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Komentarz zawiera obszerną analizę przestępstw stypizowanych w przepisach części szcze-
gólnej Kodeksu z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w tym zakresie. 
Autorzy przedstawiają poszerzoną wykładnię znamion poszczególnych typów czynów zabro-
nionych, odnosząc się do problemów praktycznych będących przedmiotem orzecznictwa 
sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

W książce szczegółowo omówiono dokonane w ostatnich latach zmiany Kodeksu karnego, 
w tym dotyczące przestępstw przeciwko:
•   życiu i zdrowiu oraz wolności, wynikające z ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szcze-

gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw;

•  bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza nowych czynów wiążących się ze zwalczaniem 
terroryzmu, z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji z 20.04.2021 r.;

•  środowisku;
•  rodzinie i opiece, w tym nowych typów czynów związanych z nielegalną adopcją;
•  ochronie informacji;
•  obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, z uwzględ-

nieniem zmian w zakresie regulacji poświęconej praniu brudnych pieniędzy i nowego prze-
stępstwa zmiany wskazań drogomierza, a także rozszerzenia kryminalizacji wyzysku.

Przedstawiając poszczególne regulacje, autorzy zajmują stanowisko odnośnie do kwestii budzą-
cych wątpliwości w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Poddają również analizie nie zawsze 
jednolite orzecznictwo, które wpływa na interpretację obowiązujących regulacji, np. w zakresie 
przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. 

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów, 
jak również innych uczestników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Komentarz 
będzie ponadto przydatny teoretykom zajmującym się prawem karnym materialnym. 
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 ROZDZIAŁ XVI
Przestępstwa przeciwko pokojowi, 

ludzkości oraz przestępstwa wojenne

Uwagi wprowadzające

1. Tytuł rozdziału ujęto w sposób mogący sugerować, że zostały w nim zgrupowane prze-
stępstwa trojakiego rodzaju, a więc takie, które skierowane są przeciwko: a) pokojowi, 
b) ludzkości oraz c) przestępstwa wojenne. Właściwie można by uznać, że tak w pew-
nym sensie jest, jakkolwiek nie do końca – nie da się bowiem wyodrębnić trzech tego 
rodzaju grup, które byłyby rozłączne, a przestępstwa do nich należące w jakiś sposób na 
siebie nie nakładałyby się lub ze sobą krzyżowały. Zakładając, że występujące w tytule 
określenia są pomocne – choć w tym przypadku zapewne nie wprost – przy odkodo-
wywaniu rodzajowego przedmiotu ochrony, można by zapewne z  łatwością wykazać, 
że nie jest to przedmiot rozłączny, a to z tego chociażby powodu, że – chroniąc pokój – 
wprowadza się ograniczenia dotyczące prowadzenia wojny, a  tym samym chroni się 
jednocześnie zbiorowość ludzką przed – mówiąc kolokwialnie – nieszczęściami, jakie 
w trakcie działań wojennych nieuchronnie się pojawiają. Dodać należy, że w większo-
ści przestępstwa z  tego rozdziału stanowią delicta iuris gentium, co nie pozostaje bez 
wpływu na ich zbliżony rodowód oraz krzyżujący się i w pewnym sensie dopełniający 
przedmiot prawnokarnej ochrony.

2. Nie zmienia to jednak faktu, że w rozdziale XVI można wskazać – co najmniej przykła-
dowo – przestępstwa skierowane przede wszystkim przeciwko pokojowi (art. 117 § 1 i 3), 
przestępstwa przeciwko ludzkości (art. 118 § 1 i 2; art. 118a § 1–3; art. 119 § 1; art. 120; 
art. 121 § 1 i 2) oraz przestępstwa wojenne (art. 122 § 1 i 2; art. 123 § 1 i 2; art. 124 § 1 i 2; 
art. 125 § 1; art. 126 § 1), jakkolwiek – co raz jeszcze należy podkreślić – trzech elemen-
tów wskazanych w tytule rozdziału nie da się w sposób precyzyjny rozdzielić, eliminując 
zachodzące między nimi powiązania, wyrażające się chociażby w rozlicznych możliwoś-
ciach pozostawania przepisów z tymi trzema grupami identyfikowanych w jednoczyno-
wym (często kumulatywnym) zbiegu.
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3. Warto dodać, że tego rodzaju podział ma swe źródło w aktach prawa międzynarodowe-
go. Tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej – a mówiąc precyzyjniej, 8.08.1945 r. – 
podpisano w Londynie Porozumienie w sprawie ścigania i karania głównych przestęp-
ców wojennych Osi Europejskiej (Dz.U. z 1947 r. Nr 63, poz. 367). Porozumienie po-
wołało do życia Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, którego statut zawarto w Karcie 
Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, stanowiącej integralną część Porozu-
mienia. Przestępstwa podlegające jurysdykcji Trybunału podzielono w  art. VI Karty na 
trzy kategorie – zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko 
ludzkości.

