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WSTĘP
Przychylny odbiór ze strony Czytelników książki Prawo karne. Kazusy z rozwiązaniami, która ukazała się w 2012 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer S.A.,
skłonił nas do podjęcia kolejnego, większego wyzwania i przygotowania niniejszej
publikacji. Bezpośredni wpływ na konieczność wydania konsekutywnego opracowania miał też sam ustawodawca, albowiem w międzyczasie w sposób istotny,
a miejscami wręcz diametralny, zmodyfikował zarówno normy prawa karnego, jak
i prawa karnego procesowego. W tych właśnie realiach powstał zamysł wydania Kazusów z zakresu możliwie najszerzej pojętego prawa karnego na podstawie aktualnie obowiązującego stanu prawnego.
Książka niniejsza uwzględnia m.in. zmiany obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 r.,
wprowadzone ustawami z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247 z późn. zm.)
oraz z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 396), od dnia 1 marca 2016 r., wprowadzone ustawą
z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz. U. poz. 189), a ponadto od dnia 15 kwietnia 2016 r., wprowadzone ustawami z 11 marca 2016 r.:
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 437) i o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny
wykonawczy (Dz. U. poz. 428).
Obecne opracowanie Kazusów zostało jednak nie tylko zaktualizowane zgodnie
z obowiązującym stanem prawnym, lecz także znacząco rozszerzone o dalszą analizę norm prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem norm prawa karnego
skarbowego. Tam, gdzie było to konieczne, poczynione zostały też odpowiednie
uwagi w zakresie stosowania norm prawa karnego procesowego. W efekcie powstała
więc zupełnie nowa pozycja wydawnicza, opracowana na płaszczyźnie zmienionego
(kilkukrotnie i niezwykle obszernie) stanu prawnego.
Do rąk Czytelników oddajemy zatem aktualne kompendium wiedzy praktycznej
oraz teoretycznej. Przedstawia ono główne zasady stosowania przepisów karnych
do momentu wydania wyroku przez sąd. Pozwala tym samym na przeanalizowanie
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pewnych schematów działania prawa w zaimprowizowanych okolicznościach, przez
co wdraża do samodzielnego, swobodnego posługiwania się przepisami prawa karnego. Odnosi się przy tym do najbardziej relewantnych kwestii, które postrzegane
bywają odmiennie, zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze. Z uwagi na swoje
stricte praktyczne ukierunkowanie zawiera także wzory różnych odmian wyroków
sądów powszechnych, zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji.
Trzeba zauważyć, że praktyczne korzystanie z norm prawa karnego jest procesem
dość skomplikowanym i potrafi niekiedy przysporzyć problemów nawet prawnikom
z wieloletnim doświadczeniem. Szczególnie duże trudności sprawia jednak studentom prawa i absolwentom tego kierunku, a zatem osobom, których umiejętności
będą weryfikowane na każdym etapie dalszego rozwoju zawodowego. Znajomość
zasad działania organów państwowych stosujących prawo jest wszakże dla każdego
prawnika najistotniejsza. Niniejsze opracowanie powstało po to, by przyczynić się
do lepszego poznania i rozumienia norm sensu largo prawa karnego. Będzie zatem
przydatne zwłaszcza aplikantom zawodów prawniczych, lecz także absolwentom
studiów prawniczych przygotowującym się do egzaminów na aplikacje oraz studentom poszukującym pogłębionej wiedzy.
Należy jednak podkreślić, że niniejsza publikacja nie aspiruje do autorytatywnego
rozstrzygania poszczególnych zagadnień. Poglądy prawne dotyczące tych samych
stanów faktycznych mogą się bowiem znacznie różnić. W praktyce każdy jurysta
– adwokat, radca prawny, sędzia czy prokurator – musi dokonywać własnych wyborów, niekiedy podyktowanych niuansami w interpretacji. Można więc mniemać,
że zaproponowane rozwiązania i schematy stosowania przepisów prawa będą budziły dalsze dyskusje, a nawet spory, co jednak wpłynie wyłącznie pozytywnie
na końcowy efekt procesu edukacyjnego. Temu zaś zwłaszcza służyć ma niniejsza
książka. Wypada zatem wyrazić nadzieję, że przystępne wyjaśnienia, które są w niej
zawarte, przyczynią się do lepszego zrozumienia i stosowania przepisów z zakresu
szeroko pojętego prawa karnego.
Autorzy

