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Wstęp
O tym, że nauka prawa nie należy do prostych zdań, mogą opowiedzieć wszyscy studenci
tego kierunku, a także każdy, kto w trakcie swojego życia musiał przyswoić większą partię
prawniczej wiedzy. Skuteczność nauki bardzo często wynika z jakości oraz formy
dobranych materiałów edukacyjnych, które ułatwiają zapamiętywanie tekstu prawnego i
przyswajanie rządzących nim zależności.
Niniejsze opracowanie jest wynikiem kilkunastoletniego doświadczenia autora w
tworzeniu prawniczych opracowań, ze szczególnym uwzględnieniem skryptów. Dobrze
przygotowany skrypt nie tylko niewyobrażalnie skraca czas, jaki należy poświęcić na naukę,
ale także zdecydowanie ją ułatwia. Z tego i podobnych skryptów skorzystało do tej pory
tysiące osób, chwaląc sobie jakość i przejrzystość przyjętej formy.
Oddając w Wasze ręce drugą część skryptu z ustawy Kodeks postępowania karnego należy
wyjaśnić, że nie jest on w stu procentach powtórzeniem treści przepisów. Tam, gdzie
istniała taka możliwość, materiał grupowano w przyswajalne partie, powszechnie
zastosowano także wyróżnienia najważniejszych słów danego zagadnienia.
Skrypt jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym. Z uwagi na przyjętą formę, czasami
stosowano w nim pewne uproszczenia. Z tego też powodu przygotowując się do nauki
lub pracy z Kodeksem, warto choć raz przeczytać go od deski do deski.
By pobudzić mózg do działania oraz zmniejszyć i tak obszerne rozmiary skryptu,
zastosowano szereg skrótów, które zostały wyjaśnione w dalszej części pracy. W
zależności od kontekstu, skrót dotyczyć może liczby pojedynczej lub mnogiej danego
wyrażenia.
adwokat Michał Wysocki
Piła, październik 2020 r.
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Skróty
W opracowaniu wykorzystano następujące skróty
• AO – akt oskarżenia;
• AŚ – areszt śledczy;
• DPW – dożywotnie pozbawienie
wolności;
• ENA – Europejski Nakaz
Aresztowania;
• KC – Kodeks cywilny;
• KK – Kodeks karny;
• KKS – Kodeks karny skarbowy;
• KKW – Kodeks karny
wykonawczy;
• KPC – Kodeks postępowania
cywilnego;
• KPK – Kodeks postępowania
karnego;
• KRO – Kodeks rodzinny i
opiekuńczy;
• KW – Kodeks wykroczeń;
• MS – Minister Sprawiedliwości;
• PG – Prokurator Generalny;

• PGRP - Prokuratoria Generalna
Rzeczypospolitej Polskiej;
• PK – postępowanie karne;
• PP – postępowanie
przygotowawcze;
• PS – postępowanie sądowe;
• PW – kara pozbawienia wolności;
• Ref. – referendarz sądowy;
• RP – Rzeczypospolita Polska;
• SA – sąd apelacyjny;
• SN – Sąd Najwyższy;
• SO – sąd okręgowy;
• SP – Skarb Państwa;
• SR – sąd rejonowy;
• Statut – Rzymski Statut
Międzynarodowego Trybunału
Karnego;
• TA – tymczasowe aresztowanie;
• UE – Unia Europejska;
• ZK – zakład karny.
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Dowody
Przepisy ogólne
Zasady:
1. dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu
2. fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu
3. fakty znane z urzędu nie wymagają dowodu, należy jednak zwrócić na nie uwagę
stron (nie wyłącza to dowodu przeciwnego)
4. dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub z zeznań świadka nie wolno zastępować
treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych
Owoc z zatrutego drzewa:
1. dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że
został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu
zabronionego
2. wyjątek - dowód został uzyskany w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza
publicznego obowiązków służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyślnego
spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności
Kontrola operacyjna:
1. w wyniku kontroli operacyjnej
2. zarządzonej na wniosek uprawnionego organu na podstawie przepisów
szczególnych
3. uzyskano dowód popełnienia:
1. przez osobę, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, innego
przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego niż przestępstwo
objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej
2. przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego popełnionego
przez inną osobę niż objętą zarządzeniem kontroli operacyjnej
4. prokurator podejmuje decyzję w przedmiocie wykorzystania tego dowodu w PK
Wniosek dowodowy:
1. we wniosku dowodowym należy podać oznaczenie dowodu oraz okoliczności,
które mają być udowodnione
2. we wniosku można określić sposób przeprowadzenia dowodu
3. może zmierzać do wykrycia lub oceny właściwego dowodu
4. oddalenie wniosku dowodowego:
1. przesłanki oddalenia:
1. przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne
2. okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla
rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem
wnioskodawcy
3. dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności

2.

