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Rozdział pierwszy

POJĘCIE I PODZIAŁY PRAWA KARNEGO

Prawo karne stanowi część obowiązującego w państwie systemu pra-
wa. Od innych gałęzi prawa odróżnia je to, że jest ono instrumentem 
zwalczania przestępczości za pomocą kar i innych środków przewi-
dzianych w jego przepisach.

Według I. Andrejewa „prawo karne jest dziedziną prawa, która okre-
śla czyny przestępne i zasady odpowiedzialności za nie oraz kary gro-
żące za ich popełnienie i stosowane wraz z innymi środkami przymu-
su wobec sprawców takich czynów”1.

A. Marek wskazuje, że prawo karne jest jedną z gałęzi systemu prawa, 
która spełnia rolę szczególną, chroniąc państwo, stosunki społeczne 
i ekonomiczne oraz prawa i wolności człowieka przed najpoważniej-
szymi zamachami na te dobra (przestępstwami). Wobec sprawców 
tych przestępstw stosuje się środki przymusu w postaci kar i innych 
środków, które są przewidziane w przepisach prawa karnego2. Prawo 
karne jest zespołem norm powinnościowych (zakazów i nakazów), 
których przekroczenie jest zagrożone sankcją karną3. J. Waszczyński 
podkreśla, że „prawo karne ma charakter nakazujący (imperatywny), 
albowiem zawiera zespół reguł, które są bezwzględnie obowiązujące 
dla osób (podmiotów), do których są adresowane”4.

1 I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989, s. 23.
2 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011, s. 5.
3 Ibidem, s. 14.
4 J. Waszczyński (w:) Prawo karne w zarysie. Nauka o ustawie karnej i o przestęp-

stwie, red. J. Waszczyński, Łódź 1979, s. 5.
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Z kolei K. Buchała podnosi, że normy prawa karnego to normy sank-
cjonowane (określające reguły zachowania, które mają zapobiegać za-
chowaniom o dużym ładunku niebezpieczeństwa dla stosunków spo-
łecznych), normy sankcjonujące (skierowane do właściwych organów 
państwa, oznaczające powinność ukarania) i normy uprawniające 
(skierowane także do właściwych organów, dające możliwość wyboru 
sankcji zastosowanej do sprawcy przekroczenia normy sankcjono-
wanej). Według tego autora istotą prawa karnego, która odróżnia tę 
gałąź od innych, jest właśnie dokładne określenie czynów sprzecz-
nych z normami sankcjonowanymi, które jest merytorycznie powią-
zane z zakazem ich popełnienia pod groźbą przymusu związanego 
z sankcją5. Kolejną cechą wyróżniającą prawo karne od innych gałęzi 
jest także – zdaniem K. Buchały – charakter sankcji grożących za na-
ruszenie norm sankcjonowanych, które mają charakter osobisty i są 
najbardziej dolegliwe, bo dotykają najwartościowszych dóbr jednost-
ki (zdrowie, wolność, mienie, a nawet życie)6.

Reasumując, można stwierdzić, że prawo karne to taka dziedzina pra-
wa, która zawiera normy określające:
1) jakie czyny są zabronione pod groźbą kary jako przestępstwa,
2) jakie są zasady odpowiedzialności karnej za ich popełnienie,
3) jakie kary i inne środki mogą być wymierzane wobec sprawców 

czynów zabronionych.

Kara jest tradycyjną, ale nie jedyną formą reakcji na popełnienie 
przestępstwa. Prawo karne przewiduje także inne konsekwencje 
prawne popełnionego czynu zabronionego. Obok kar, których kata-
log wymienia art. 32 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.), tj. grzywny, kary 
ograniczenia wolności, kary pozbawienia wolności, kary 25 lat pozba-
wienia wolności i kary dożywotniego pozbawienia wolności, możliwe 
jest orzekanie wobec sprawców przestępstw tzw. środków karnych 
(art. 39 k.k.), przepadku i środków kompensacyjnych (rozdział Va 
kodeksu karnego). Wymierzane są one zasadniczo obok kary, jako 

5 K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1989, s. 20–21.
6 Ibidem, s. 21.

Część I. Wiadomości wstępne
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jej uzupełnienie, ale także zamiast kary (por. art. 59 k.k.). Ponadto, 
wobec sprawców czynów zabronionych, w szczególności tych, któ-
rym nie można przypisać winy z powodu ich niepoczytalności, mogą 
być stosowane środki zabezpieczające, których celem jest właśnie 
zabezpieczenie dóbr chronionych prawem przed możliwością po-
nownego ich zaatakowania przez sprawcę (poprzez umieszczenie go 
w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, pozbawienie uprawnień 
do wykonywania określonego zawodu bądź prowadzenia określonej 
działalności itd.)7. Istnieją również środki przewidziane dla nielet-
nich sprawców czynów zabronionych. Zasadniczo nieletni nie po-
noszą odpowiedzialności karnej, bo nie są podmiotami zdatnymi do 
ponoszenia winy – z tego względu nie jest możliwe wymierzenie im 
kary. Jednakże w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 382 z późn. zm.) przewidziane są szczególne środki: wychowaw-
cze, poprawcze, lecznicze, które mogą być stosowane wobec nielet-
nich, także sprawców czynów zabronionych.

Przepisy kodeksu karnego dają też możliwość stosowania tzw. środ-
ków probacyjnych, tj. związanych z poddaniem sprawcy próbie (wa-
runkowe umorzenie postępowania, warunkowe zawieszenie wyko-
nania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie), które stanowią 
swoiste następstwo popełnienia przez sprawcę czynu przestępczego.

Reasumując, należy jeszcze raz podkreślić, że kara nie jest jedyną re-
akcją na popełnienie przestępstwa. Tak więc definicja prawa karne-
go musi uwzględniać także „inne środki”, które na gruncie tej gałęzi 
prawa mogą być orzekane/stosowane wobec sprawców czynów zabro-
nionych.

Prawo karne charakteryzuje się pewnymi specyficznymi cechami, 
do których zalicza się uniwersalizm i subsydiarność8. Uniwersalizm 
prawa karnego oznacza, że nie reguluje ono jednej, ściśle określonej 
sfery stosunków społecznych, nie pełni też funkcji organizatorskiej. 

7 K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1995, s. 8.
8 A. Marek, Prawo..., s. 13–14.

Rozdział pierwszy. Pojęcie i podziały prawa karnego
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