Kazus 1

PRZESTĘPSTWO KRADZIEŻY, FAŁSZOWANIA
ŚRODKÓW PŁATNICZYCH, PROBLEMATYKA
WYMIARU KARY ORAZ ZASĄDZENIA
ODSZKODOWANIA Z URZĘDU
Jan K. w dniu 1 lipca 2015 r. z otwartego samochodu osobowego, zaparkowanego
w B. przy ul. M., należącego do nieustalonej osoby, ukradł 100 banknotów o nominale 100 zł każdy.
Po dokładnym obejrzeniu banknotów w miejscu swojego zamieszkania zorientował
się, że wszystkie są podrobione. Postanowił pozbyć się ich w ten sposób, że 2 lipca
2015 r. zakupił za nie w sklepie RTV w B. telewizor marki Samsung o wartości
3500 zł. Resztę sfałszowanych pieniędzy przekazał w dniu 14 sierpnia 2015 r. dyrektorowi Domu Dziecka w B. w postaci darowizny na cele charytatywne.
Obdarowany dyrektor po przyjęciu gotówki i dokładnym obejrzeniu banknotów
stwierdził, że są one podrobione. W związku z tym o fakcie podejrzenia popełnienia
przestępstwa zawiadomił miejscowo właściwą Komendę Miejską Policji w B., która
niezwłocznie wszczęła w tej sprawie dochodzenie.
W toku postępowania ustalono wszystkie okoliczności faktyczne sprawy. W szczególności ujawniono, że papier, z którego wykonano falsyfikaty banknotów, skradziony został przez nieznaną osobę z wytwórni papierów wartościowych i jego wartość wynosiła 150 zł.
W toku dochodzenia prokurator przedstawił Janowi K. zarzuty popełnienia przestępstw:
1. kradzieży pieniędzy w kwocie 10 000 zł na szkodę nieustalonej osoby, tj. czynu
z art. 278 § 1 k.k.;
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2. puszczenia w obieg podrobionych pieniędzy w sklepie RTV w B. oraz w siedzibie Domu Dziecka w B., tj. czynu z art. 310 § 1, art. 312 i art. 286 § 1 w zw.
z art. 11 § 2 k.k.
Następnie prokurator Prokuratury Okręgowej w B. skierował do właściwego miejscowo Sądu Okręgowego w B. akt oskarżenia przeciwko Janowi K., zarzucając mu
popełnienie przestępstw zgodnie z wydanym wcześniej postanowieniem o przedstawieniu zarzutów.
Po przeprowadzeniu przewodu sądowego Jan K. został uznany za winnego popełnienia:
1. przestępstwa kwalifikowanego z art. 278 § 1 k.k., polegającego na kradzieży
100 sztuk sfałszowanych banknotów o nominale 100 zł każdy;
2. przestępstwa kwalifikowanego z art. 310 § 1 i 2, art. 312 i art. 286 § 1 w zw.
z art. 11 § 2 k.k., polegającego na tym, że w dniu 2 lipca 2015 r. zakupił za
wyżej wymienione banknoty telewizor marki Samsung o wartości 3500 zł,
resztę zaś sfałszowanych pieniędzy przekazał w dniu 14 sierpnia 2015 r. dyrektorowi Domu Dziecka w B. w postaci darowizny na cele charytatywne.
Jednocześnie Sąd Okręgowy w B. wymierzył Janowi K. kary jednostkowe pozbawienia wolności, a następnie w ich miejsce karę łączną 3 lat pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, zasądził odszkodowanie w kwocie 3500 zł na rzecz właściciela sklepu RTV i w kwocie 6500 zł na
rzecz Domu Dziecka w B., zwolnił oskarżonego w całości z zapłaty na rzecz Skarbu
Państwa kosztów sądowych. Wyrok nie zawierał innych rozstrzygnięć.
Proszę ocenić zasadność wyroku Sądu Okręgowego w B., a także czynności podjęte
w toku postępowania przygotowawczego.

Rozwiązanie
W myśl art. 278 § 1 k.k. przestępstwa kradzieży w typie podstawowym dopuszcza
się sprawca, który zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą1. W związku
z tym znamiona przedmiotowe tego występku wyczerpują bezprawny2 (bez żadnej
W nawiązaniu do art. 181 k.c. nie jest możliwa kradzież rzeczy niczyjej.
Sprawca, który w celu przywłaszczenia zabiera mienie uprzednio zagarnięte przez inną osobę i pozostające w jej władztwie, w zależności od jego wartości może się dopuścić przestępstwa określonego
w art. 278 § 1 k.k. (uchwała SN z dnia 19 kwietnia 1977 r., VII KZP 3/77, OSNKW 1977, nr 6, poz. 54).
Przez zabór rzeczy (w tym pieniędzy) należy rozumieć wyjęcie rzeczy spod władztwa osoby dotychczas nią
władającej i objęcie jej we własne władanie wbrew woli osoby nią dysponującej. Władztwo nad rzeczą jako
stan faktyczny podlegający ochronie może być pozbawione jakiejkolwiek podstawy prawnej, może mieć
nawet charakter nielegalny (postanowienie SA w Katowicach z dnia 13 lutego 2008 r., II AKp 24/08, KZS
1
2