4. Typizacje przewidzianych w  rozdziale XVI przestępstw są bardzo mocno osadzone 
w  przepisach prawa międzynarodowego, a  odczytywanie dyspozycji zgrupowanych 
w nim przestępstw, mających charakter blankietowy, a więc odsyłających wprost do pra-
wa międzynarodowego (zob. przykładowo  art. 120 i n.) lub posługujących się pojęciami 
tam zdefiniowanymi, wymaga uwzględnienia szeregu regulacji zawartych w tychże ak-
tach.

5. Wśród najistotniejszych aktów prawa międzynarodowego, w których pojawiają się re-
gulacje korespondujące z  typizacjami przestępstw zgrupowanych w  rozdziale XVI  – 
a w rezultacie także zobowiązanie do ich ścigania i zwalczania – należałoby wymienić:

– Konwencję haską o  prawach i  zwyczajach wojny lądowej z  18.10.1907  r. (Dz.U. 
z 1927 r. Nr 21, poz. 161), wraz z załączonym do niej Regulaminem haskim;

– Konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, przyjętą przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 9.12.1948 r. (Dz.U. z 1952 r. Nr 2, 
poz. 9);

– cztery Konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny z 12.08.1949 r. (Dz.U. z 1956 r. 
Nr 38, poz. 171), wraz z dwoma Protokołami dodatkowymi, dotyczącymi ochrony 
ofiar konfliktów międzynarodowych i  innych, oba z 8.06.1977 r. (Dz.U. z 1992 r. 
Nr 41, poz. 175);

– Konwencję haską o  ochronie dóbr kulturalnych w  razie konfliktu zbrojnego 
z 14.05.1954 r. (Dz.U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212);

– Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie 17.07.1998 r. 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708).

6. Wprowadzenie do polskiego Kodeksu karnego typów przestępstw zgrupowanych w roz-
dziale XVI jest wypełnieniem ciążących na Polsce zobowiązań międzynarodowych. 
Warto podkreślić, że w Kodeksie karnym z 1969  r. nie było odpowiednika rozdziału 
XVI, choć w czasie jego uchwalania Polska była już stroną wielu umów międzynarodo-
wych zobowiązujących do ścigania i zwalczania tego rodzaju przestępstw. W Kodeksie 
obowiązującym nie tylko dokonano ich penalizacji, lecz z  uwagi na wyjątkową ran-
gę przedmiotów ochrony przestępstwa te umieszczono w pierwszym rozdziale części 
szczególnej. Po ratyfikacji przez Polskę w 2001 r. Statutu Międzynarodowego Trybuna-
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Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne  Art. 117

łu Karnego, w którym uszczegółowiono i rozbudowano katalog przestępstw przeciwko 
ludzkości i  przestępstw wojennych, zaszła potrzeba dalszego dostosowania Kodeksu 
karnego do wymogów wynikających z zobowiązań międzynarodowych, co zaowoco-
wało obszerną nowelizacją rozdziału XVI dokonaną ustawą z  20.05.2010  r. (N.  Kłą-
czyńska [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014, 
s. 17–18; M. Hara, Statut MTK a polskie prawo karne, PiP 2011/9, s. 74 i n.).

 Art. 117.  [Wojna napastnicza]

§ 1. Kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat po-
zbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. (uchylony).
§  3. Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie po-
chwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

——————————  Spis treści  ——————————
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Uwagi wprowadzające

1. Wszczynanie lub prowadzenie wojny napastniczej to jedno z najpoważniejszych prze-
stępstw przeciwko pokojowi, jakie stypizowane zostały w Kodeksie karnym ( art. 117 
§ 1). Pokój stanowi bowiem najcenniejszą wartość o znaczeniu dla rozwoju społecznego 
fundamentalnym, którą uznaje się za niezbędną, aby jednostki, jak i całe zbiorowości 
(społeczeństwo, naród) mogły – w zgodzie ze swoimi aspiracjami – zaspokajać wszelkie 
inne potrzeby (indywidualne i grupowe). Na przedpolu jej naruszenia dojść może do 
popełnienia przestępstwa nawoływania do wszczęcia niweczącej pokój wojny napastni-
czej lub publicznego jej pochwalania ( art. 117 § 3).

