawa

z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks postępowania karnego

(Dz. U. Nr 89, poz. 555; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; z 2000 r. Nr 50, 
poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852, Nr 93, poz. 1027; z 2001 r. Nr 98, 

poz. 1071, Nr 106, poz. 1149; z 2002 r. Nr 74, poz. 676; z 2003 r. Nr 17, poz. 155, 
Nr 111, poz. 1061, Nr 130, poz. 1188; z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, 
Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405, Nr 264, poz. 2641; z 2005 r. Nr 10, poz. 70, 
Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, 
poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416, Nr 178, poz. 1479; z 2006 r. 

Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, 
poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192, Nr 226, poz. 1647 i 1648; z 2007 r. Nr 20, 

poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, 
poz. 766, Nr 123, poz. 849, Nr 128, poz. 903 oraz z 2008 r. Nr 27, poz. 162)

DZIAŁ I
PRZEPISY WSTĘPNE

Wybrana literatura: Artymiak i inni, Proces karny I, s. 17–80 i 135–164; Cieślak, 
Polska procedura, s. 9–28, 254–381 i 437–453; Daszkiewicz, Zagadnienia I, s. 15–164; 
Grajewski, Prawo procesowe, s. 59–181; Grzegorczyk, Tylman, Polskie postępowanie, 
s. 41–213; Kmiecik, Skrętowicz, Proces, s. 19–147 i 217–262, Marszał, Stachowiak, 
Zgryzek, Proces, s. 13–141; Waltoś, Proces karny, s. 15–44, 205–330 i 445–462.

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

według przepisów niniejszego kodeksu. 

1. Postępowanie karne to prawnie uregulowana działalność organów proceso-
wych i innych uczestników procesu, zmierzająca do realizacji prawa karnego mate-
rialnego. Przedmiotem postępowania karnego jest kwestia odpowiedzialności kar-
nej określonej osoby za zarzucany jej czyn stanowiący przestępstwo. Do rozstrzygnię-
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cia tej kwestii niezbędne jest ustalenie, czy czyn zabroniony przez prawo materialne 
jako przestępstwo miał miejsce, kto jest jego sprawcą oraz czy sprawca może pono-
sić odpowiedzialność karną. Działalność zmierzająca do tych ustaleń oraz pociągnię-
cia do odpowiedzialności to właśnie postępowanie karne, zwane też procesem kar-
nym. Działalność ta prowadzona jest w ramach prawa karnego procesowego, a więc 
tej dziedziny szeroko rozumianego prawa karnego, która normuje postępowanie kar-
ne. Podstawowym źródłem tegoż prawa jest właśnie kodeks postępowania kar-
nego (k.p.k.). Obecny kodeks jest trzecim po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w 1918 r., po kodeksach: z 1928 r. (obowiązującym do końca 1969 r.) oraz z 19 kwiet-
nia 1969 r., który utracił moc 31 sierpnia 1998 r. 

Przedmiotem postępowania karnego może być także kwestia odpowiedzialno-
ści majątkowej Skarbu Państwa za szkodę i krzywdę wyrządzoną z racji niesłusznego 
skazania, tymczasowego aresztowania czy zatrzymania. Dochodzenie roszczeń w tym 
zakresie, mimo że są to roszczenia cywilne, następuje bowiem w procesie karnym 
(rozdz. 58 k.p.k.). 

Od 28 listopada 2003 r. przedmiotem postępowania karnego może być również 
represyjna odpowiedzialność prawna typu karnego tzw. podmiotów zbiorowych, 
którą to odpowiedzialność normuje ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpo-
wiedzialności prawnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
(Dz. U. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.). Przedmiotem procesu staje się tu odpowiedzial-
ność prawna podmiotu zbiorowego za dopuszczenie w jego ramach do popełnienia 
przez osobę fizyczną przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 1 ustawy) stwier-
dzonego prawomocnym wyrokiem (art. 4 ustawy), uzależniona od możliwości przy-
pisania podmiotowi zbiorowemu co najmniej braku należytej staranności w wyborze 
owej osoby lub należytego nad nią nadzoru (art. 5). Do procesu tego stosuje się od-
powiednio przepisy k.p.k. z pewnymi wyłączeniami (art. 22 ustawy), z tym wszak, że 
ciężar dowodu obciąża tu tego, kto dowód zgłasza (art. 23), postępowanie wszczy-
na się dopiero po prawomocnym zakończeniu procesu wobec sprawcy przestępstwa, 
a podmiotowi zbiorowemu grożą kary pieniężne, przepadek przedmiotów i korzyści 
oraz określone zakazy (art. 7–9 ustawy), a obrońcą może być tu też radca prawny (art. 
33 ust. 2). Mamy tu zatem do czynienia ze szczególnym pozakodeksowym postę-
powaniem karnym, powadzonym po uprzednim procesie wobec samego sprawcy 
przestępstwa, którego przedmiot odbiega od tego, co jest nim w klasycznym postę-
powaniu karnym, choć nadal chodzi o odpowiedzialność typu karnego, tyle że w sze-
rokim znaczeniu, a więc nie za sam czyn będący przestępstwem. Szerzej zob. m.in. 
S. Waltoś, Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych – stary problem legisla-
cyjny na nowo (w:) Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Leszkowi Kubickiemu, 
Warszawa 2003, s. 405 i n.; M. Filar, Z. Kwaśniewski, D. Kala, Komentarz do ustawy 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 
Toruń 2006; B. Namysłowska-Gabrysiak, Odpowiedzialność karna podmiotów praw-
nych, Warszawa 2003; tejże, Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary. Komentarz, Zakamycze 2004; J. Grajewski, 
Pozycja procesowa prokuratora w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności pod-
miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (w:) Współczesne problemy 
II, s. 63–84; W. Grzeszczyk, Wątpliwości proceduralne związane ze stosowaniem usta-

