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1. Przedmiotem procesu karnego jest 
kwestia odpowiedzialności prawnej 
oskarżonego za zarzucony mu czyn 
(jest to tzw. kwestyjne ujęcie przedmio-
tu procesu).

2. Odpowiedzialność prawna oparta 
jest na dwóch podstawach: faktycznej 
i prawnej. Podstawę faktyczną stanowi 
czyn w procesie zarzucany, sprecyzo-
wany w odpowiednich aktach proceso-
wych (postanowieniu o wszczęciu po-
stępowania, akcie oskarżenia itd.), zaś 
podstawę prawną ustalanej w procesie 
odpowiedzialności stanowią normy 
materialnego prawa karnego (a w za-
kresie rozstrzygania o odpowiedzialno-
ści cywilnej – prawa cywilnego).

3. Podstawa faktyczna i prawna od-
powiedzialności wzajemnie na siebie 
oddziałują i sprzęgają się w procesie 
rozstrzygania o przedmiocie procesu. 
Dokonane ustalenia faktyczne determi-
nują dobór normy prawnej. Z kolei za-

łożona kwalifikacja prawna, po pierw-
sze, wyznacza zakres dokonywanych 
w procesie ustaleń faktycznych, czyli 
wskazuje okoliczności mające znacze-
nie dla rozstrzygnięcia w przedmiocie 
procesu (tak wyznaczone przez normę 
prawną obszary ustaleń faktycznych 
są następnie wypełniane treścią histo-
rycznych zdarzeń w oparciu o zebrane 
dowody). Po drugie, zespół znamion 
założonej normy prawnej wyznacza 
sposób językowego ujęcia ustalonego 
stanu faktycznego w formie jego proce-
sowego opisu; opis ten uwypuklać ma 
bowiem te elementy zdarzenia, które 
odpowiadają znamionom założonej 
kwalifikacji prawnej.

4. W nauce procesu karnego odróżnia 
się proces prosty, czyli toczący się 
przeciwko jednej osobie o jeden czyn, 
i proces złożony, czyli toczący się prze-
ciwko jednej osobie o większą liczbę 
czynów, lub przeciwko większej liczbie 
osób. Proces złożony opiera się więc 
o zjawisko łączności spraw (art. 33-34 

Przedmiot 
procesu, 
podstawa 
odpowiedzialności

k.p.k.); procesem prostym jest proces, 
w którym łączność spraw nie znalazła 
zastosowania.

5. Z problematyką przedmiotu procesu 
związane są dwie zasady procesowe, mia-
nowicie zasada niepodzielności i zasada 
niezmienności przedmiotu
procesu. Zgodnie z zasadą niepodzielno-
ści niedopuszczalne jest orzekanie w róż-
nych postępowaniach o fragmentach 
tego samego przedmiotu postępowania, 
a orzeczenie zapadłe w stosunku do 
fragmentu przedmiotu postępowania, 
rozciąga się na cały przedmiot i prowadzi 
do powagi rzeczy osądzonej w stosunku 
do całego zakresu. Zgodnie z zasadą nie-
zmienności przedmiot
postępowania nie powinien być zmienia-
ny w jego toku. Obie przywołane zasady 
odnoszą się do podstawy faktycznej 
odpowiedzialności, tj. zarzucanego czy-
nu (ustawa akceptuje zmianę podstawy 
prawnej, czy też częściowe orzekanie 
o prawnych konsekwencjach czynu).

„(...) przedmiot procesu jest (…) tym „czymś”, co 
ma być w procesie ustalone i rozstrzygnięte.”1

Ustalenia
faktyczne

Rozstrzygnięcie 
o odpowiedzialności

Podstawa faktyczna 
odpowiedzialności, czyli procesowy 

obraz zarzucanego czynu

Podstawa prawna 
odpowiedzialności, czyli norma 

prawna, której hipotezę wypełnia 
procesowy obraz zarzucanego 

czynu

Do procesowego obrazu czynu dobiera się normę prawną, pod którą 
czyn podpada

Dobrana norma prawna wpływa na sposób opisania procesowego 
obrazu zarzucanego czynu

W oparciu o dokonane ustalenia 
faktyczne konstruuje się procesowe 
odtwarzanie (obraz) zarzucanego 

czynu

Wstępnie (hipotetycznie) złożona 
podstawa prawna determinuje 
zakres dokonywanych ustaleń 

faktycznych

1 L. Schaff, Wszczęcie postępowania karnego a problematyka podstawy i przedmiotu procesu, Państwo i Prawo 1959, nr 2, s. 247.
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prywatny, czyli pokrzywdzony (art. 59 
§ 1 k.p.k.). W wyjątkowych wypadkach, 
uzasadnionych interesem społecznym, 
również prokurator może wszcząć po-
stępowanie w sprawach o przestępstwa 
ścigane z oskarżenia prywatnego – po-
stępowanie toczy się wówczas z urzędu 
(art. 60 § 1 k.p.k.) 
 
