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Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje: K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., 
U.W.R.N., U.Ś.K., U.O.P.P.Ś. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N.

K.K. – uwzględniono zmiany dotyczące 
m.in. modyfikacji katalogu kar oraz zaostrzenia 
odpowiedzialności karnej za najpoważniejsze 
przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu 
i wolności seksualnej, w szczególności na szkodę 
małoletnich, za przestępstwa drogowe 
popełniane w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurzającego, a także 
przestępstwa popełniane w ramach 
zorganizowanych grup przestępczych.
K.P.K. – uwzględniono m.in. nowe przepisy 
związane z Prokuraturą Europejską; 
przewidziano wprowadzenie właściwości 
rzeczowej sądu okręgowego dla typów kradzieży 
z włamaniem lub kradzieży szczególnie zuchwałej; 
zmieniono regulacje poręczenia majątkowego, 
zabezpieczenia pojazdu mechanicznego na 
poczet jego przepadku oraz jego tymczasowego 
zajęcia; zaskarżania wydawanych w postępowaniu 
odwoławczym postanowień o zastosowaniu 
tymczasowego aresztowania.
K.K.W. – uwzględniono m.in. zmiany dotyczące 
elektronicznej kontroli miejsca pobytu 
w związku z udzieloną przerwą w wykonaniu 
kary pozbawienia wolności. 
K.K.S. – uwzględniono m.in. zmiany dotyczące 
przestępstw skarbowych, do których mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu karnego, 
oraz kary łącznej.

K.W. – rozszerzono katalog przedmiotów 
wykonawczych wykroczenia z art. 65a; 
podwyższono górną granicę kary grzywny 
za czyn polegający na złośliwym 
wprowadzeniu w błąd lub w inny sposób 
złośliwym niepokojeniu innej osoby; zmieniono 
przepisy typizujące wykroczenia za zakłócanie 
przebiegu zdalnej komunikacji prowadzonej 
za pomocą systemów teleinformatycznych 
i za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, 
ograniczeń lub obowiązków wynikających 
z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych lub z decyzji 
wydanych na podstawie tych przepisów.

U.W.T.P.A. – uwzględniono m.in. zmiany 
dotyczące wprowadzenia postępowania 
uproszczonego w procedurze udzielenia 
zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami 
alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu 
oraz zezwolenia na obrót hurtowy w kraju 
napojami alkoholowymi o zawartości 
do 18% alkoholu.

U.P.N. – zmiany dotyczą zaostrzenia górnych 
granic kar m.in. za wytwarzanie, przetwarzanie, 
przerabianie środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub nowych substancji 
psychoaktywnych albo przetwarzanie słomy 
makowej w znacznych ilościach.

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN

14 marca 2023 r., 14 grudnia 2023 r., 1 stycznia 2026 r. 
– ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)

10 listopada 2022 r. – ustawa z 7 października 2022 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur 
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 
(Dz.U. poz. 2185)

29 listopada 2022 r. – ustawa z 6 października 2022 r. 
o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Kodeks wykroczeń 
(Dz.U. poz. 2311)

WYKAZ WSZYSTKICH ZMIAN UMIESZCZONO 
NA POCZĄTKU PUBLIKACJI
Wykazy wszystkich zmian do poszczególnych ustaw 
znajdują się na stronach tytułowych każdej z ustaw.

2023

Kodeks karny
Kodeks postępowania karnego
Kodeks karny wykonawczy
Kodeks karny skarbowy
Kodeks wykroczeń
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Wspieranie i resocjalizacja nieletnich 
Świadek koronny
Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych 

za czyny zabronione pod groźbą kary
Opłaty w sprawach karnych
Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi
Przeciwdziałanie narkomanii

przepisy wprowadzające, przepisy przejściowe, 
wykazy aktów zmieniających, wykazy aktów 
wykonawczych, skorowidze

Stan prawny
na 1 stycznia 

2023

Stan prawny na 1 stycznia 2023 r.

Na początku zbioru zamieszczono spis wszystkich aktów prawnych wprowadzających te zmiany wraz 
z informacją, których przepisów dotyczą.

Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiają 
korzystanie ze zbioru. Publikację uzupełniono o wykazy wszystkich aktów zmieniających uwzględnione 
ustawy oraz wykazy aktów wykonawczych, a także wyciągi zawierające najważniejsze przepisy 
intertemporalne.