2. Jeszcze w XIX w. prowadzenie wojny (w tym wojny napastniczej) było przyjętym i w za-
sadzie niekwestionowanym sposobem rozwiązywania konfliktów międzynarodowych 
(J. Wojciechowska, M. Flemming [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 1, Komentarz 
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do artykułów 117–221, red. A. Wąsek, Warszawa 2006,  art. 117, nb 1). Stopniowo na-
rastała jednak świadomość, że działania polegające na wszczynaniu oraz prowadzeniu 
wojen – skądinąd postrzeganych jako jeden z najgorszych sposobów kształtowania re-
lacji między państwami – poddać trzeba odpowiedniej regulacji, a przyczyniały się do 
tego zwłaszcza dwudziestowieczne konflikty zbrojne o zasięgu ogólnoświatowym (czyli 
pierwsza i druga wojna światowa). Wśród aktów prawa międzynarodowego, mających 
wpływ na rozwój tzw. ius contra bellum, wymienić należałoby w szczególności:

− III Konwencję haską z 18.10.1907 r., dotyczącą rozpoczęcia kroków nieprzyjaciel-
skich (Dz.U. z 1927 r. Nr 21, poz. 159), której  art. 1 stanowił, że „kroki wojenne [...] 
nie powinny się rozpoczynać bez uprzedniego i niedwuznacznego zawiadomienia, 
które będzie mieć formę bądź umotywowanego wypowiedzenia wojny, bądź formę 
ultimatum z warunkowym wypowiedzeniem wojny”;

− Pakt Ligi Narodów z  28.06.1919  r., będący częścią traktatu wersalskiego (Dz.U. 
z 1920 r. Nr 35, poz. 200), ograniczający dopuszczalność użycia siły militarnej jako 
narzędzia realizowania polityki państwa oraz wprowadzający podział wojen na do-
zwolone i niedozwolone, przy czym do tych pierwszych zaliczono wojny obronne, 
natomiast za niedozwolone uznano wojny napastnicze, zwane także wojnami za-
czepnymi;

− dotyczącą napaści Konwencję londyńską z 3.07.1933 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 712), de-
finiującą pojęcie wojny napastniczej;

− Kartę Narodów Zjednoczonych podpisaną 26.06.1945  r. (Dz.U. z  1947  r. Nr  23, 
poz.  90 ze  zm.), w  której państwa członkowskie ONZ zobowiązały się załatwiać 
spory międzynarodowe „środkami pokojowymi w  taki sposób, aby nie dopuścić 
do zagrożenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości”, 
a także powstrzymać się „w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia 
siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej 
któregokolwiek państwa bądź w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych”. Z postanowień Karty wynika również, że wojna 
dopuszczalna jest w kilku różnych postaciach, a mianowicie: jako zbiorowa akcja 
zapobiegawcza lub represyjna; jako wojna obronna; jako walka zbrojna narodów 
kolonialnych o wyzwolenie spod panowania kolonialnego;

− rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z  14.12.1974  r. zawierającą definicję 
agresji;

− wprowadzoną w 2010 r. jako pr zepis art. 8 bis Statutu MTK definicję zbrodni agre-
sji, określającą ją jako planowanie, przygotowanie, wszczęcie lub dokonanie przez 
osobę będącą w stanie skutecznie kontrolować lub kierować politycznym lub mili-
tarnym działaniem państwa, aktu agresji, któ ry przez swó j charakter, wagę lub skalę 
stanowi oczywiste naruszenie (pogwałcenie) Karty Narodó w Zjednoczonyc h (art. 8 
b is § 1 Statutu MTK).

3. W rozumieniu wskazanych wyżej aktów prawa międzynarodowego napaścią (agresją) 
jest użycie przez państwo siły zbrojnej przeciwko suwerenności, integralności teryto-
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rialnej lub niepodległości politycznej innego państwa, albo w  jakikolwiek inny spo-
sób niezgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych. Nie jest natomiast agresją użycie siły 
zbrojnej zgodnie z  Kartą Narodów Zjednoczonych (za zgodą Rady Bezpieczeństwa) 
w celu odparcia agresji lub przeciwdziałania masowemu łamaniu praw człowieka w po-
staci ludobójstwa lub innych zbrodni przeciwko ludzkości.

