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DZIAŁ PIERWSZY.
POSTĘPOWANIE KARNE

Rozdział I. Uwagi ogólne
Część I. Uwagi wprowadzające
1. Sądowe postępowanie karne. Postępowanie karne w sprawach

należących do właściwości sądów toczy się według przepisów KPK
(art. 1 KPK).

2. Cele postępowania karnego. Postępowanie karne uregulowane

przepisami KPK ma na celu, aby:
• sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności,
• 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,
• uwzględnione zostały prawnie chronione interesy pokrzywdzonego,
• rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.
Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.

3. Udział czynnika społecznego w postępowaniu. Postępowanie

karne w granicach określonych w ustawie odbywa się z udziałem czynnika społecznego (art. 3 KPK).

4. Bezstronność organów prowadzących postępowanie. Organy

prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego (art. 4 KPK).
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5. Domniemanie niewinności oskarżonego. Jedną z podstawo-

wych zasad postępowania karnego jest zasada domniemania niewinności oskarżonego, wyrażona w art. 5 KPK. Zgodnie z tym przepisem
oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie
udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Wątpliwości,
których nie da się usunąć, rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.
6. Prawo do obrony. Podejrzany lub oskarżony (tj. osoba, wobec któ-

rej wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub osoba, wobec
której skierowano do sądu akt oskarżenia) ma prawo do obrony, które
obejmuje prawo do korzystania z pomocy obrońcy. O tym uprawnieniu należy podejrzanego i oskarżonego pouczyć.
Prawo do obrony można rozumieć m.in. jako:
• prawo do posiadania obrońcy oraz obowiązek działania obrońcy na
korzyść oskarżonego (art. 86 § 1 KPK),
• prawo do informacji o treści zarzutów i ich zmianach (art. 300 § 1 KPK),
• prawo do odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania (art. 175
§ 1 KPK),
• prawo dostępu do akt (art. 156 KPK),
• aktywne formy obrony (np. prawo do składania wniosków o przeprowadzenie dowodu – art. 167 KPK, prawo do zadawania pytań podmiotom przesłuchiwanym – art. 370 § 1 KPK, prawo do zaskarżania
orzeczeń).
7. Zasada swobodnej oceny dowodów. Zasada swobodnej oceny

dowodów wyrażona została w art. 7 KPK. Polega ona na tym, że organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich
przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.
8. Niezależność sądu. Sąd karny jest niezależny w swoich rozstrzy-

gnięciach. Rozstrzyga on samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne
oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu. Jednak prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo lub stosunek
prawny są wiążące (np. unieważnienie małżeństwa, orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu jest dla sądu karnego wiążące).

Część I. Uwagi wprowadzające
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Należy jednak pamiętać, że sąd karny związany jest orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego (wynika to z art. 190 ust. 1 Konstytucji RP). Ponadto sąd karny związany jest wykładnią prawa dokonaną
przez inne sądy w następujących przypadkach:
• art. 442 § 3 KPK – stanowisko sądu odwoławczego jest wiążące dla
sądu, któremu przekazano sprawę do ponownego rozpoznania
(wskazania te nie mogą dotyczyć jednak oceny określonych faktów,
jeśli narusza to zasadę swobodnej oceny dowodów),
• art. 441 § 3 KPK – uchwała Sądu Najwyższego zapadła w wyniku
rozpoznania zagadnienia prawnego przekazanego przez sąd odwoławczy jest wiążąca także dla sądu I instancji, gdyby wyrok został
uchylony i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania,
• Sąd Najwyższy związany jest uchwałą wydaną przez ten sąd, gdy
ma ona rangę zasady prawnej – art. 62 SNU.
9. Zasada oficjalności. Zgodnie z zasadą oficjalności, jeżeli ustawa nie

wymaga w danej sprawie wniosku określonej osoby, instytucji lub organu albo zezwolenia władzy, organy procesowe prowadzą postępowanie
i dokonują czynności z urzędu (art. 9 § 1 KPK).
Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać
wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub
ma obowiązek podejmować z urzędu.
10. Zasada legalizmu. Zasada legalizmu wyrażona została w art. 10

§ 1 KPK. W myśl tego przepisu organ powołany do ścigania przestępstw
jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego. Natomiast oskarżyciel publiczny ma także obowiązek
wnieść i popierać oskarżenie o czyn ścigany z urzędu.
Instrumentem kontrolnym służącym stronom do wymuszenia na organach procesowych przestrzegania zasady legalizmu są np. środki zaskarżenia (postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub umorzenia śledztwa można zaskarżyć. W razie powtórnego wydania przez
prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania istnieje możliwość wniesienia prywatnego aktu oskarżenia
– art. 55 § 1 KPK).