3.
4.
5.

4. dowodu nie da się przeprowadzić
5. wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia
postępowania
6. wniosek dowodowy został złożony po zakreślonym przez organ
procesowy terminie, o którym strona składająca wniosek została
zawiadomiona
nie można oddalić wniosku dowodowego zmierzającego do przedłużenia
lub złożonego po terminie, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, ma
istotne znaczenie dla ustalenia, czy:
1. został popełniony czyn zabroniony
2. stanowi on przestępstwo i jakie
3. czyn zabroniony został popełniony w warunkach recydywy
4. zachodzą warunki do orzeczenia pobytu w zakładzie psychiatrycznym na
podstawie art. 93g KK
nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, że dotychczasowe
dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić
oddalenie wniosku dowodowego w formie postanowienia
oddalenie wniosku dowodowego nie stoi na przeszkodzie późniejszemu
dopuszczeniu dowodu, chociażby nie ujawniły się nowe okoliczności

Tryb przesłuchania:
1. najpierw swobodna wypowiedź, później pytania zmierzające do uzupełnienia,
wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi
2. prawo zadawania pytań mają:
1. organ przesłuchujący
2. strony, obrońcy i pełnomocnicy, biegli
3. sposób zadawania pytań - bezpośrednio, chyba że organ przesłuchujący zarządzi
inaczej
4. osoba przesłuchiwana nie ukończyła 15 lat:
1. czynności z jej udziałem powinny być, w miarę możliwości, przeprowadzone w
obecności przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna
2. wyjątek - dobro postępowania stoi temu na przeszkodzie
5. niedopuszczalne jest:
1. zadawanie pytań sugerujących odpowiedź
2. wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu lub
groźby bezprawnej
3. stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych
wpływających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej albo mających na
celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem
6. organ przesłuchujący uchyla pytania sugerujące lub nieistotne
7. wyjaśnienia, zeznania oraz oświadczenia złożone w warunkach wyłączających
swobodę wypowiedzi lub uzyskane wbrew zakazom wymienionym wyżej nie mogą
stanowić dowodu
8|Strona

Konfrontacja:
1. osoby przesłuchiwane mogą być konfrontowane w celu wyjaśnienia sprzeczności
2. konfrontacja nie jest dopuszczalna w wypadku zeznań świadka anonimowego
Okazanie:
1. osobie przesłuchiwanej można okazać inną osobę, jej wizerunek lub rzecz w celu
jej rozpoznania
2. okazanie powinno być przeprowadzone tak, aby wyłączyć sugestię
3. w razie potrzeby okazanie można przeprowadzić również tak, aby wyłączyć
możliwość rozpoznania osoby przesłuchiwanej przez osobę rozpoznawaną
4. podczas okazania osoba okazywana powinna znajdować się w grupie obejmującej
łącznie co najmniej cztery osoby
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Wyjaśnienia oskarżonego
Odmowa wyjaśnień:
1. oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia
2. obecny przy czynnościach dowodowych oskarżony ma prawo składać
wyjaśnienia co do każdego dowodu
3. oskarżony może bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne
pytania lub odmówić składania wyjaśnień
4. konieczne pouczenie o powyższym
Wyjaśnienia pisemne:
1. w PP oskarżonemu należy, na jego żądanie lub jego obrońcy, umożliwić w toku
przesłuchania złożenie wyjaśnień na piśmie
2. przesłuchujący podejmuje w tym wypadku środki zapobiegające porozumieniu
się oskarżonego z innymi osobami w czasie spisywania wyjaśnień
3. przesłuchujący może z ważnych powodów odmówić zgody na złożenie przez
oskarżonego wyjaśnień na piśmie
4. pisemne wyjaśnienia oskarżonego, podpisane przez niego, z zaznaczeniem daty ich
złożenia, stanowią załącznik do protokołu
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