Art. 1 DZIAŁ I. Przepisy wstępne
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wy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary, 
PiPr. 1/2004; T. Razowski, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych po nowelizacji, 
PiPr. 9/2006; J. Warylewski, J. Potulski, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych 
w prawie polskim i europejskim. Komentarz, Bydgoszcz-Gdańsk 2006.

W toku postępowania karnego rozstrzygane są także różne kwestie incydentalne, 
które stają się ubocznym przedmiotem procedowania w tej materii, stąd mowa np. 
o postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania, w kwestii udzielenia li-
stu żelaznego, w przedmiocie dopuszczalności apelacji czy kasacji, w kwestii wyroku 
łącznego, w kwestii ekstradycji czy wydania w trybie europejskiego nakazu areszto-
wania, w przedmiocie przejęcia lub przekazania ścigania itd. 

2. Kodeks jest podstawowym, ale nie jedynym źródłem prawa karnego pro-
cesowego. Uzupełniają go przepisy procesowe zawarte w innych ustawach, w tym 
i w kodeksie karnym (np. normy o ściganiu na wniosek lub skargą prywatną) oraz 
ustawach szczególnych, np. o świadku koronnym z 25 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 114, 
poz. 738 z późn. zm.) i w rozporządzeniach wykonawczych do kodeksu. 

Uzupełnieniem tych norm są też przepisy ustrojowe zawarte w ustawach normu-
jących organizację sądów (Prawo o ustroju sądów powszechnych z 2001 r., ustawa 
o ustroju sądów wojskowych z 1997 r., ustawa o Sądzie Najwyższym z 2002 r.), proku-
ratury (ustawa o prokuraturze z 1985 r.), adwokatury (Prawo o adwokaturze z 1982 r.), 
poszczególnych organów ścigania karnego (np. ustawy: o Policji z 1990 r., o Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 2002 r., o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 
z 2006 r., o Straży Granicznej z 1990 r., o kontroli skarbowej z 1991 r.) czy funk-
cjonowanie instytucji radców prawnych (ustawa o radcach prawnych z 1982 r.). 
W przepisach tych można poza normami ustrojowymi spotkać także normy stricte pro-
cesowe, dotyczące czynności danych organów (np. zakres przedmiotowy ich upraw-
nień procesowych jako organów ścigania) lub np. immunitetów. 

Nie można też zapominać, że w świetle Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 
1997 r. bezpośrednio stosowanym źródłem prawa jest sama ustawa zasadnicza, 
która zawiera też przepisy statuujące pewne zasady procesowe nie tylko o charakterze 
ustrojowym (zasada niezależności sądów i niezawisłości sędziów – art. 173 i 178). To 
Konstytucja zastrzega m.in. zasadę prawa do obrony (art. 42 ust. 2), domniemania nie-
winności (art. 42 ust. 3), jawności procesu (art. 45) czy dwuinstancyjności postępowa-
nia (art. 176 ust. 1); to ona też zakłada immunitet parlamentarny (art. 105 i 108). 

W myśl Konstytucji ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłosze-
niu w Dzienniku Ustaw, stanowi automatycznie część krajowego porządku prawne-
go i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wyda-
nia ustawy; umowy ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie mają przy 
tym pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli danej ustawy nie da się pogodzić z umową 
(art. 91 Konstytucji). Źródłem prawa karnego procesowego są zatem także np. prze-
pisy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ (MPPO) 
z 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167), Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPC) z 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 
284) czy Europejskiej Konwencji o Ekstradycji (EKE) z 1957 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 
70, poz. 307). Fakt, że umowa międzynarodowa wchodzi do polskiego porządku praw-
nego, nie musi jednak oznaczać, że nie są tu wówczas potrzebne żadne zmiany w pra-

DZIAŁ I. Przepisy wstępne Art. 1
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wie wewnętrznym. Dowodem takiej potrzeby są np. przepisy nowego rozdz. 66a ko-
deksu, wprowadzone w 2004 r. w związku z ratyfikacją Statutu MTK. 

Bezpośrednie stosowanie nie dotyczy jednak dyrektyw i decyzji ramowych Rady 
Unii Europejskiej, odnośnie do których istnieje zawsze i jedynie obowiązek państwa 
ich implementacji do prawa wewnętrznego. Nie są to normy samowykonalne, a włą-
czanie decyzji ramowych do porządku prawnego danego kraju jest przy tym względ-
ne w tym sensie, że nie jest ono obwarowane sankcjami (zob. też Hofmański, Sadzik, 
Zgryzek, Suplement 2004, s. 38). Przykładem takiej implementacji są nowe przepisy 
rozdz. 65a i 65b kodeksu, odnośnie do decyzji ramowej Nr 2002/584/WSiSW z 13 
czerwca 2002 r. o europejskim nakazie aresztowania oraz art. 589b–589f k.p.k., wpro-
wadzone w związku z decyzją ramową o zespołach dochodzeniowo-śledczych Nr 
2002/465/JHA, z tej samej daty, a także rozdz. 62a i 62b (art. 589g–589u k.p.k.), wpro-
wadzone nowelą z 7 lipca 2005 r. celem wykonania decyzji ramowej Nr 2003/577/
WSiSW z 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonywania w UE postanowień o zabezpie-
czeniu mienia i środków dowodowych (zob. uwagi do tych przepisów).

