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Wykaz skrótów

WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

EKPC – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wol-
ności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmie-
niona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona 
Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.)

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

k.k.s. – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbo-
wy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.)

k.k.w. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonaw-
czy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 
karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

k.p.w. – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 395 z późn. zm.)

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 583 z późn. zm.)

k.w. – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.)

nowela z dnia 20 lutego 2015 r. – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396)

nowela z dnia 20 marca 2015 r. – ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541)

pr. bank. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.)

u.o.p.z. –  ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1417 z późn. zm.)

u.o.z. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)

u.p.n. – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu 
w sprawach nieletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 382)
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Wykaz skrótów

Czasopisma, orzecznictwo

Apel.-W-wa – Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Biul. PK – Biuletyn Prawa Karnego
KZS – Krakowskie Zeszyty Sądowe
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAB – Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
OSAG – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNwSK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
Prok. i Pr.-wkł. – Prokuratura i Prawo – wkładka

Inne

DG – dolna granica
GG – górna granica
OW – ograniczenie wolności
PW – pozbawienie wolności
F – fakultatywnie
O – obligatoryjnie
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Wstęp

WSTĘP

Prawo karne jest jednym z obowiązkowych przedmiotów na studiach prawniczych. Liczne 
nowelizacje ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), 
zwłaszcza te dotyczące kar i środków karnych, bardzo skomplikowały tę niełatwą do opanowania 
materię. Dodatkową trudnością dla osób, które obecnie pragną powtórzyć zagadnienia związa-
ne z prawem karnym, jest konieczność przyswojenia ogromnej ilości zmian dokonanych ustawą 
z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 396). Jest to największa nowelizacja kodeksu karnego od czasu jego uchwalenia w 1997 r. 
Ustawa ta wprowadziła fundamentalne zmiany w zakresie m.in. zasad wymiaru kary, orzekania 
kary łącznej, środków karnych, środków probacyjnych (w szczególności warunkowego zawie-
szenia wykonania kary), zatarcia skazania i środków zabezpieczających. Ponadto niedługo po tej 
dużej nowelizacji kodeksu karnego, w marcu 2015 r. uchwalono następne zmiany (ustawa z dnia 
20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 541).

Książka „Prawo karne. Diagramy” powstała przede wszystkim z myślą o studentach, aby 
ułatwić im naukę przedmiotu, wszelkie powtórki i pomyślne zdanie egzaminu. Może jednak 
równie dobrze posłużyć wszystkim, którzy potrzebują odświeżenia wiedzy z zakresu części 
ogólnej prawa karnego, a zwłaszcza absolwentom studiów prawniczych, którzy uczą się do 
egzaminów na aplikacje czy też aplikantom.

Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację instytucji i zasad prawa karnego w sposób 
maksymalnie uproszczony, ułatwiający ich opanowanie czy też przypomnienie. Same diagra-
my jednak nie pozwoliłyby zrealizować tego celu, gdyż nie mogą zawierać zbyt wiele treści 
teoretycznych i pobocznych. Dlatego większość diagramów została uzupełniona uwagami 
ogólnymi i wybranymi tezami z orzecznictwa, które zwracają uwagę na praktyczne proble-
my związane ze stosowaniem omawianych norm.

Publikacja nie stanowi opracowania kompleksowego, które może zastąpić podręcznik czy 
wykład. Jest jedynie ich uzupełnieniem. Została opracowana w sposób odpowiadający w zasadzie 
układowi części ogólnej kodeksu karnego, co powinno ułatwić Czytelnikowi jej wykorzystanie. 
Taką systematykę przyjmują wszystkie komentarze do części ogólnej kodeksu karnego, stosuje się 
ją też najczęściej na zajęciach z przedmiotu – wykładach i ćwiczeniach – oraz w podręcznikach.

Praca „Prawo karne. Diagramy” prezentuje w pigułce wszystkie omawiane na zajęciach 
z tego przedmiotu zagadnienia. Powinna być przez Czytelnika traktowana jako forma usystema-
tyzowanych, szczegółowych notatek z prawa karnego. Liczymy, że dobrze spełni swoją funkcję.