Zmiany, które weszły w życie między 12 sierpnia 2022 r. a 1 stycznia 2023 r., oznaczono tekstem pogru-
bionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 1 stycznia 2023 r., oznaczono tekstem 
pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.
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Zmiany do Zbioru karnego PLUS 2022 (wyd. 22)

KODEKS KARNY
 1 września 2022 r.  –  ustawa z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu prze-

ciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz.U. poz. 1726)
    dotyczy: art. 47 § 2, art. 47 § 4, art. 181 § 1–3, art. 182, art. 183 

§ 1, 5, 5a, 6, art. 185, art. 186 § 1, art. 188a.
1 stycznia 2023 r.  –  ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wy-

konawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)
    dotyczy: art.  43a §  2, art.  43a §  3, art.  78 §  2, art.  79 §  1, 

art. 223a, art. 223b, art. 242 § 1a.
14 marca 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600) 
   dotyczy: art. 10 § 2, § 2a, § 3, art. 32 pkt 4, art. 33 § 1a, § 2a, 

art. 34 § 1aa, art. 37, art. 37a, art. 38 § 2 i 3, art. 39 pkt 8 i 9, art. 40 
§ 2 pkt 2, art. 41 § 1a, art. 41a § 1a, art. 42 § 2 i 3, art. 43a § 3, 
art. 43ba, art. 43bb, art. 53 § 1, § 2a–2e, art. 57, art. 57b, art. 60 
§ 3, § 6, § 7, § 7a, § 8, art. 64 § 1 i 2, art. 64a, art. 73 § 2, art. 75 
§ 4, art. 75a, art. 76 § 1 i § 1b, art. 77 § 2, § 3 i 4, art. 78, art. 79, 
art. 80 § 2, § 2a, § 3, art. 81, art. 85a, art. 86 § 1, § 1a, § 2b, art. 88, 
art. 93c pkt 3, art. 93d § 5, art. 93g § 2 i 3, art. 101 § 1 pkt 1, § 3, 
§ 3a, § 4, art. 102 § 1 i 2, art. 105, art. 107 § 1 i 3, art. 115 § 2 
i 9a, art. 117 § 1, art. 118 § 1 i 2, art. 118a § 1, § 2, § 3, art. 120, 
art. 122 § 1, art. 123 § 1 i 2, art. 124 § 1, art. 125 § 2, art. 126c 
§ 1, art. 127 § 1 i 2, art. 128 § 1, art. 130 § 2 i 4, art. 134, art. 140 
§ 2, art. 148 § 1, § 2, § 5, art. 148a, art. 154 § 2, art. 156 § 1 i 3, 
art. 158 § 1, § 2, § 3, art. 161 § 1, § 2, § 3 i 4, art. 163 § 3, art. 165 
§ 3, art. 165a § 1, art. 166 § 1, § 2, § 3, art. 167 § 1, art. 173 § 3, 
art. 178 § 1, § 1a, art. 178a § 1, § 4, art. 185 § 3, art. 189 § 2a, 
§ 3, art. 189a § 1, art. 190 § 1, art. 190a, art. 191 § 1, § 1a, § 3, 
art. 193 § 1, § 2, art. 197 § 1, § 3, § 4, § 5, art. 200 § 1, § 6, art. 200a 
§ 1, art. 202 § 3, art. 203, art. 207 § 3, art. 210 § 2, art. 223 § 2, 
art. 224a § 2, art. 228 § 5, § 5a, § 6, art. 229 § 4, § 4a, § 5, art. 230 
§  1, art.  230a §  1, art.  234, art.  235, art.  239 §  1, art.  240 §  1, 
art. 241 § 3, art. 244c, art. 252 § 1 i 2, art. 256 § 1 i 1a, § 2, art. 258 
§ 1, § 2, § 3, § 4, art. 264 § 4, art. 270 § 1, art. 270a § 2, art. 271a 



II

§ 2, art. 277a § 1, art. 278 § 1a, § 3, § 3a, § 5, art. 278a, art. 280 § 1 
i 2, art. 282, art. 283, art. 294 § 1, § 3 i 4, art. 296 § 4a, art. 305, 
art. 306b, art. 306c, art. 307 § 1, art. 309, art. 310 § 1, art. 324 § 1, 
art. 327, art. 328, art. 352 § 3.

18 maja 2023 r.  –  ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciw-
działania lichwie (Dz.U. poz. 2339)

    dotyczy: art. 115 § 25.
14 grudnia 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)
   dotyczy: art. 44b, art. 178 § 3, art. 178a § 5.

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS KARNY
14 grudnia 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600) 
     dotyczy: art. 8.

USTAWA Z 20 LUTEGO 2015 R. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS KARNY 
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – wyciag
14 grudnia 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600) 
     dotyczy: art. 16, art. 17.