W zakresie określonym przez sam k.p.k. stosuje się w postępowaniu karnym 
także przepisy kodeksu postępowania cywilnego (zob. art. 70, 89, 292 § 1, art. 543 
§ 2 i art. 558).

3. Kodeks postępowania karnego normuje jedynie postępowanie karne w zakre-
sie, w jakim do orzekania w sprawach karnych właściwe są sądy. Normuje przy tym 
zarówno postępowanie przed sądami powszechnymi, jak i sądami szczególnymi, któ-
rymi w tych sprawach są sądy wojskowe (zob. dział XV k.p.k.). Kodeks reguluje wów-
czas całe postępowanie karne, w tym także w zakresie prowadzonym przez niesądowe 
organy ścigania karnego. 

Przepisy kodeksu stosuje się jednak również odpowiednio w postępowa-
niu przed Trybunałem Stanu, przed którym odpowiedzialność za naruszenia 
Konstytucji lub ustaw w związku z zajmowanym stanowiskiem ponoszą m.in.: 
Prezydent RP (ten także za przestępstwa – art. 145 Konstytucji) i Marszałek Sejmu 
w czasie zastępowania Prezydenta, Prezes NIK, a nadto członkowie Rady Ministrów 
(ci także za przestępstwa) – art. 1 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy o Trybunale Stanu 
– tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925. W odróżnieniu od pierwotnej wersji 
ustawy o TS, wydanej pod rządem poprzedniej Konstytucji, obecna ustawa zasad-
nicza nie uzależnia ścigania członków RM od celowości postawienia ich przed TS 
(art. 156 ust. 1 Konstytucji). Konstytucja zakłada więc obecnie, że członkowie RM 
za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem „ponoszą odpo-
wiedzialność” przed TS. Oznacza to wyłączność orzeczniczą TS odnośnie do tych 
czynów, a tym samym jedynie dopiero po negatywnym rozstrzygnięciu dotyczącym 
kompetencji TS odżyć może tu właściwość sądu powszechnego. W wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 21 lutego 2001 r. (OTK 3/2001, poz. 47) przyjęto jednak, iż od-
żywa ona nie tylko w razie odmowy przez Sejm pociągnięcia danej osoby (ministra) 
do odpowiedzialności przed TS, ale także gdyby Sejm nie zajął jakiegokolwiek sta-
nowiska w tej materii, a to – jak wskazuje się w doktrynie – budzi już wątpliwości. 
Trafnie podnosi się bowiem zastrzeżenia co do funkcjonowania TS jako sądu karne-
go w sprawach o przestępstwa ministrów, wskazując, że w istocie narusza to zasadę 
równości wszystkich wobec prawa, wysuwając zastrzeżenia również co do samej po-
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prawności procedury przed Trybunałem (Waltoś, Proces karny, s. 39). Szerzej o od-
powiedzialności konstytucyjnej zob. m.in. M. Granat, Normatywny model odpowie-
dzialności konstytucyjnej w praktyce (w:) Sądy i Trybunały w Konstytucji i w prakty-
ce, Warszawa 2005; W. Odrowąż-Sypniewski, Odpowiedzialność konstytucyjna człon-
ków organów kolegialnych (w:) Postępowanie przed Komisją odpowiedzialności kon-
stytucyjnej, Warszawa 2007; M. Pietrzak, Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce, 
Warszawa 1992; Z. Świda-Łagiewska, Zasady odpowiedzialności konstytucyjnej i sy-
stem kar (w:) Trybunał Stanu w PRL, Warszawa 1983; J. Zaleśny, Odpowiedzialność 
konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustrojowej, Toruń 2004; ten-
że, Trybunał Stanu na tle władzy sądowniczej, Ius Novum 2–3/2007, J. Wróblewski, 
Trybunał Stanu. Delikt konstytucyjny, Warszawa 1985.