Niniejsze opracowanie omawia stan normatywny na dzień 1 lipca 2015 r., obejmuje zatem 
dużą nowelizację kodeksu karnego dokonaną nowelą z dnia 20 lutego 2015 r. oraz zmiany 
wynikające z noweli z dnia 20 marca 2015 r.

Autorki
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Rozdział 1. Rozdział 1

Rozdział 1

POJĘCIE PRAWA KARNEGO, JEGO ZASADY I FUNKCJE

 1. Co oznacza pojęcie „prawo karne”?
 2. Z jakich części składa się kodeks karny?
 3. Jakie są najważniejsze zasady prawa karnego?
 4. Jakie są funkcje prawa karnego?

1.1. Pojęcie prawa karnego

PRAWO KARNE

sensu stricto

obejmuje jedynie prawo 
karne materialne (źródłem 
jest k.k. oraz liczne ustawy 

zawierające przepisy 
statuujące przestępstwa)

sensu largo

oprócz prawa karnego 
materialnego obejmuje także 

prawo karne procesowe 
(zawarte przede wszystkim 

w k.p.k.) i wykonawcze 
(zawarte przede wszystkim 

w k.k.w.)

sensu largissimo

oprócz prawa karnego sensu 
largo obejmuje także prawo 

karne skarbowe (k.k.s.), prawo 
wykroczeń (k.w., k.p.w.), 

ustawę z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą 
kary (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1417 z późn. zm.)
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Rozdział 1. Pojęcie prawa karnego, jego zasady i funkcje

1.2. Struktura kodeksu karnego

1.3. Zasady prawa karnego

KODEKS KARNY

część ogólna

zawiera ogólne zasady 
odpowiedzialności: definicje 

pojęć i instytucji, zasady 
wymiaru kary

część wojskowa

zawiera przepisy ogólne 
oraz definicje przestępstw 

wojskowych i sankcje

część szczególna

zawiera definicje typów 
przestępstw i sankcje

ZASADY  
PRAWA KARNEGO

winy

(z popełnienia czynu można 
uczynić osobie zarzut  

– art. 1 § 3 k.k.)

odpowiedzialności 
indywidualnej

(osoba odpowiada za swoje 
zachowanie, a nie zachowanie 

innych osób)

odpowiedzialności za czyn

(czyn to działanie 
lub zaniechanie człowieka 

zależne od jego woli)

odpowiedzialności osobistej

(nie można wykonania kary 
przenieść na inną osobę 

– np. mama nie może odbyć 
kary pozbawienia wolności 

za syna)

nullum crimen sine lege
• n.c.s.l. scripta
• n.c.s.l. certa
• lex severior retro non agit
• nulla poena sine lege
• n.c.s.l. stricta

humanitaryzmu

(art. 3 k.k.)
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1.4. Funkcje prawa karnego

NULLUM CRIMEN SINE LEGE

n.c.s.l. scripta

(prawo karne 
powinno być 

prawem pisanym 
i zawartym 
w ustawie)

n.c.s.l. certa

(przepisy karne 
powinny być 

jasne, zrozumiałe 
dla przeciętnego 

człowieka, 
ustawodawca 

powinien 
unikać znamion 

ocennych, 
np. „szczególne 
okrucieństwo”, 

czy odwołujących 
się do kryteriów 

estetycznych, 
np. „istotne 

zeszpecenie”)

n.c.s.l. stricta

(zakaz analogii 
i wykładni 

rozszerzającej 
na niekorzyść 

sprawcy)

n.c.s.l. praevia

(lex severior retro 
non agit – prawo 

karne nie 
powinno działać 

wstecz, jeśli 
prowadziłoby to 
do pogorszenia 

sytuacji sprawcy, 
prawo karne 
może działać 
wstecz tylko, 
gdy będzie to 
korzystne dla 

sprawcy)

nulla poena 
sine lege

(nie tylko 
znamiona 

powinny być 
określone 

w ustawie, lecz 
także kara)

FUNKCJE PRAWA KARNEGO

ochronna

(ochrona pewnych 
dóbr)

gwarancyjna

(dzięki określeniu tego, 
co jest zakazane, każdy 

z nas ma pewność, 
że nie spotka go 

represja za czyn, który 
nie jest uznany za 

przestępstwo)

kompensacyjna

(naprawienie szkody)

sprawiedliwościowa

(zaspokojenie poczucia 
sprawiedliwości)
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