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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne
EKPC, Konwencja – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 

sporządzona w Rzymie dnia 4.11.1950 r., zmieniona następnie 
Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 
z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.)

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 
ze zm.)

k.k. z 1969 r. – ustawa z  19.04.1969  r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr  13, poz.  94 
ze zm.)

k.k.s. – ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2226 ze zm.)

k.k.w. – ustawa z  6.06.1997  r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 652 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2.04.1997  r. (Dz.U. 
Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprostowaniem)

k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 
ze zm.)

k.p.k. – ustawa z  6.06.1997  r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1904 ze zm.)

k.p.w. – ustawa z 24.08.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wy-
kroczenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 475 ze zm.)

k.w. – ustawa z  20.05.1971  r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 618 ze zm.)

MPPOP – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i  Politycznych ot-
warty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. 
Nr 38, poz. 167, zał.)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolido-
wana: Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 47)

TUE – Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE 
C 202 z 7.06.2016 r., s. 13)

TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. UE C 
321E z 29.12.2006 r., s. 37)

u.g.h. – ustawa z  19.11.2009  r. o  grach hazardowych (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 165 ze zm.)

u.o.i.n. – ustawa z 5.05.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 412 ze zm.)
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u.o.p.z. – ustawa z  28.10.2002  r. o  odpowiedzialności podmiotów zbio-
rowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 703 ze zm.)

u.p.n. – ustawa z  26.10.1982  r. o  postępowaniu w  sprawach nieletnich 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 969)

ustawa o SN – ustawa z  8.12.2017  r. o  Sądzie Najwyższym (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 5 ze zm.)

Czasopisma i publikatory
Ann. UMCS – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Arch. Krym. – Archiwum Kryminologii
Biul. PK – Biuletyn Prawa Karnego
Biul. SN – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego
CzPKiNP – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
KPPubl. – Kwartalnik Prawa Publicznego
GSP – Gdańskie Studia Prawnicze
KSP – Krakowskie Studia Prawnicze
NP – Nowe Prawo
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNPG – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury 

Generalnej
OSNwSK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, 

Seria A
PiM – Prawo i Medycyna
PiP – Państwo i Prawo
PPK – Przegląd Prawa Karnego
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
Prok. i Pr.-wkł. – Prokuratura i Prawo – wkładka
PS – Przegląd Sądowy
PWP – Przegląd Więziennictwa Polskiego
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
St. Iur. – Studia Iuridica
St. Praw. – Studia Prawnicze
WPP – Wojskowy Przegląd Prawniczy
ZNUJ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZNUŁ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego

Inne
ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka
SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
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WSTĘP

Na rynku wydawniczym dostępny jest podręcznik Prawo karne. Część ogólna, szczególna 
i wojskowa – będący pracą zbiorową pod redakcją Teresy Dukiet-Nagórskiej – wydany 
w 2014 r.1, a zatem uwzględniający stan prawny sprzed nowelizacji Kodeksu karnego 
dokonanych w 2015 i 2016 r. Liczne zmiany stanu prawnego uwzględniono wprawdzie 
w jego wersji elektronicznej, niemniej jednak zostały podjęte prace nad opracowaniem 
nowej wersji książki w dość zasadniczo zmienionym gronie autorów, między którymi 
został przeprowadzony inny niż poprzednio podział tematów. Rezultat tych działań 
– odzwierciedlający stan prawny na 31.05.2018 r. (jest to dzień złożenia tekstu do 
Wydawnictwa) – oddajemy do rąk Czytelników. Podjęliśmy także działania na rzecz 
uwzględnienia zmian ustawodawstwa dokonywanych w trybie spełniającym elemen-
tarne zasady stanowienia prawa (tyczy to głównie zmian, które weszły w życie w lecie 
2018 r.), a przypadających po ukończeniu prac nad nową wersją podręcznika. Napotka-
liśmy jednak przeszkodę wynikającą ze sposobu działania organów odpowiedzialnych 
za publikację aktów prawnych. Mając to na uwadze, zostały uwzględnione jedynie te 
zmiany stanu prawa dokonane po 31.05.2018 r., których brzmienie jest bezsporne. 

Oddawany do rąk Czytelnika podręcznik stanowi bez wątpienia nowy podręcznik, nie 
zaś podręcznik zaktualizowany i poprawiony. 