4. Przepisy kodeksu stosuje się także wprost do postępowania o przestępstwa 
skarbowe i wykroczenia skarbowe, unormowanego w Kodeksie karnym skarbowym 
z dnia 10 września 1999 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765). Dawna 
ustawa karna skarbowa z 1971 r. zakłada również stosowanie wprost tych norm (ze 
zmianami wynikającymi z u.k.s.), ale tylko w odniesieniu do postępowania sądowego, 
a przy istniejącym na jej gruncie postępowaniu przed organami finansowymi stosowa-
no jedynie te przepisy k.p.k., które ustawa ta wyraźnie powoływała. W k.k.s., w wy-
niku przekazania orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych sądom i pozostawie-
nia organom finansowym jedynie uprawnień do prowadzenia postępowania przygoto-
wawczego, wymierzania mandatów za wykroczenia skarbowe, występowania do sądu 
o zezwolenie sprawcy na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności oraz oskarżania 
przed sądami (w tym obok prokuratora), postępowanie tak o przestępstwa skarbowe, 
jak i o wykroczenia skarbowe, co do zasady, toczy się według przepisów k.p.k., z pew-
nymi tylko zmianami wynikającymi z k.k.s. (art. 113 k.k.s.). W istocie jest to zatem 
szczególne, pozakodeksowe (w rozumieniu k.p.k.) postępowanie karne. Zob. m.in.: 
Bulsiewicz i inni, Przebieg, s. 356 i nast.; T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. 
Komentarz, Warszawa 2006, s. 485–486; Grzegorczyk, Tylman, Polskie postępowanie, 
s. 863 i 890–899; F. Prusak, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2002, 
s. 180 i nast. Odmiennie natomiast wygląda obecnie sprawa z postępowaniem doty-
czących wykroczeń pospolitych. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
z 2001 r. zakłada bowiem, że stanowi on samodzielną regulację, a normy k.p.k. sto-
suje się wprawdzie, ale jedynie gdy to k.p.w. tak stanowi – i tylko te, które do stoso-
wania przywołano (zob. Grzegorczyk, Komentarz do k.p.w., s. 61–63; Grzegorczyk, 
Tylman, Polskie postępowanie, s. 864; odmiennie Bulsiewicz i inni, Przebieg, s. 366 
i nast. – gdzie zalicza się je nadal do postępowań karnych szczególnych).

5. Przepisy k.p.k. stosuje się również w postępowaniu w sprawach nielet-
nich, gdy przybiera ono postać postępowania poprawczego oraz przy zbiera-
niu, utrwalaniu i przeprowadzaniu w tym postępowaniu dowodów przez Policję. 
Przedmiotem tego postępowania – unormowanego w ustawie z 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 
z późn. zm.) – nie jest jednak odpowiedzialność karna nieletniego (nie jest to więc 
postępowanie karne), a jedynie zastosowanie do niego środków przewidzianych w tej 
ustawie. Środek poprawczy można stosować tylko wobec nieletniego sprawcy czynu 
zabronionego – jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe – gdy przemawia za tym 
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wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu, zwłasz-
cza gdy inne środki wychowawcze okazały się nieskuteczne lub nie rokują resocja-
lizacji (art. 10 i 20 u.p.n.). Zob. szerzej np. E. Bieńkowska, A.Walczak-Żochowska, 
Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2003; A. Gaberle, 
M. Korcyl-Wolska, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, 
Gdańsk 2002; P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nie-
letnich. Komentarz, wyd. IV, Warszawa-Kraków 2007; T. Bojarski, E. Skrętowicz, 
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem, Lublin 2002.

6. Normy kodeksu mają zastosowanie także do prowadzenia śledztw przez 
Instytut Pamięci Narodowej, powołany ustawą z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późn. zm.) i udzielania pomocy praw-
nej przez ten organ (art. 45 ust. 5 ustawy). Prokuratorzy Instytutu prowadzą śledztwa 
w sprawach o popełnione na obywatelach polskich lub osobach narodowości polskiej 
w okresie od 1 września 1939 r. do 31 grudnia 1989 r. zbrodnie nazistowskie i komu-
nistyczne oraz inne, popełnione przeciwko pokojowi, ludzkości lub będące zbrodnia-
mi wojennymi (art. 1 ust. 1 lit. a oraz art. 45 ust. 1 ustawy). O pojęciu tych zbrodni 
zob. np. post. SN z 4 grudnia 2001 r. (II KKN 175/99, OSNKW 5–6/2002, poz. 47). 
Wyłączność uprawnień prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej odnosi się także do 
spraw należących do orzecznictwa sądów wojskowych, gdzie wypierają oni prokura-
tora wojskowego (zob. post. SN z 1 czerwca 1999 r., WZP 2/99, OSNKW 9–10/1999, 
poz. 65).

7. Normy k.p.k. mają też odpowiednie zastosowanie w postępowaniu prowadzo-
nym w trybie ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 
wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.), ze zmianami wskazanymi w art. 3 ust. 4 
tej ustawy, przy czym przepisy k.p.k. o odszkodowaniu za niesłuszne skazanie stosu-
je się także odpowiednio do odszkodowań dochodzonych w trybie tej ustawy (art. 8 
ust. 3 ustawy). O postępowaniu tym zob. K. Sychta, Rehabilitacja osób represjonowa-
nych za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego, Katowice 2006.

8. Bardzo często przepisy k.p.k. – lub przynajmniej niektóre z nich – mają zasto-
sowanie także w różnych postępowaniach, w zakresie wskazanym w ustawach szcze-
gólnych. Stosownie zatem np. do ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej ko-
misji śledczej (Dz. U. Nr 35, poz. 321 z późn. zm.) w postępowaniu przed tą komisją 
stosuje się obecnie odpowiednio przepisy k.p.k. „w sprawach wzywania i przesłuchi-
wania osób wezwanych oraz zwalniania z obowiązku zachowania tajemnicy” w za-
kresie nieuregulowanym w tej ustawie (art. 11i ustawy). Zob. też M. Lewandowski, 
A. Kowalski, T. Osiński, Sejmowa Komisja Śledcza. Komentarz, Warszawa 2006. 