USTAWA Z 7 LIPCA 2022 R. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS KARNY 
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – wyciag
14 grudnia 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)
     dotyczy: art. 22–31.
 
KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO
27 grudnia 2022 r.  –  ustawa z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks po-

stępowania karnego oraz ustawy – Prawo o prokuraturze (Dz.U. 
poz. 2582)

     dotyczy: art. 615a.
1 stycznia 2023 r.  –  ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wy-

konawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)
     dotyczy: art. 177 § 1b pkt 1, art. 250 § 3c, art. 264 § 3a, 4, 

art. 280 § 3, 4, art. 374 § 5.
14 marca 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)
   dotyczy: art.  12 §  4, art.  25 §  1 pkt  2, art.  29 §  2, art.  37, 

art. 49a, art. 55 § 1, art. 114, art. 213 § 1 i 2, art. 258a, art. 266 § 1a 
i 3, art. 306 § 1a pkt 3, art. 325b § 1 pkt 3, art. 330 § 2, art. 332 § 1 
pkt 3, art. 338 § 6, art. 387 § 2, art. 413 § 3, art. 418 § 2, art. 418 
§ 3, art. 426 § 2, art. 457 § 2, art. 618f § 1.
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14 grudnia 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)

   dotyczy: art. 291 § 2 pkt 2, art. 295 § 1a.
1 października 2028 r.  –  ustawa z  18 listopada 2020  r. o  doręczeniach elektronicznych 

(Dz.U. poz. 2320 ze zm.)
   dotyczy: art. 100b.
1 października 2029 r.  –  ustawa z  18 listopada 2020  r. o  doręczeniach elektronicznych 

(Dz.U. poz. 2320 ze zm.)
   dotyczy: art. 55 § 1 zd. 1, art. 100a, art. 116, art. 119 § 1 pkt 2, 

art. 120 § 1, 1a, art. 124, art. 128 § 1 , 1a, 1b, art. 130 zd. 2, art. 131 
§ 1, 1a, art. 131a, 132 § 1, 1a, art. 133 § 1, art. 138, art. 139 § 1 
zd. 2, art. 140, art. 141, art. 148a § 1, 3, 4, art. 157 § 1, 2, art. 213 
§ 2, art. 299a § 2, art. 300a, art. 302a, art. 332 § 1 pkt 1a, art. 333 
§ 3 zd. 2, art. 334 § 2 pkt 2, art. 338 § 1, 1b, 3 zd. 1, art. 338b § 1 
zd. 1, art. 505 § 1 zd. 1 i 2, § 2 zd. 1, art. 517d § 1a zd. 1, art. 517e 
§ 1 zd. 1, § 1a zd. 2, art. 589s § 3 zd. 3, art. 611tj § 5.

KODEKS KARNY WYKONAWCZY
 17 września 2022 r.  –  ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wy-

konawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)
   dotyczy: art. 6 § 3 pkt 4 i § 4, art. 8 § 4–6, art. 43ra, art. 83 § 1a, 

art. 88d § 1, § 1 pkt 4–11, § 2 pkt 1, § 2a, § 2b, § 3, § 5 i 7, art. 90 
pkt 7 i pkt 9, art. 91 pkt 4 i pkt 11, art. 92 pkt 4, pkt 5, pkt 11, 
pkt 13 i 14, art. 105 § 3, § 4, art. 105a § 2 i 2a, art. 105b § 1, § 1a, 
§ 2, art. 105c, art. 110a § 4, § 5, art. 138 § 1 pkt 16, art. 143 § 1 
pkt 7a, art. 144 § 1 i 5, art. 212ba § 1, § 1 pkt 5–12, § 2 pkt 1, § 2a 
i 2b, § 3, § 5, § 7 i § 9, art. 212c § 1 i 3, art. 217 § 1e, § 1ea, § 1f, 
art. 217c § 1, § 1a–1c, § 2, 3a, 4.

1 stycznia 2023 r.  –  ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wy-
konawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)

