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Rozdział I

POJĘCIE I FUNKCJE PRAWA KARNEGO

1. Definicja prawa karnego

Prawo karne stanowi część obowiązującego w Polsce porządku prawnego, czyli tzw. sy-
stemu prawa. Odwołując się do kryterium czysto formalnego, można by system prawa 
określić jako zbiór norm obowiązujących w określonym państwie oraz w określonym 
czasie (J. Wróblewski [w:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, 
Warszawa 1979, s. 350). W języku prawniczym termin „system” bardzo często odnoszony 
jest jednak również do różnego rodzaju grup przepisów tworzących poszczególne gałęzie 
prawa. Mówi się zatem o „systemie prawa cywilnego” lub „systemie prawa karnego”, co 
w wypowiedziach teoretyków bywa niekiedy z różnych powodów krytykowane (J. No-
wacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 2002, s. 126).

Nawet jeśli jednak prawo karne, podobnie zresztą jak każdą inną gałąź prawa (np. cy-
wilnego lub administracyjnego), ujmować będziemy także w kategoriach systemowych, 
to jednocześnie dostrzegać musimy pewne cechy swoiste, pozwalające na odróżnienie 
tak wyodrębnionej gałęzi od innych dziedzin prawa składających się na ów system.

 Jedną z podstawowych swoistości, wyeksponowanych nawet w samej nazwie tej 
dyscypliny, jest kara rozumiana nie tylko jako określonego rodzaju dolegliwość 

będąca reakcją na antyspołeczne (zabronione przez prawo) zachowanie, ale także jako 
instrument, który przez władzę państwową wykorzystywany jest do walki z przestępczoś-
cią. Prawo karne spełnia zatem rolę szczególną, chroniąc państwo oraz stosunki społecz-
ne, przede wszystkim zaś prawa i wolności człowieka, przed najpoważniejszymi na nie 
zamachami (A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2005, s. 5), posługując się właściwymi dla 
tej gałęzi prawa środkami przymusu. Podejmując próbę zdefiniowania prawa karnego 
z perspektywy jednej z podstawowych jego funkcji oraz instrumentów umożliwiających 
jej realizację, moglibyśmy powiedzieć, że prawo karne jest to zespół norm służący do 
zwalczania czynów zwanych przestępstwami za pomocą kar (środków karnych) oraz 
– co już w tym miejscu warto podkreślić – tzw. środków zabezpieczających. Coraz 
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wyraźniej eksponowana jest również funkcja naprawcza, czego odzwierciedleniem są 
m.in. przewidziane w Kodeksie karnym środki kompensacyjne.

 Z innej nieco perspektywy prawo karne można by także ujmować jako prawo 
karania, którego głównym elementem są normy sankcjonujące, nakładające na 

organy państwowe obowiązek stosowania kar wobec tych, którzy dopuścili się zabro-
nionego zachowania, stanowiącego w świetle norm tego prawa przestępstwo. Aby 
przedstawiany tutaj punkt widzenia szerzej uzasadnić, należy zacząć od spostrzeżenia, 
że w rozważaniach teoretycznych prawo definiowane jest jako zbiór norm, z których 
wynika powinność określonego zachowania, przy czym powinność ta rozumiana jest 
na tyle szeroko, aby obejmować nakazy, zakazy, dozwolenia i uprawnienia.

Wyodrębniając z tak rozumianego zbioru normy tworzące prawo karne, natrafiamy od 
razu na dwa centralne pojęcia, a mianowicie – pojęcie przestępstwa i kary. Dostrzegając 
korelacje zachodzące między tymi pojęciami, moglibyśmy zbudować normę o nastę-
pującej treści, dość dobrze oddającą istotę prawa karnego: „nie popełniaj przestępstwa 
będącego opisanym ustawowo zabronionym zachowaniem, jeśli się go bowiem dopuś-
cisz, to organ władzy państwowej (władzy sądowniczej) będzie musiał zastosować wobec 
ciebie przewidzianą prawem sankcję karną”. Próbując zdefiniować prawo karne poprzez 
pryzmat tak ujętej normy, trzeba od razu zauważyć, że jego adresatami są z jednej 
strony obywatele, z drugiej zaś – władza państwowa. Pierwszemu z adresatów prawo 
uświadamia przede wszystkim, jakie zachowania są zakazane lub nakazane, dokonując 
stosownego ich opisu, a także określając konsekwencje niezastosowania się do zakazu 
(nakazu). Adresatowi drugiemu, czyli władzy państwowej, prawo nakazuje zastosowa-
nie konsekwencji, jeśli zakaz lub nakaz adresowany do obywatela zostanie złamany. 
Z tej zatem perspektywy prawo karne jest to zespół norm określających jakie czyny są 
przestępstwami oraz jakie za te czyny grożą kary, a także nakładających obowiązek ich 
wymierzenia, jeśli przestępstwo zostało już popełnione.