Z kolei z ustawy o ustroju sądów powszechnych z 2001 r. wynika, iż w postępo-
waniu dyscyplinarnym wobec sędziów – we wszystkich kwestiach nieuregulowanych 
wprost w samej u.s.p. – stosuje się odpowiednio przepisy k.p.k. (art. 128). To samo 
zakładają ustawy o prokuraturze z 1985 r. (art. 89 pkt 1) i o adwokaturze z 1982 r. 
(art. 66), a podobne rozwiązanie przyjęto też w art. 150 ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym z 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1385). Już jednak np. w ustawie o Policji prze-
pisy k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym stosuje się jedynie w zakresie „wezwań, 
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terminów, doręczeń i świadków, z wyłączeniem możliwości nakładania kar porządko-
wych” (art. 135p ustawy); podobnie przyjęto w art. 135 ustawy o CBA. 

Art. 2 [Cele postępowania karnego. Zasada prawdy]
§ 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postę-

powania 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 okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte 
zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, 
lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa 
i zasad współżycia społecznego,

3) uwzględnione zostały prawnie chronione interesy pokrzywdzonego,
4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie. 

§ 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia 
faktyczne. 

1. Przepis art. 2 formułuje cele postępowania karnego, statuując jednocześnie 
kilka zasad procesu karnego. Podkreśla się prewencyjne zadania postępowania i ujaw-
nianie okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw (§ 1 pkt 2), z czym wiąże 
się następnie instytucja tzw. sygnalizacji (art. 19); formułuje zasadę trafnego orzeka-
nia, tzw. trafnej reakcji (§ 1 pkt 1), należytej szybkości postępowania (§ 1 pkt 4) oraz 
ochrony praw pokrzywdzonego (§ 1 pkt 3) i zasadę prawdy materialnej (§ 2). 

2. Trafna reakcja to nie tylko wymóg, aby niewinny nie poniósł odpowiedzial-
ności, a winny był zawsze do niej pociągnięty, ale także to, by osoba winna poniosła 
odpowiedzialność nie mniejszą niż tę, na którą zasłużyła i nie większą od tej, którą 
ponieść powinna, a więc aby była to reakcja sprawiedliwa. Wiążą się z tym zasady 
prawdy (§ 2) oraz obiektywizmu (art. 4). 

Wymóg trafnej reakcji i stosowania trafnych środków (§ 1 pkt 1 i 2) powoduje, 
że nawet gdy strony zgodnie wnoszą o określone rozstrzygnięcie, sąd musi brać jesz-
cze pod uwagę, czy jego wydanie jest zasadne z punktu widzenia celów postępowania 
(zob. art. 343 § 5 w zw. z art. 335 § 1 in fine czy art. 387 § 2 in fine).

3. Wymóg uwzględnienia prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego jako 
cel postępowania karnego to novum w polskim systemie prawnym. Pokrzywdzony 
wprawdzie zawsze dysponował określonymi uprawnieniami procesowymi, ale ich 
ochrona nie była zbytnio akcentowana, a niektóre uprawnienia miały charakter ogra-
niczony (np. uzależnienie dopuszczenia do procesu w roli oskarżyciela posiłkowe-
go od niezaskarżalnej decyzji sądu czy ograniczone możliwości zaskarżania przez tę 
stronę wyroku sądu pod rządem k.p.k. z 1969 r.). Obecna kodyfikacja karnoproceso-
wa podnosi rangę uprawnień pokrzywdzonego. Znosi w dalszych przepisach wspo-
mniane ograniczenia, poszerza też możliwości działania pokrzywdzonego w postępo-
waniu, wyposażając go np. w prawo do występowania w roli samodzielnego oskar-
życiela posiłkowego (art. 55 k.p.k.), do wnioskowania o zobowiązanie skazanego do 
naprawienia szkody bez potrzeby wytaczania powództwa adhezyjnego (art. 46 k.k. 
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i art. 49a k.p.k.), w prawo do udziału w rozprawie, choćby nie był stroną (art. 384 § 2 
k.p.k.), oraz w niektórych posiedzeniach sądu (np. art. 341 § 3, art. 343 § 5, art. 354 
pkt 2 in fine k.p.k.), uzależnia od jego niesprzeciwienia się niektóre decyzje sądu (np. 
art. 387 § 2 k.p.k.), wprowadza system mediacji (art. 23a k.p.k.) i porozumiewania 
się pokrzywdzonego z podejrzanym (oskarżonym), od których to wyników uzależ-
nia się pewne decyzje procesowe (np. art. 341 § 3, art. 343 § 3, art. 387 § 3 k.p.k.). 
Wymóg uwzględnienia interesu pokrzywdzonego jest też warunkiem, który może 
uniemożliwić umorzenie postępowania z uwagi na jego niecelowość (art. 11 § 1 in 
fine). Zob. też np. E. Bieńkowska, Szybkość postępowania karnego i ochrona intere-
sów pokrzywdzonego – zasady do pogodzenia czy nie? (w:) Nowe prawo karne pro-
cesowe, s. 125–132.