Przedmiot ochrony

4. Przedmiot ochrony stanowią wartości o  fundamentalnym dla jednostek, narodów 
i państw charakterze, takie jak pokój w relacjach między państwami (pokój międzyna-
rodowy jako wartość uniwersalna) oraz wolne od zagrożeń wynikających ze wszczyna-
nia i prowadzenia wojen napastniczych prawo do życia w pokoju oraz – jak niektórzy 
twierdzą – bezpieczeństwo międzynarodowe (I. Zgoliński [w:] Kodeks karny. Komen-
tarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2016, s. 620). Jest oczywiste, że pokój za-
pewnia narodom oraz wchodzącym w ich skład zbiorowościom (a w istocie każdemu 
obywatelowi czy nawet osobie zamieszkującej na terytorium danego państwa) możli-
wość realizacji prawa do spokojnego i niezakłóconego życia oraz rozwoju swojej kultury 
materialnej i duchowej, a  także zachowania suwerenności, integralności terytorialnej 
i niepodległości politycznej ich państwa.

Podmiot czynu zabronionego

5. Komentowane przestępstwo należy zaliczyć do zbioru przestępstw powszechnych, jak-
kolwiek niektórzy próbują je indywidualizować, zwracając uwagę na to, że zdolna do 
jego popełnienia jest tylko taka osoba, która z racji zajmowanego stanowiska w struk-
turach politycznych lub wojskowych danego państwa ma możliwość podjęcia decyzji 
w przedmiocie wszczęcia oraz prowadzenia wojny napastniczej (M. Flemming, J. Woj-
ciechowska [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 1, Komentarz do artykułów 117–221, 
red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa  2010, art. 117, nb 20; K. Wiak [w:] Kodeks karny. 
Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa  2021, art. 117, nb 3]. Nie ulega 
wątpliwości, że grono takich osób jest zazwyczaj ograniczone do polityków pełniących 
funkcje kierownicze w państwie oraz najwyższych dowódców wojskowych. Przy takim 
ujęciu byłoby to zatem przestępstwo indywidualne (por. L. Gardocki  [w:] System Prawa 
Karnego, t. 8, Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, red. L. Gardocki, 
Warszawa  2018, art. 117, nb 19). Rzecz jednak w tym, że o indywidualizacji podmio-
tu nie decyduje indywidualna zdolność (kompetencja) do zrealizowania znamienia 
czasownikowego, którą niekiedy posiada ograniczony krąg osób, lecz cecha podmiotu 
wskazana przez ustawodawcę w typizacji czynu zabronionego. Wszak – posługując się 
innym nieco przykładem – przestępstw przeciwko ochronie informacji polegających na 
bezprawnym ingerowaniu w system informatyczny nie zdołałaby zazwyczaj popełnić 
osoba nieposiadająca pewnych kwalifikacji w dziedzinie informatyki, co nie oznacza 
przecież, że przestępstwa te stają się indywidualne. Przestęps two z art. 117 § 1 jest zatem 
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Komentarz zawiera obszerną analizę przestępstw stypizowanych w przepisach części szcze-
gólnej Kodeksu z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w tym zakresie. 
Autorzy przedstawiają poszerzoną wykładnię znamion poszczególnych typów czynów zabro-
nionych, odnosząc się do problemów praktycznych będących przedmiotem orzecznictwa 
sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

W książce szczegółowo omówiono dokonane w ostatnich latach zmiany Kodeksu karnego, 
w tym dotyczące przestępstw przeciwko:
•   życiu i zdrowiu oraz wolności, wynikające z ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szcze-

gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw;

•  bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza nowych czynów wiążących się ze zwalczaniem 
terroryzmu, z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji z 20.04.2021 r.;

•  środowisku;
•  rodzinie i opiece, w tym nowych typów czynów związanych z nielegalną adopcją;
•  ochronie informacji;
•  obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, z uwzględ-

nieniem zmian w zakresie regulacji poświęconej praniu brudnych pieniędzy i nowego prze-
stępstwa zmiany wskazań drogomierza, a także rozszerzenia kryminalizacji wyzysku.

Przedstawiając poszczególne regulacje, autorzy zajmują stanowisko odnośnie do kwestii budzą-
cych wątpliwości w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Poddają również analizie nie zawsze 
jednolite orzecznictwo, które wpływa na interpretację obowiązujących regulacji, np. w zakresie 
przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. 

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów, 
jak również innych uczestników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Komentarz 
będzie ponadto przydatny teoretykom zajmującym się prawem karnym materialnym. 
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