5. Zasadą jest ściganie publicznoskar-
gowe bezwarunkowe; w tym trybie 
ściga się znaczną część czynów
zabronionych stypizowanych w obo-
wiązujących przepisach karnych. Ściga-
nie publicznoskargowe warunkowe
i ściganie prywatnoskargowe jest wyjąt-
kiem, który wynika z wyraźnej
wypowiedzi ustawodawcy. Wprowadza-
jąc ściganie publicznoskargowe wnio-
skowe danego przestępstwa ustawa kar-
na używa zwykle klauzuli następującej 
treści: „Ściganie następuje na wniosek 
pokrzywdzonego” (np. art. 266 § 3 k.k.). 
Wprowadzając ściganie prywatnoskar-
gowe ustawa karna używa zwykle klau-
zuli: „Ściganie odbywa się z oskarżenia 
prywatnego” (np. art. 212 § 4 k.k.).

Tryby ścigania 
karnego

1. Obowiązująca ustawa karnoproceso-
wa przewiduje dwa sposoby inicjowa-
nia postępowania karnego: publiczno-
skargowy (art. 9 § 1 k.p.k.) i prywatno-
skargowy (art. 485 k.p.k. i n.).

2. W sprawach o przestępstwa ścigane 
z oskarżenia publicznego uprawnionym 
do wniesienia i popierania skargi (naj-
częściej aktu oskarżenia) przed sądem 
(co zgodnie z art. 14 § 1 k.p.k. inicjuje 
postępowanie sądowe) jest oskarżyciel 
publiczny (art. 10 § 1 k.p.k.), czyli, co 
do zasady, prokurator (art. 45 § 1 k.p.k. 
Zob. jednak diagram: Model zaskar-
żenia postanowień o zaniechaniu ści-
gania i wniesienia subsydialnego aktu 
oskarżenia).

3. Wśród przestępstw publicznoskargo-
wych wyróżnia się dwa rodzaje prowa-
dzenia postępowania:
bezwarunkowy i warunkowy. Ściganie 

w trybie publicznoskargowym bezwa-
runkowym (z urzędu) nie jest zależne 
od dodatkowych warunków i jest obo-
wiązkiem organów powołanych do ści-
gania przestępstw – zasada legalizmu 
(art. 10 § 1 k.p.k.) 
Ściganie w trybie publicznoskargowym 
warunkowym zależy ponadto
od złożenia przez pokrzywdzonego
wniosku o ściganie sprawcy (tzw. tryb 
wnioskowy) lub od zezwolenia na ści-
ganie udzielonego przez odpowiedni 
organ (np. w przypadku immunitetów 
formalnych). Po złożeniu wniosku ści-
ganie w trybie wnioskowym toczy się 
z urzędu (art. 12 k.p.k.).

4. W sprawach o przestępstwa ścigane 
z oskarżenia prywatnego uprawnionym 
do wniesienia i popierania aktu oskar-
żenia przed sądem jest oskarżyciel 

Przez tryb ścigania należy rozumieć zróżnicowanie 
procesu ze względu na sposób jego inicjowania.

Tryby ścigania

Ścigane z urzędu, 
np. art. 287 § 1 k.k.

Ścigane na wniosek pokrzywdzonego 
(wszczęcie i prowadzenie postępowania 

zależy od wniosku pokrzywdzonego; 
wniosek umożliwia oskarżycielowi 

publicznemu prowadzenie postępowania 
przygotowawczego, wniesienie i popiera-

nie skargi), np. art. 266 § 1 k.k.

Publicznoskargowy (uprawniony do wniesie-
nia i popierania skargi, np. aktu oskarżenia, 
jest oskarżyciel publiczny, czyli prokurator – 

art. 45 § 1 k.p.k.; wyjątkowo nieprokuratorskie 
organy dochodzenia – art. 45 § 2  

i art. 325d k.p.k.)

Prywatnoskargowy (uprawniony 
do wniesienia i popierania aktu 
oskarżenia jest oskarżyciel pry-

watny, czyli pokrzywdzony –  
art. 59 k.p.k.), np. art. 216 § 1 k.k.

Uwaga! W razie złożenia wniosku o ściganie, postępowanie toczy się 
z urzędu (art. 12 k.p.k.); w razie braku wniosku, postępowania nie 

wszczyna się, a wszczęte – umarza (art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k.)
Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym 

za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – 
aż do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie 

głównej. W sprawach, w których akt oskarżenia wniósł oskarżyciel 
publiczny, cofnięcie wniosku po rozpoczęciu przewodu sądowego 
jest skuteczne, jeżeli nie sprzeciwi się temu oskarżyciel publiczny 
obecny na rozprawie lub posiedzeniu. Ponowne złożenie wniosku 

jest niedopuszczalne. (art. 12 § 3 k.p.k.)

Uwaga! Typowa klauzula ścigania publicznego wnioskowego brzmi: 
„Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”;

zob. art. 266 § 3 k.k.

Uwaga! Typowa usta-
wowa klauzula ścigania 

prywatnego brzmi: 
„Ściganie odbywa się 
z oskarżenia prywat-
nego”; zob. art. 216 

§ 5 k.k.
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