2. Funkcje prawa karnego

Tradycyjnie przypisywane prawu karnemu funkcje zdają się przede wszystkim pochod-
ną społecznych oczekiwań, jakie pod adresem tej gałęzi prawa są zazwyczaj kierowa-
ne. Rzecz jednak w tym, że oczekiwania te okazują się niekiedy nazbyt wygórowane, 
zwłaszcza jeśli towarzyszy im złudna, niestety, wiara w omnipotencję prawa karnego. 
Tymczasem jego wpływ na kształtowanie rzeczywistości – z czego zdawać należy sobie 
sprawę – jest z natury rzeczy ograniczony. Przejawem oczywistej naiwności byłoby 
wszak przekonanie, że wystarczy ustanowić zakaz zabijania, dokonywania rozbojów, 
gwałcenia czy też naruszania jakichkolwiek innych dóbr przedstawiających wartość 
społeczną, aby wszystkie tego rodzaju zachowania znikły z naszego życia jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie oznacza to jednak, że prawo karne jest całkowicie 
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bezsilne wobec zjawisk patologicznych i że z prawnokarnej reakcji na czyn zabroniony 
moglibyśmy całkowicie zrezygnować. Wśród funkcji, których realizacja w mniejszym 
lub większym stopniu dzięki normom prawa karnego jednak się udaje, wymienić przede 
wszystkim należy funkcję:
1) ochronną,
2) gwarancyjną,
3) kompensacyjną (restytucyjną).

Funkcja ochronna wymieniana jest zazwyczaj na pierwszym miejscu, gdyż ochrona dóbr 
przedstawiających wartość społeczną przed atakami prowadzącymi do ich naruszenia 
lub narażenia na niebezpieczeństwo jawi się jako najważniejsze zadanie prawa karnego. 
Racjonalny ustawodawca tworzy bowiem typy czynów przez prawo zabronionych nie 
po to, aby ograniczać wolność jednostki będącej adresatem zawartych w nich zakazów 
i nakazów, lecz aby chronić dobra prawne przed zachowaniami, które mogłyby je naru-
szyć lub narazić na niebezpieczeństwo. Nie ma w systemie prawa karnego (a w każdym 
razie być nie powinno) takich norm sankcjonowanych, które – poprzez wyrażony w nich 
zakaz lub nakaz określonego zachowania (np. nie zabijaj, nie kradnij, udziel pomocy 
człowiekowi znajdującemu się w niebezpieczeństwie utraty życia) – nie chroniłyby 
żadnego dobra prawnego. Jeśli norma taka (np. na skutek błędu ustawodawcy) zostałaby 
ustanowiona, to w istocie byłaby zbędna, a co więcej – w sposób niczym nieuzasadniony 
ograniczałaby swobodę jednostki.

 Warto już w tym miejscu odnotować, że w nauce prawa karnego rozróżnia się 
ogólny, rodzajowy oraz bezpośredni (indywidualny) przedmiot ochrony.