Przestępstwo kradzieży, fałszowania środków płatniczych, problematyka wymiaru kary...17

do tego podstawy i bez zgody właściciela lub osoby, od której rzecz tę zabrano) zabór
lub bezprawne przejęcie cudzej rzeczy ruchomej, przedstawiającej wartość materialną, w zamiarze przywłaszczenia.
Rzecz ruchoma jako przedmiot kradzieży opisana została w kodeksie karnym z zastosowaniem terminologii cywilistycznej. Taki stan rzeczy nakazuje, aby przy interpretacji znamion przestępstwa kradzieży odwoływać się do brzmienia i wykładni
tego pojęcia w prawie cywilnym. Na plan pierwszy wysuwa się przepis art. 45
k.c., w świetle którego rzeczami są tylko przedmioty materialne, przy czym, choć
wprowadzono podstawowy podział rzeczy na nieruchomości i ruchomości, próżno
szukać w kodeksie cywilnym definicji rzeczy ruchomej. W związku z tym przyjmuje
się, że rzeczami ruchomymi są przedmioty materialne niebędące nieruchomościami, których definicję zawiera art. 46 k.c. W literaturze cywilistycznej podkreśla
się, że cechą przedmiotu materialnego jest jego samoistność, tzn. takie wyodrębnienie od innych przedmiotów, iż może być on traktowany w obrocie jako dobro
będące przedmiotem samodzielnym. Podkreśla się także, że rzeczami nie są dobra
niematerialne, prawa ani różnego rodzaju energie3.
Należy jednak w tym miejscu zauważyć, iż powyższa cywilistyczna definicja nie
wyczerpuje w sposób zupełny sensu pojęcia rzeczy ruchomej w świetle przepisów
prawa karnego. Zgodnie bowiem z treścią dyspozycji art. 115 § 9 k.k.: „Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski lub obcy pieniądz, inny środek płatniczy
oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenia uczestnictwa
w spółce”. Na gruncie prawa karnego wykształciła się zatem autonomiczna definicja
rzeczy ruchomej, która ze względu na specyficzne zadania penalne tej gałęzi prawa
swoim zakresem znaczeniowym obejmuje również polskie i obce środki płatnicze,
papiery wartościowe (weksle, czeki, warranty, akcje, obligacje itp.), a także niemieszczące się w ustawowej systematyce papierów wartościowych inne dokumenty
2008, z. 4, poz. 83). „Nie budzi żadnych wątpliwości, zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, że rzecz
stanowiąca współwłasność jest dla każdego ze współwłaścicieli rzeczą cudzą w rozumieniu art. 115 § 9 k.k.
Tym samym działanie współwłaściciela może prowadzić do odpowiedzialności karnej z art. 284 § 1 k.k.,
jeżeli przybiera postać przywłaszczenia, co ma miejsce wówczas, gdy sprawca podejmuje działania wbrew
woli pozostałych współwłaścicieli, czyniąc to w zamiarze włączenia przedmiotu współwłasności do swego
majątku odrębnego lub przyjęcia do własnej, wyłącznej dyspozycji” (wyrok SN z dnia 4 czerwca 1998 r.,
V KKN 220/97, Prok. i Pr.-wkł. 1999, nr 1, s. 3). „Kradzież rzeczy wchodzących w skład wspólnego majątku
małżonków polega na wyjęciu tych rzeczy spod wspólnego władztwa i rozporządzeniu nimi jak własnymi
wbrew woli współmałżonka i bez zamiaru zwrócenia” (wyrok SA w Krakowie z dnia 30 grudnia 1999 r.,
II AKa 223/99, KZS 2000, z. 1, poz. 27). Por. także wyrok SN z dnia 18 grudnia 1998 r., IV KKN 98/98,
Prok. i Pr.-wkł. 1999, nr 7–8, s. 5; R. Balicki [i in.], Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa
2007, s. 337.
3
Uchwała SN z dnia 26 listopada 2003 r., I KZP 21/03, OSNKW 2004, nr 12, poz. 1; I. Ignatowicz,
Prawo rzeczowe, Warszawa 1986, s. 16 i 17; M. Budyn, M. Kulik, glosa do wyroku SA w Lublinie z dnia
9 grudnia 2002 r., II AKa 306/02, WPP 2004, nr 4, s. 146; W.J. Katner (w:) B. Giesen [i in.], Kodeks cywilny.
Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, LEX/el. 2009, komentarz do art. 45 k.c.
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