Wyrażamy podziękowanie dla mgr. Jakuba Hanca za pomoc w sporządzaniu aktualnego 
wykazu zalecanej literatury.

Autorzy
Katowice, 30.08.2018 r.

1  T. Dukiet-Nagórska (red.), S. Hoc, M. Kalitowski, O. Sitarz, L. Tyszkiewicz, L. Wilk, P. Zawiejski, 
Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2014.





Część pierwsza. Wiadomości wstępne   23

 

Część pierwsza

WIADOMOŚCI WSTĘPNE



24 Część pierwsza. Wiadomości wstępne

 



Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie karnym 25

 

Rozdział I

OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE KARNYM

1. Pojęcie prawa karnego

 Prawo karne to zespół norm prawnych, którego głównym zadaniem jest ochro-
na dóbr społecznych przed czynami szczególnie niepożądanymi za pomocą 

specjalnych środków stosowanych wobec sprawców tych czynów.

Ta definicja wymaga rozwinięcia przez bliższe omówienie zawartych w niej podsta-
wowych pojęć.

Czyny szczególnie niepożądane to przestępstwa, którymi są zbrodnie i występki, jak 
też wykroczenia oraz przewinienia dyscyplinarne. Katalog tych czynów, ulegający zmia-
nom w historii, zależy od uznawanych w danej społeczności wartości i oceny sposobów 
zagrażania tym wartościom.

Od niepamiętnych czasów specjalnym środkiem była reakcja na przestępstwo przy-
bierająca postać kary, czyli połączonego z potępieniem zadania dolegliwości sprawcy 
przestępstwa. I tu obserwujemy historyczne zmiany. Są okresy surowego karania i okresy 
łagodzenia represji karnej.

W XIX w. pojawiają się obok kar inne środki stosowane wobec przestępców. Są nimi ulgi 
warunkowe (na ich określenie, w ślad za ustawodawcą, używa się nazwy „środki związane 
z wyznaczeniem okresu próby”), polegające na rezygnacji z kary w całości albo w części, 
a czasem nawet ze skazania, jeżeli sprawca przestępstwa nie popełni nowego przestępstwa 
w okresie próby. Niekiedy ulga warunkowa łączy się z wolnością dozorowaną, w  trakcie 
której sprawca przestępstwa pozostaje pod kontrolą i opieką specjalnie wyznaczonej osoby. 
Wprowadza się też środki zabezpieczające o charakterze leczniczym bądź izolacyjnym, któ-
re karę zastępują albo uzupełniają.

Obok pojęć przestępstwa i kary, bez których trudno sobie wyobrazić dotychczasowe, 
sięgające zamierzchłej przeszłości istnienie prawa karnego, pod koniec XIX w. znaczenia 
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nabiera termin „sprawca przestępstwa”. Zwraca się uwagę na zróżnicowanie ludzi doko-
nujących przestępstw i dostrzega się potrzebę uwzględniania tego zróżnicowania przy 
stosowaniu coraz bogatszego zestawu sposobów reakcji na przestępstwo. O tej reakcji 
nie decyduje więc tylko samo przestępstwo, lecz także osoba jego sprawcy. Charakte-
rystyczną konsekwencją tej przemiany jest stopniowe wyodrębnianie się postępowania 
z nieletnimi przestępcami.

Ewolucja prawa karnego doprowadziła w XX w. do dołączenia do podstawowych jego 
pojęć terminu „osoba pokrzywdzona”. Zaczęto w możliwie szerokim zakresie uwzględ-
niać interes pokrzywdzonego przestępstwem. Chodzi zwłaszcza o zapewnienie napra-
wienia szkody oraz o pojednanie między przestępcą i jego ofiarą. Pokrzywdzony stał 
się istotnym elementem prawa karnego. W przytoczonej wyżej definicji prawa karnego 
trudno to jednak uwidocznić.

2. Podział prawa karnego

2.1. Podział podstawowy

Podana w podrozdziale 1 definicja prawa karnego obejmuje prawo karne w najszerszym 
zakresie. Wprawdzie eksponuje czyny szczególnie niepożądane i specjalne środki, lecz 
jednak zawiera też pojęcie „stosowania tych środków wobec sprawców owych czynów”, 
z czego wynika, że szeroko pojęte prawo karne musi uwzględniać także normy regu-
lujące to stosowanie.

