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PrzedmoWa

Niniejsze opracowanie ma pełnić funkcję podręcznika do tzw. części ogólnej obec-
nie obowiązującego polskiego prawa karnego. Jest więc pomyślane przede wszyst-
kim jako pomoc naukowo-dydaktyczna dla studentów mających przed sobą egzamin 
z polskiego prawa karnego. Żywię jednak cichą nadzieję, że po prezentowane opraco-
wanie sięgną także ci bardziej zainteresowani przedmiotem. Awansem dziękuję tym 
wszystkim, którzy zechcą podzielić się ze mną swoimi uwagami na temat wyłożo-
nych w podręczniku treści. Zapewne bowiem i temu opracowaniu w wielu punktach 
daleko do dzieła doskonałego.

Niniejsze, czwarte wydanie podręcznika jest poprawioną, rozszerzoną oraz zaktua-
lizowaną wersją jego wydania trzeciego. Uwzględnia ono w szczególności obszerną 
i głęboką nowelizację obecnie obowiązującego kodeksu karnego wywołaną ustawą 
z 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 396), która weszła w życie 1.07.2015 r.

Poznań, sierpień 2018 r.

Prof. dr hab. Łukasz Pohl

Pamięci Profesora Stanisława Czepity
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Rozdział I. Pojęcie prawa karnego 23

Rozdział I

pojęcie praWa karnego

1 1[nB] [!] Próbując zwięźle odpowiedzieć na pytanie o pojęcie prawa karnego, należy 
wyjść od tego, że prawo to – jako zbiór różnego rodzaju norm prawnych – nie-

wątpliwie jest fragmentem systemu prawnego. Z uwagi na to, iż jest ono uporządko-
wane wewnętrznie, można przyjąć, że jest ono podzbiorem owego systemu, trady-
cyjnie zaliczanym do prawa publicznego, w ramach którego z kolei stanowi dającą 
się wyodrębnić gałąź prawa.

O zaliczeniu prawa karnego do prawa publicznego decyduje wiele powodów. Jed-
nym z nich jest występująca na gruncie prawa karnego relacja podporządkowania 
między podmiotami jego stosunków prawnych (stosunków zatem prawnokarnych), 
a więc relacja, która opiera się na podległości jednego podmiotu kompetencji dru-
giego podmiotu.

 [P] Przykładem takiej relacji jest układ, jaki powstaje między sprawcą przestępstwa a sądem 
wymierzającym mu karę. Sąd, wymierzając sprawcy karę, czyni bowiem użytek z przyzna-
nej mu stosowną normą prawną kompetencji do dokonania doniosłej prawnie czynności 
konwencjonalnej, jaką jest wymierzenie sprawcy przestępstwa kary, natomiast skazywany 
na karę sprawca przestępstwa, jako podmiot podległy owej kompetencji, jest zobowiązany 
bezwarunkowo podporządkować się temu orzeczeniu.

Innym powodem skłaniającym do zaliczania prawa karnego do prawa publicznego 
jest sposób korzystania z przewidzianych w prawie karnym środków prawnej 
ochrony. Ze środków tych, inaczej niż w prawie prywatnym, upoważniony organ 
państwa – co do zasady – czyni użytek niezależnie od inicjatywy i wyrażanej w toku 
postępowania karnego woli uczestniczących w tym postępowaniu stron. Ewidentnym 
przejawem takiego sposobu korzystania ze środków prawnej ochrony przewidzia-
nych w prawie karnym jest ciążący na organach ścigania obowiązek podjęcia stosow-
nych czynności procesowych w razie wystąpienia zachowania niezgodnego z normą 
prawną zawartą w przepisach tego prawa.
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 [P]   Przykładem ciążącego na organie państwowym rzeczonego obowiązku jest procedura ści-
gania określonych przestępstw z urzędu – stąd nazywanych ściganymi z urzędu.

O zaliczaniu prawa karnego do prawa publicznego decyduje też niewątpliwie rodzaj 
przewidzianych w nim środków prawnej ochrony. Znamionujące i wyróżniające owo 
prawo kary, środki karne oraz środki zabezpieczające to bowiem środki przymusu 
państwowego znajdujące prawne umocowanie w przyznanym li tylko aparatowi pań-
stwowemu ius puniendi, z którego aparat ten może czynić użytek w razie stwierdzenia 
popełnienia określonego czynu zabronionego pod groźbą kary.