4. Zachowanie rozsądnego terminu to przejaw szybkości postępowania, „wymu-
szony” niejako przez międzynarodowe umowy, którymi Polska jest związana. Chodzi 
tu zwłaszcza o art. 6 ust. 1 EKPC. Dotrzymanie rozsądnego terminu uzależnione jest 
od wielu okoliczności, które winny być brane pod uwagę w każdej konkretnej sprawie. 
Nie ma zatem jakiejś ogólnej reguły w tym zakresie. W orzecznictwie międzynarodo-
wym ma się tu na względzie m.in. złożoność sprawy, sposób zachowania się samego 
podejrzanego, który może przedłużać proces, oraz szczególne okoliczności sprawy, ale 
też przyjmuje się, że nie są usprawiedliwieniem trudności kadrowe organów ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości i podkreśla się wymóg szybkości, zwłaszcza tam, gdzie 
oskarżony jest aresztowany (zob. też M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej, 
Zakamycze 2000, s. 198–203 i J. Bielasiński, Prawo do rozsądnego czasu postępo-
wania. Uwagi na podstawie uregulowań Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 
Konstytucji RP oraz nowego Kodeksu postępowania karnego (w:) Nowa kodyfikacja 
prawa karnego, Wrocław 2000, t. V, s. 69–91). To właśnie potrzeba zachowania roz-
sądnego terminu daje podstawę do wyznaczenia prokuratorowi przez sąd na rozprawie 
specjalnego terminu na dostarczenie nowych dowodów, pod rygorem rozstrzygnięcia 
wątpliwości wynikających z ich braku na korzyść oskarżonego, jeżeli ujawnione do-
piero tutaj braki postępowania są tego rodzaju, że ich usunięcie przez sąd uniemożliwia 
wydanie prawidłowego orzeczenia w rozsądnym terminie (art. 397 § 1 k.p.k.). 

5. Od dnia 17 września 2004 r. funkcjonuje w prawie polskim skarga na naru-
szenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nie-
uzasadnionej zwłoki, przewidziana ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o tej skardze 
(Dz. U. Nr 179, poz. 1843). Ustawa zakłada, że przysługuje ona także w odniesie-
niu do przewlekłości postępowania karnego i karnego skarbowego (oraz w sprawach 
o wykroczenia); służy wówczas stronom oraz pokrzywdzonemu, nawet gdy nie jest 
stroną (art. 3 pkt 4), a w sprawach o czyny skarbowe i o wykroczenia – stronom (art. 3 
pkt 1). W orzecznictwie SN wskazuje się, że skarga ta służy także prokuratorowi, je-
żeli jest on stroną postępowania, w którym doszło do przewlekłości (zob. uzasad. 
uch. 7 s. SN z 21 września 2005 r., I KZP 24/03, OSNKW 10/2005, poz. 89, s. 6–7). 
W piśmiennictwie głosy są tu podzielone; za takim uprawnieniem prokuratora opo-
wiada się np. D. Szumiło–Kulczycka, Skarga na naruszenie prawa strony do rozpo-
znania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (w:) Zagubiona 
szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić ?, Warszawa 2005, s. 241 i nast.; tejże, 
glosa, OSP 5/2006, poz. 56, a przeciwko np. M. Zbrojewska, Skarga na przewlekłość 
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postępowania karnego, Pal. 2004, z. 11–12, s. 25. Jeżeli uwzględni się, że prokurator, 
np. jako oskarżyciel publiczny, reprezentuje interes publiczny, to i on zainteresowa-
ny jest w realizacji zadania procesu określonego w art. 2 § 1 pkt 4. Nie można jednak 
nie zauważyć, że ustawa zakłada z racji przewlekłości zasądzanie odpowiednich sum 
na rzecz strony skarżącej od Skarbu Państwa (art. 12 ust. 4), a oskarżyciel publiczny 
z założenia przynależy do podmiotów Skarbu Państwa; ponieważ jednak jest to za-
sądzenie fakultatywne, nie może decydująco wpływać na odmówienie prokuratoro-
wi, będącemu stroną przewlekającego się postępowania, prawa do omawianej skargi. 
Trzeba też jednak pamiętać, że skarga podlega opłacie (art. 17), którą musi w takim 
wypadku uregulować prokurator, choć działa w interesie publicznym, co już może za-
stanawiać. Pytanie zatem, czy nie chodzi tu jednak o skargę obywatela jako strony lub 
strony będącej osobą inną niż fizyczna, a nie organu państwowego

O przewlekłości postępowania można mówić według ustawy wówczas, gdy 
postępowanie trwa dłużej niż wymaga tego wyjaśnienie istotnych dla sprawy oko-
liczności faktycznych i prawnych (art. 2 ust. 1), a uwzględnia się tu przede wszyst-
kim terminowość i prawidłowość czynności podejmowanych przez sąd (art. 2 ust. 3). 
Skarżący wnosi skargę w toku postępowania do sądu, przed którym się ono toczy (art. 5 
ust. 1–2), rozpoznaje ją zaś sąd przełożony nad tym sądem, czyli sąd wyższego rzę-
du; gdy skarga dotyczy SN, rozpoznaje ją ten sąd (art. 4). Skarga – jak już wspo-
mniano – podlega opłacie w kwocie 100 zł. O toczącym się postępowaniu w kwestii 
skargi zawiadamia się Skarb Państwa – prezesa sądu, którego ona dotyczy; może on 
przystąpić do tego postępowania w roli strony (art. 10). Przy rozpoznawaniu skargi 
stosuje się przepisy o rozpoznawaniu zażalenia z danego rodzaju postępowania (art. 8 
ust. 2), zatem w sprawach karnych przepisy zażaleniowe k.p.k. Sąd orzeka więc na 
posiedzeniu, a strona skarżąca może wziąć w nim udział jedynie, gdy sąd jej na to 
pozwoli (art. 464 § 2 k.p.k.); tak też słusznie w cyt. uch. 7 s. z 21 września 2005 r. 
Sąd oddala skargę, gdy uznaje ją za nieuzasadnioną, i uwzględnia, gdy jest ona zasad-
na. W tym ostatnim wypadku może, na żądanie strony, zlecić sądowi, którego skar-
ga dotyczyła, wykonanie określonych czynności w wyznaczonym terminie, a także 
zasądzić stronie (o ile jest to uzasadnione) stosowną kwotę, do 10 000 zł (art. 12
 ust. 4). Nie przewiduje się środków odwoławczych od orzeczenia sądu w kwestii 
skargi. Z nową skargą w tej samej sprawie ten sam skarżący może natomiast wystą-
pić po upływie 12 miesięcy od wydania poprzedniego orzeczenia, niezależnie od jego 
charakteru (art. 14). 

