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WSTĘP

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie podręcznika akademickiego pt. Prawo 
karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa. Dzieło to jest efektem pracy wielu Autorów 
– byłych i obecnych pracowników Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Opolskiego, 
pod redakcją naukową prof. dr hab. Teresy Dukiet-Nagórskiej oraz dr hab. Olgi Sitarz.

Ostatnie lata wręcz obfitowały w różnorodne nowelizacje prawa karnego. Obecna sytua-
cja epidemiologiczna, wywołana pandemią COVID-19, również nie pozostała obojętna 
dla stanu prawodawstwa w obszarze prawa karnego. To spowodowało, że przygotowanie 
nowej wersji podręcznika stało się niezbędne. 

Równocześnie zapewniamy, że Autorzy niemal do ostatniej chwili śledzili kolejne zmiany 
ustawodawstwa. Nie ma jednak wątpliwości, że w kolejnych tygodniach i miesiącach 
pojawić się mogą nowe zmiany. Taki stan rzeczy wymaga od naszych Czytelników stałego 
korzystania, w trakcie lektury podręcznika, z aktualnego Kodeksu karnego. 

W stosunku do podręcznika z 2018 r. niniejsze wydanie jest nie tylko wydaniem po-
prawionym, uzupełnionym i zaktualizowanym, ale też wzbogaconym o nowe narzędzia 
dydaktyczne w postaci pytań kontrolnych i kazusów. Jesteśmy przekonani, że pozwolą 
one zweryfikować Czytelnikom aktualny stan swojej wiedzy, czyniąc z nauki prawa 
karnego fascynującą przygodę.

Autorzy

Katowice, 28.09.2020 r.
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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 zajmiemy się tylko prawem karnym material-
nym.

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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 Do prawa karnego nie należy, choć jest z nim ściśle związane, prawo dotyczące 
nieletnich sprawców czynów zabronionych, które odnosi się do dzieci i młodzieży 

w wieku do 18 lat (częściowo 17 lat) i nastawione jest prawie wyłącznie na stosowanie 
nie kar, tylko środków o charakterze wychowawczym. Jego specyfiką jest to, że zajmuje 
się także nieletnimi, u których wystąpiły objawy demoralizacji, takie jak: używanie 
alkoholu czy innych środków odurzających, prostytucja, systematyczne uchylanie się 
od wykonywania obowiązku szkolnego i inne.

2.3. Prawo karne międzynarodowe

Osobne i szczególne miejsce w strukturze prawa karnego ma prawo karne międzynaro-
dowe. Obejmuje ono liczne i bardzo zróżnicowane akty prawne o różnej proweniencji, 
randze, zasięgu, przedmiocie regulacji i wpływie na prawo wewnętrzne poszczególnych 
państw. Generalnie, charakteryzując to prawo, można powiedzieć, że zmierza ono do 
umocnienia ochrony praw człowieka i do podniesienia efektywności sposobów zwal-
czania przestępczości, zwłaszcza transgranicznej.

3. Specyfika prawa karnego

3.1. Podstawowe cechy prawa karnego

Zadaniem prawa jest organizowanie życia społecznego. To organizowanie wymaga od 
ustawodawcy rozwiązywania bardzo trudnych problemów, nierzadko powiązanych 
z fundamentalnymi zasadami moralnymi i innymi ważnymi wartościami cywilizacyj-
nymi.

Organizując życie społeczne, ustawodawca stosuje różne środki o charakterze porządko-
wym, edukacyjnym, finansowym czy technicznym. Niestety, musi też często ograniczać 
wolność adresatów norm prawnych, którzy przez to ograniczenie nie zawsze są skłonni 
tych norm przestrzegać. Zmusza to do uzupełnienia norm prawnych sankcjami, takimi 
jak: przymusowe wykonanie normy, nałożenie obowiązku naprawienia wyrządzonej 
szkody, nieważność sprzecznej z prawem czynności, różne kary. Ta sytuacja powoduje, 
że powstaje podział norm prawnych na normy sankcjonowane i normy sankcjonujące. 
Te pierwsze organizują życie społeczne, te drugie przewidują tylko sankcje dla tych, 
którzy normy sankcjonowane naruszają.