 W związku z tym, analogicznie do niektórych głównych gałęzi prawa, rozróżniamy 
w strukturze prawa karnego ujętego szeroko:

1) prawo karne materialne,
2) prawo karne procesowe,
3) prawo karne wykonawcze.

Prawo karne materialne określa, jakie czyny są zabronione pod groźbą kary, jakie 
za nie grożą kary, ewentualnie inne środki penalne, oraz zasady odpowiedzialności 
karnej – np. wpływ na odpowiedzialność karną działania w stanie nietrzeźwości, nie-
poczytalności czy dokonania czynu zabronionego w obronie koniecznej. Prawo karne 
materialne nazwane jest skrótowo „prawem karnym”.

Prawo karne procesowe, zwane w skrócie „postępowaniem karnym”, reguluje kompe-
tencje i tryb działania organów ścigania (prokuratury, policji) i wymiaru sprawiedliwości 
(sądów różnych szczebli). Znajdują tu unormowanie podstawowe zasady procesu karne-
go, jak również bardzo liczne kwestie praktyczno-techniczne związane z tym procesem.
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Prawo karne wykonawcze zawiera zbiór przepisów dotyczących wykonywania kar 
i innych środków orzeczonych przez sądy. Znaczna część tego prawa poświęcona jest 
wykonywaniu kary pozbawienia wolności i nazywana jest „prawem penitencjarnym”.

W dalszych częściach tego podręcznika zajmujemy się tylko prawem karnym mate-
rialnym.

2.2. Podział prawa karnego materialnego

Ze względu na adresata norm prawa karnego dzielimy to prawo na:
1) prawo karne powszechne,
2) prawo karne szczególne.

 Adresatami norm prawa karnego powszechnego są wszyscy ludzie. Oznacza 
to, że przestępstwa i wykroczenia unormowane prawem karnym powszechnym 

w zasadzie (gdyż są pewne wyjątki) może popełnić każdy.

 W przypadku prawa karnego szczególnego krąg adresatów jest ograniczony do 
pewnych kategorii osób. Do prawa karnego szczególnego zaliczamy:

1) prawo karne skarbowe,
2) prawo karne wojskowe,
3) prawo karne dyscyplinarne.

Prawo karne skarbowe obejmuje przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 
skierowane przeciwko interesowi finansowemu państwa, jednostek samorządu teryto-
rialnego lub Unii Europejskiej, które może popełnić zasadniczo osoba mająca w tym 
zakresie zobowiązania.

Prawo karne wojskowe reguluje przestępstwa wojskowe, które może popełnić tylko 
żołnierz.

Prawo karne dyscyplinarne jest ogromnie zróżnicowane, gdyż jest odrębnie unormowa-
ne dla różnych, szczególnie ważnych grup ludzi, zwłaszcza wykonujących pewne zawody, 
takie jak sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, nauczyciela akademickiego, 
lekarza. Prawo karne dyscyplinarne przewiduje kary za różnego rodzaju naruszenia obo-
wiązków właściwych dla danego zawodu, nazywane przewinieniami dyscyplinarnymi. 
Odpowiedzialność dyscyplinarna ciąży też na studentach szkół wyższych.

Odrębną pozycję w zakresie polskiego prawa karnego zajmuje prawo karne wykroczeń, 
które reguluje odpowiedzialność karną za mniej groźne czyny zabronione, uznane przez 
ustawodawcę za wykroczenia.
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Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez 
grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką 
prawa karnego. 

W publikacji zostało uwzględnione najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytu-
cyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Autorzy podjęli działania na rzecz uwzględnienia zmian ustawodawstwa dokonywa-
nych w trybie spełniającym elementarne zasady stanowienia prawa po 31.05.2018 r., 
czyli już po ukończeniu prac nad nową wersją podręcznika. Na przeszkodzie temu 
stanął sposób działania organów  odpowiedzialnych za stanowienie prawa i publi-
kację aktów prawnych. Z tego właśnie powodu w książce zostały uwzględnione 
jedynie te zmiany prawa dokonane do 31.05.2018 r., których zgodność z Konstytucją 
jest bezsporna.

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa 
i administracji. Może też być przydatny aplikantom sądowym, prokuratorskim, 
adwokackim oraz praktykom.
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