Z uwagi na taksatywne określenie postępowań, których ustawa dotyczy, w orzecz-
nictwie wskazuje się, że skarga na przewlekłość procesu jest wykluczona np. 
w postępowaniu dyscyplinarnym (zob. np. post. SN z 13 czerwca 2005 r., KSP 3/05, 
OSNKW 9/2005, poz. 87), czy w postępowaniu w przedmiocie skargi na przewlekłość 
(post. SN 16 czerwca 2005 r., KSP 5/05, OSNKW 9/2005, poz. 88).

Szerzej o tej skardze zob. np. P. Górecki, S. Stachowiak, P. Wiliński, Skarga na 
przwlekłość postępowania sądowego. Komentarz, Warszawa-Kraków 2007.

6. W orzecznictwie Sądu Najwyższego trafnie wskazuje się, że zadania postępo-
wania określone w art. 2 § 1 i realność ich wykonania winny być brane pod uwagę 
m.in. przy przekazywaniu sprawy innemu równorzędnemu sądowi z uwagi na oba-
wę przedawnienia w sądzie właściwym (art. 11a przep. wprow. k.p.k.), a tym samym, 
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że nie można takiego przekazania dokonywać wyłącznie na podstawie wiedzy odnoś-
nie do obsady sędziowskiej i zakresu zaległości w danym sądzie (post. SN z 18 stycz-
nia 2002 r., III KO 62/01, OSNKW 3–4/2002, poz. 18).

7. Sformułowana w art. 2 § 2 zasada prawdy ma doniosłe znaczenie dla całego 
postępowania. Wprowadza ona wymóg opierania wszelkich rozstrzygnięć na praw-
dziwych ustaleniach faktycznych. W orzecznictwie pod rządem podobnego przepisu 
w k.p.k. z 1969 r. (art. 2 § 1 pkt 2) zasadnie przyjmowano, że oznacza to zobligowanie 
wszystkich organów procesowych do dołożenia – niezależnie od woli stron – maksy-
malnych starań i wyczerpania wszelkich dostępnych środków w celu poznania prawdy 
(zob. w. SN z 17 września 1971 r., I KR 120/71, OSNPG 12/1971, poz. 242). Zasada 
prawdy oznacza, że niezbędne staje się ograniczenie zasady kontradyktoryjności po-
przez elementy oficjalności przy wprowadzaniu do procesu i przeprowadzaniu w nim 
dowodów (zob. art. 167, art. 370 § 1 in fine i § 3 k.p.k.). Wymusza ona też konieczność 
dokonania prawdziwych ustaleń nawet tam, gdzie strony zgodnie wnoszą o określone 
rozstrzygnięcie. Tak więc, przy wniosku prokuratora o skazanie oskarżonego za jego 
zgodą bez rozprawy, wymaga się, aby „okoliczności popełnienia przestępstwa nie bu-
dziły wątpliwości” (art. 335 § 1), a taki sam warunek funkcjonuje przy skazywaniu 
bez postępowania dowodowego na wniosek samego oskarżonego, przy braku sprze-
ciwu ze strony prokuratora i pokrzywdzonego na takie skazanie (art. 387 § 2). Także 
orzekanie wyrokiem nakazowym bez rozprawy jest możliwe jedynie wówczas, gdy 
materiały postępowania przygotowawczego wskazują, że „okoliczności czynu i wina 
oskarżonego nie budzą wątpliwości” (art. 500 § 3). 

8. Przez prawdziwe ustalenie faktyczne rozumie się ustalenie, które zostało 
udowodnione. Udowodnienie ma miejsce wówczas, gdy w świetle przeprowadzonych 
dowodów fakt przeciwny dowodzonemu jest niemożliwy lub wysoce nieprawdopo-
dobny. Spełnione przy tym winny być dwa warunki:

a) obiektywna przekonywalność dowodów, czyli taka ich siła, że każdy normal-
nie oceniający człowiek nabiera przekonania o prawdziwości danego ustalenia, 
oraz

b) przekonalność subiektywna wywołana u organu oceniającego, która winna być 
całkowita i bezwzględna; dopóki zatem organ ma zasadne, najmniejsze choćby 
wątpliwości, dopóty dany fakt nie może być uznany za udowodniony, a więc 
nie stanowi ustalenia faktycznego, które może być podstawą rozstrzygnięcia 
(zob. M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955, 
s. 115–120; tenże, Polska procedura, s. 325). 
Udowodnienie nie musi jednak oznaczać, że dane ustalenie musi zawsze wynikać 

bezpośrednio z konkretnych dowodów. Może ono wypływać także z nieodpartej logi-
ki sytuacji stwierdzonej konkretnymi dowodami, jeżeli stanowi ona oczywistą prze-
słankę, na podstawie której doświadczenie życiowe nasuwa jednoznaczny wniosek, że 
dana okoliczność faktyczna istotnie wystąpiła (w. SN z 4 października 1973 r., III KR 
243/73, OSNKW 2/1974, poz. 33 i aprob. M. Cieślak, glosa, OSPiKA 9/1974; zob. też 
J. Nelken, glosa, NP 1/1974). 