2 2[nB] [!] Prawo karne jest odrębną gałęzią prawa publicznego dlatego, że znamionuje 
je charakterystyczna metoda unormowania i materia spraw w nim normo-

wanych. Wyróżniająca prawo karne metoda unormowania jest widoczna zwłaszcza 
w części szczególnej kodeksu karnego, w której w licznych przepisach wskazuje się, 
że jeśli ktoś dopuści się określonego zachowania, to będzie podlegał określonej karze.

Materia spraw normowanych przepisami prawa karnego także jest szczególna, co wy-
nika głównie z faktu, że prawo to zajmuje się opartą na dozwoleniu ingerencji pań-
stwa w dobra jednostki ochroną wyłącznie najcenniejszych dóbr społecznych przed 
nieakceptowanymi społecznie zachowaniami się człowieka wymierzonymi w ich na-
ruszenie lub zagrożenie. Wkomponowany w konstrukcję owej ochrony element in-
gerencji aparatu przymusu państwowego w szczególnie cenne dla człowieka dobra, 
jakimi są zdrowie, wolność i mienie, siłą konieczności sprawia, że materia spraw 
normowanych przepisami prawa karnego nie może się ograniczać do określenia za-
chowań zabronionych pod groźbą kary i do określenia kar oraz innych środków gro-
żących za ich popełnienie. W zracjonalizowanym, kładącym nacisk na względy gwa-
rancyjne, modelu prawa karnego fundamentalne są bowiem zarówno jasne reguły 
wymiaru tych środków, jak i równie przejrzyste reguły ich egzekwowania. O zasad-
ności kwalifikowania prawa karnego jako gałęzi prawa decyduje również okoliczność, 
że zostało ono ujęte w formę odrębnej kodyfikacji.
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Rozdział II

podziały praWa karnego

1. podział na prawo karne materialne, prawo karne 
procesowe i prawo karne wykonawcze

3 3[nB]Objaśniając pojęcie prawa karnego, trzeba podkreślić, że nie jest ono gałęzią w pełni 
jednorodną (homogeniczną). Wyróżnia się bowiem w jego ramach pomniejsze jego 
części, częstokroć kierując się przy ich wyróżnianiu kryterium formalnym, odwołu-
jącym się do ich ujęcia w odrębnym akcie prawnym.

 [!] W ramach prawa karnego – pojmowanego wówczas sensu largo – wyróżnia 
się w pierwszej kolejności prawo karne materialne, prawo karne procesowe 

oraz prawo karne wykonawcze.

4 4[nB] [§] Mianem prawa karnego materialnego, często określanego również mianem 
prawa karnego sensu stricto, zwykło się nazywać zbiór norm prawnych wska-

zujących – najogólniej mówiąc – na to, jakie zachowania są czynami zabronionymi 
pod groźbą kary, jakie kary i inne środki prawnokarnej reakcji grożą za ich popeł-
nienie oraz na jakich zasadach opiera się ich sądowy wymiar (wymiar przez sąd). 
Głównym, aczkolwiek niejedynym, źródłem tego prawa jest ustawa z 6.06.1997 r. – 
Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600). Właśnie fragmentowi prawa karnego za-
wartemu w tym kodeksie poświęcony jest niniejszy podręcznik.

5 5[nB]Mianem prawa karnego procesowego zwykło się z kolei określać – znów naj ogólniej 
mówiąc – zbiór norm prawnych regulujących postępowanie karne, które jest proce-
sem mającym na celu ustalenie tego, czy i przez kogo został popełniony czyn zabro-
niony pod groźbą kary i czy został on popełniony w warunkach umożliwiających 
pociągnięcie jego sprawcy do odpowiedzialności na zasadach określonych w prawie 
karnym materialnym. Normy prawa karnego procesowego określają w szczególno-
ści to, kiedy można wszcząć postępowanie karne, jakie są wyznaczające jego kształt 
naczelne zasady procesowe, jak wygląda jego przebieg, jak kształtują się w jego ra-
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