Gdy mowa o ogólnym przedmiocie ochrony, mamy zazwyczaj na myśli wszelkie do-
bra i wartości, których ochroną zajmuje się prawo karne. Z pewnym uproszczeniem 
można by więc przyjąć, że pytanie o ogólny przedmiot ochrony jest w istocie pytaniem 
o podstawową funkcję prawa karnego. Wydaje się, że ów ogólny przedmiot nie stanowi 
jakiejś nowej jakości, lecz w zasadzie wyłania się z syntezy dóbr ujętych rodzajowo albo 
nawet w sposób zindywidualizowany. Nie ma wszak normy, której naruszenie godziłoby 
w jakiś przedmiot ogólny (np. stosunki społeczne), nie godząc przy tym w konkretne 
dobra i wartości objęte bezpośrednim przedmiotem ochrony. Doniosłą rolę odgrywa 
także rodzajowy przedmiot, stanowiąc swoiste kryterium porządkowania oraz grupo-
wania norm sankcjonowanych. Przy wyodrębnianiu poszczególnych rozdziałów części 
szczególnej Kodeksu karnego ustawodawca kieruje się właśnie rodzajowo tożsamym 
dobrem, stanowiącym przedmiot ochrony wszystkich zawartych w danym rozdziale 
przepisów. Z kolei bezpośredni przedmiot ochrony mieści się zazwyczaj w ramach 
przedmiotu rodzajowego i stanowi jego swoistą konkretyzację. Chodzi także o to, że 
wieloaspektowość oraz intensywność prawnokarnej ochrony dobra musi być uzależnio-
na od stwarzanego zagrożenia. Jest zaś oczywiste, że katalog zachowań powodujących 
zagrożenie bywa przez ustawodawcę mniej lub bardziej rozbudowywany, skoro to 
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samo dobro (np. wolność) może zostać zaatakowane w bardzo różny sposób (np. przez 
pozbawienie wolności oznaczającej swobodę ruchów i możliwość zmiany miejsca prze-
bywania – art. 189 k.k., grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę 
– art. 190 k.k., zmuszanie do określonego zachowania – art. 191 k.k.).

 W literaturze zwraca się uwagę, że funkcja ochronna prawa karnego realizowana 
jest co najmniej na trzech płaszczyznach, a mianowicie: represyjnej, prewencyjnej 

oraz zabezpieczającej (K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo, Warszawa 1995, s. 11–13).

 Represja jest odpowiedzią na fakt popełnienia przestępstwa – stanowi odpłatę za 
wyrządzoną nim szkodę. Służy zatem – jako swoisty akt sprawiedliwości wyrów-

nawczej – rozliczeniu sprawcy ze społeczeństwem oraz napiętnowaniu wyrządzonego 
przez niego zła.

 Prewencja, która w przeciwieństwie do represji nie ma na celu rozliczania prze-
szłości, lecz zwrócona jest ku przyszłości, wyraża się przede wszystkim w od-

działywaniu na sprawcę przestępstwa (prewencja indywidualna) mającym prowadzić 
– przy założeniu bardziej ambitnym – do ukształtowania odpowiedniej jego postawy 
wobec obowiązującego prawa oraz chronionych prawem dóbr i wartości albo też – przy 
założeniu nieco skromniejszym – do powstrzymania sprawcy od popełnienia przestęp-
stwa, nawet gdyby głównym motywem miał być jedynie strach przed konsekwencjami. 
Obok prewencji szczególnej wymieniana jest także prewencja ogólna (generalna), której 
zasięg oddziaływania – także w ramach funkcji ochronnej – jest już zupełnie inny. Służy 
ona bowiem kształtowaniu odpowiednich postaw społecznych (świadomości prawnej), 
powstrzymując m.in. przed popełnianiem przestępstw innych potencjalnych sprawców. 
Słusznie dostrzega się, że prawo karne jest tym skuteczniejsze, im powszechniejsza jest 
świadomość prawna społeczeństwa oraz im większe wsparcie znajdują jego normy 
w zakorzenionych w kulturze i religii społecznych normach postępowania (A. Marek, 
Prawo karne, 2005, s. 15). Dodać należy, że prawo karne chroni określone dobra po-
przez oddziaływanie prewencyjne zarówno na etapie jego stanowienia (poszczególne 
normy informują bowiem adresatów, jakie czyny są zabronione oraz jakie grożą za nie 
kary), jak i na etapie stosowania, tzn. gdy do popełnienia przestępstwa już doszło, a jego 
sprawca został ukarany w sposób będący potwierdzeniem prawidłowego, zgodnego ze 
społecznymi oczekiwaniami, funkcjonowania systemu.