Wymóg udowodnienia należy jednak odnosić tylko do ustaleń niekorzystnych dla 
oskarżonego, ponieważ on sam korzysta z domniemania niewinności (art. 5 § 1), a nie-
dające się usunąć wątpliwości tłumaczy się na jego korzyść (art. 5 § 2). Nie oznacza 
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to wszak, aby gołosłowne twierdzenia oskarżonego mogły być przyjęte za podstawę 
rozstrzygnięcia. W tym jednak wypadku wystarczy ich uprawdopodobnienie, tj. wy-
wołanie jedynie stanu prawdopodobieństwa zaistnienia danego faktu (zob. M. Cieślak, 
Zagadnienia dowodowe..., s. 65). Jednakże nawet nieuprawdopodobnienie powoły-
wanej tezy nie może działać na niekorzyść oskarżonego, jako że może on być uznany 
winnym jedynie po udowodnieniu mu sprawstwa i winy. Nieudowodnienie tego i tak 
musi spowodować uniewinnienie oskarżonego z uwagi na domniemanie niewinno-
ści. To właśnie z uwagi na tę dyrektywę i zasadę in dubio pro reo (zob. art. 5), uznać 
należy za zgodne z zasadą prawdy rozwiązanie przyjęte w (znowelizowanym ustawą 
z 10 stycznia 2003 r.) art. 397, według którego, jeżeli prokurator nie uzupełni mate-
riału dowodowego w wyznaczonym mu przez sąd terminie, w zakresie ujawnionych 
tu braków postępowania przygotowawczego, sąd rozstrzyga na korzyść oskarżonego 
(zatem niekoniecznie w zgodzie ze stanem rzeczywistym) wątpliwości wynikające 
z niedostarczenia owych dowodów (§ 4 art. 397).

9. Dokonaniu prawdziwych ustaleń faktycznych służy zasada kontradyktoryj-
ności, czyli sporności procesu, skodyfikowana w sposób pośredni poprzez unormo-
wanie poszczególnych jej przejawów. Jak zasadnie wskazuje się w orzecznictwie, jej 
realizacja, możliwa najpełniej na rozprawie, wymaga zapewnienia równouprawnie-
nia stron oraz dbałości o kulturę ogólną rozprawy, prowadzenia jej w atmosferze po-
wagi, spokoju, rzeczowości i szacunku dla stron i innych uczestników postępowania. 
Jedynie bowiem tak prowadzona rozprawa budzi przekonanie, że sąd dąży do usta-
lenia prawdy i feruje wyroki, opierając się na prawdzie (w. SN z 8 kwietnia 1974 r., 
I KRN 2/74, OSNKW 7–8/1974, poz. 142). Za sprzyjającą realizacji zasady praw-
dy uznać też należy zasadę równości broni procesowej, czyli równości procesowej 
stron (zob. np. M. Wąsek-Wiaderek, Zasada równości stron w polskim procesie kar-
nym w perspektywie prawnoporównawczej, Zakamycze 2003), jako że umożliwia ona 
każdej stronie procesu m.in. aktywność dowodową i udział w czynnościach dowodo-
wych, a więc kształtowanie sytuacji, w której poprzez szansę dla obiektywizmu real-
na staje się możliwość dokonania prawdziwych ustaleń faktycznych. To samo można 
powiedzieć o zasadzie bezpośredniości, nakazującej sądowi m.in. bezpośredni kon-
takt z przeprowadzanymi w procesie dowodami, co sprzyja z kolei wyrobieniu sobie 
podstaw do poprawnych ocen wiarygodności dowodu.

10. Zasada prawdy wiąże wszystkie organy procesowe, przeto także w postę-
powaniu przygotowawczym należy dążyć do wykrycia tego, co naprawdę za-
szło i jak w rzeczywistości wyglądają fakty podlegające następnie ocenie praw-
nej. Wybiórcza i niepełna interpretacja niektórych okoliczności, przy jednoczesnej 
rezygnacji z dokonywania czynności niezbędnych do pełnej realizacji zasady prawdy, 
zwłaszcza zaniechania poszukiwania dalszych dowodów, stanowi istotną wadę po-
stępowania przygotowawczego (w. SN z 20 czerwca 1989 r., IV KR 118/89, OSNPG 
2–3/1990, poz. 21). 

11. Ponieważ art. 2 § 2 formułuje ogólną dyrektywę postępowania, przeto zarzut 
jej naruszenia podniesiony w środku odwoławczym czy w kasacji wymaga wskaza-
nia obrazy konkretnych przepisów, poprzez które jest ona realizowana, czyli wykaza-
nia zaistnienia określonych uchybień, w wyniku których nie doszło do realizacji za-
sady prawdy. 
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