Na tym tle rysuje się jedna ze specyficznych cech prawa karnego. Zawiera ono zawsze 
normy sankcjonujące. Duża część norm sankcjonowanych przez prawo karne jest zlo-
kalizowana w innych działach prawa, ale też spora ich część zawiera się tylko implicite 
w przepisach prawa karnego i wynika z faktu, że dane zachowanie jest karane: jeżeli usta-

9

10

11



Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie karnym 29

wodawca przewiduje za nie karę, to oczywiście tym samym tego zachowania zabrania, 
choć ten zakaz nie jest w przepisie karnym expressis verbis wyrażony (zob. nb 94–101).

Ponieważ prawo karne sankcjonuje normy zawarte w innych działach prawa, kolejną 
jego cechą charakterystyczną jest to, że niejako wrasta w inne gałęzie prawa, które 
bez pomocy prawa karnego – w rozumieniu ustawodawcy – obejść się nie mogą. Stąd 
przepisy prawa karnego poza Kodeksem karnym można spotkać w formie bardziej albo 
mniej rozbudowanej w ponad stu ustawach dotyczących bardzo różnych kwestii, jak 
np. ochrony zwierząt, prawa bankowego, prawa wodnego, prawa farmaceutycznego, 
przeciwdziałania narkomanii, prawa lotniczego, ochrony przyrody.

 Chyba najważniejszą właściwością prawa karnego jest to, że posługuje się ono 
najsurowszymi sankcjami, które ma do dyspozycji ustawodawca. Są one prze-

widziane za szczególnie groźne naruszenia ładu społecznego. Specyfiką prawa karnego 
jest więc stosowanie najsurowszych sankcji, sankcji represyjnych, za szczególnie nega-
tywnie oceniane zachowania. W tym też tkwi osobliwa rola prawa karnego w systemie 
prawnym. Prawo to jest podstawowym narzędziem ochrony porządku społecznego 
przed czynami gwałcicieli tego porządku, ale ze względu na dotkliwość tego narzędzia 
stwarza zagrożenie dla swobód obywatelskich, jeśli jest niewłaściwie stosowane. Stąd 
bierze się konieczność przyjmowania regulacji zapewniających prawidłowe funkcjo-
nowanie prawa karnego. Dlatego też w Konstytucji RP istnieją przepisy dotyczące 
tego prawa, m.in. art. 31 ust. 3, art. 40–42, art. 46. Gwarantują one właściwe tworzenie 
i stosowanie prawa karnego.

3.2. Prawo karne jako ultima ratio polityki prawa

Jak już wspomniano, ustawodawca ma do dyspozycji różne środki działania i różne 
sankcje, przy czym najsurowsze sankcje – sankcje represyjne – należą do sfery działania 
prawa karnego. Z troski o maksymalną gwarancję wolności ludzi wypływa przyjęta dziś 
w państwach demokratycznych zasada, że w polityce tworzenia prawa po sankcje karne, 
a więc po prawo karne, sięga się tylko w ostateczności. Pierwszeństwo mają środki po-
rządkowe, edukacyjne, finansowe i techniczne oraz sankcje egzekucyjne czy naprawcze. 
Dopiero gdy te środki i sankcje nie są wystarczające, obok nich albo zamiast nich poja-
wia się właściwa prawu karnemu sankcja represyjna. Jest to dziś przyjęta zasada, której 
władze w Polsce po II wojnie światowej, zwłaszcza w pierwszym okresie po wojnie, nie 
przestrzegały i zdarzało się, że starano się za pomocą sankcji karnych zmusić rolników 
do zwiększenia produkcji czy skłonić cierpiących na choroby weneryczne do podjęcia 
leczenia. Gdy dziś ważnym problemem stała się ochrona środowiska, trzeba tę ochronę 
realizować za pomocą środków pozarepresyjnych, a sięgać po kary w ostateczności, gdy 
mimo stworzonych możliwości ktoś przez niedbalstwo czy złą wolę będzie naruszał 
interes społeczny.
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