 Funkcja ochronna wyraża się również w – stanowiącym w istocie jeden z przeja-
wów prewencji – zabezpieczeniu społeczeństwa przed działaniami przestępców, 

co do których prognoza jest ewidentnie negatywna, tzn. z góry można przewidzieć, że 
nie poprzestaną na przestępstwie już popełnionym, lecz także w przyszłości wchodzić 
będą w konflikt z prawem. Zabezpieczenie polega w takim przypadku na stosowaniu 
odpowiednio surowych (długoterminowych) kar pozbawienia wolności, które na czas 
ich trwania eliminują niebezpiecznego sprawcę ze społeczeństwa. Skrajnym przejawem 
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takiej eliminacji jest kara śmierci, która z polskiego ustawodawstwa karnego została 
usunięta.

 Funkcja gwarancyjna nie służy – jak w przypadku funkcji omówionej wyżej 
– ochronie dóbr naruszanych przestępstwem, lecz chroni ona dobra prawne 

osób, którym przestępstwo miałoby zostać przypisane. W pewnym więc sensie sta-
nowi ona swoiste dopełnienie owej ochrony, lecz w tym przypadku przed działaniami 
wymiaru sprawiedliwości, stanowiącymi rezultat niewłaściwego interpretowania oraz 
stosowania tzw. norm sankcjonowanych i sankcjonujących. Trafnie zwraca się zatem 
uwagę na to, że funkcja ta wiąże się bardzo ściśle z określeniem relacji między władzą 
a jednostką. W demokratycznym państwie prawa jednostka korzysta bowiem z praw 
i wolności, które podlegać mogą ograniczeniom tylko ze względu na prawa i wolności 
innych osób, a także z uwagi na dobro wspólne, przy czym ograniczenia takie muszą 
być wyraźnie sformułowane w normie prawnej w postaci zakazu albo nakazu określo-
nego zachowania (K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo..., s. 13–14). Funkcja gwarancyjna 
wyraża się zatem w wynikającej dla obywatela z norm prawa karnego pewności, że nie 
będzie on pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zachowanie, które w czasie jego 
popełnienia nie było określone przez ustawodawcę jako zabronione pod groźbą kary. 
W przeciwnym razie nikt nie mógłby czuć się bezpieczny przed stanowiącymi przejawy 
nadużyć działaniami aparatu państwowego. Aby tę pewność zagwarantować, należało 
sięgnąć do tak podstawowych dla prawa karnego zasad, jak nullum crimen sine lege, 
nulla poena sine lege czy lex retro non agit (szerzej na ten temat s. 39 i n.). Dla obywa-
tela – z punktu widzenia funkcji gwarancyjnej – istotne jest bowiem, aby przestępstwo 
i kara określone były w akcie prawnym o randze ustawy oraz aby prawo, mocą którego 
sytuacja adresata ulec może pogorszeniu, nie działało wstecz. Zasadom tym, ze względu 
na ich doniosłość, nadano rangę norm konstytucyjnych.

Łatwo dostrzec, że wobec gwarancyjnej funkcji prawa karnego zasady te pełnią rolę 
w pewnym sensie służebną. Ich naruszenie jest bowiem równoznaczne z pogwałce-
niem gwarancji, jakich od prawa karnego każdy adresat zawartych w nim norm będzie 
oczekiwać.

 Funkcja kompensacyjna (restytucyjna) nabrała znaczenia po wejściu w życie 
Kodeksu karnego z 1997 r., którego istotnym rysem charakterystycznym jest 

wzmocnienie roli i pozycji pokrzywdzonego. Rzecz bowiem w tym, że w obowiązu-
jącym od ponad dwudziestu lat nowym prawie karnym przestępstwo przestało być 
postrzegane przede wszystkim jako konflikt między jego sprawcą a społeczeństwem 
(państwem), a dostrzeżono w nim także konflikt między sprawcą a ofiarą, czyli osobą 
pokrzywdzoną w wyniku jego popełnienia. Dodać należy, że sprzyjają temu nie tylko 
regulacje przewidziane w prawie karnym materialnym, ale także pewne rozwiązania 
procesowe (np. instytucja mediacji lub ugoda, w wyniku której oskarżony dobrowolnie 
poddaje się odpowiedzialności). W Kodeksie karnym szczególne znaczenie ma w tym 
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