   dotyczy: art.  9 §  3 i  4, §  5–8, art.  11 §  1a i  2, art.  12a §  1, 
art. 14a i art. 14b, art. 22 § 2a, art. 23a, art. 39a, art. 43b § 3 pkt 1, 
art. 43e § 1 i 2, art. 43h § 3–5 i § 8, art. 43k § 4, art. 43la § 1 pkt 1 
i 2, 6, art. 43lj § 1a, art. 43lla, art. 43llb, art. 43m § 1, art. 43n 
§ 2 pkt 1, art. 43na, art. 43nb § 1, art. 43t § 1 pkt 1, art. 43zad, 
art. 45 § 2, 5, art. 61 § 1, art. 63c, art. 72 § 3–4a, art. 74 § 3, art. 76 
§ 1 pkt 2a, 3, § 1a, § 1b, § 4, art. 79 § 1, § 1a, § 2 i § 4, art. 79a 
§ 2, art. 79b § 4, art. 82 § 2 pkt 6, 9, art. 85 § 1 i 2, art. 88a § 1, 
art. 88b § 1 pkt 9, art. 89 § 3 i 3a, art. 92 pkt 8, art. 95 § 1, art. 96 
§ 1, art. 104a, art. 105 § 6a, § 7 i 8, art. 105b § 4 i 5, art. 110 § 2, 
§ 2a, § 2b, § 4a, art. 110a § 2, art. 110b, art. 113 § 3, § 6 pkt 4, 
art. 113a § 2 i 5, art. 114, art. 115 § 5a–5d i § 8a, art. 116 § 1 pkt 3 
i 3a, § 2–6, art. 116a pkt 4, art. 116b, art. 117, art. 121 § 6 i 9a, 
art. 123 § 2, art. 126 § 1, § 2, § 9, art. 138 § 1 pkt 12, art. 141 § 1 
i 2, art. 141a § 1 i 5, art. 143 § 3, art. 145 § 3, art. 160 § 6, art. 161 
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§ 1, art. 166 § 3, art. 167a § 1 pkt 2, art. 168a § 1, § 1a, § 2, § 3, § 6, 
art. 177 § 1, art. 178 § 1, art. 204b, art. 208 § 3, § 5, § 6, art. 212 
§ 1 pkt 1 i pkt 1a, art. 215 § 1, art. 217 § 1g, art. 217b § 1a i 2, 
art. 217c § 5 i 6, art. 219, art. 220, art. 221 § 2 pkt 10, art. 222 § 2 
pkt 4, art. 223a § 1, art. 223aa, art. 223d § 1 i 2, rozdział XVb, 
art. 230 § 1, art. 242 § 1a, § 5a, § 8a, § 10, § 11, § 11a, § 12a, § 16, 
art. 249 § 1 pkt 5, § 3 pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 7a, art. 249a 
wprowadzenie, pkt 4 i 6–9.

14 marca 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)

   dotyczy: art. 43la § 1 pkt 1, art. 88 § 3 pkt 2, art. 110 § 2b pkt 2, 
art. 139 § 6, art. 151 § 2, art. 159 § 1, art. 161 § 3 i 4, art. 169b § 3 
pkt 1, art. 178a.

1 stycznia 2026 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)

   dotyczy: art. 43a § 2 pkt 1, art. 43c, art. 43e § 4, art. 43i § 4, 
art. 43k § 1, art. 43ka, art. 153a, art. 153b, art. 156 § 2a i § 2b, 
art. 173 § 3.

KODEKS KARNY SKARBOWY
13 lutego 2023 r.  –  ustawa z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzo-

wym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2427)
   dotyczy: art. 53 § 30d, art. 69c § 1.
14 marca 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)
   dotyczy: art. 20 § 2, art. 39 § 2.

KODEKS WYKROCZEŃ
1 września 2022 r.  –  ustawa z 22 lipca 2022  r. o zmianie niektórych ustaw w celu prze-

ciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz.U. poz. 1726)
   dotyczy: art. 82 § 3 i 3a, art. 145, art. 154 § 2, 2a i 2b, art. 162.
17 września 2022 r.  –  ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2328)
   dotyczy: art. 38.
21 września 2022 r.  –  ustawa z  5 sierpnia 2022  r. o  zmianie ustaw  y o  Rządowym 

Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1768) 

   dotyczy: art. 86a, art. 86b § 1 pkt 5.
20 października 2022 r.  –   obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z  28 września 2022  r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. poz. 2151)

29 listopada 2022 r.  –  ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw y o lasach oraz 
ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. poz. 2311)

   dotyczy: art. 166.
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1 stycznia 2023 r.  –  ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsu-
menta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2581)

   dotyczy: art. 139c.
14 marca 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)
   dotyczy: art. 65a, art. 107, art. 107a § 1, art. 116 § 1, 1a, 2, 

art. 119 § 1, art. 120 § 1, art. 122 § 1 i 2, art. 124 § 1.
18 kwietnia 2026 r.  –  ustawa z  5 sierpnia 2015  r. o  zmianie ustawy o  ochronie kon-

kurencji i  konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1634)

   dotyczy: art. 138b.
KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA
1 października 2029 r.  –  ustawa z  18 listopada 2020  r. o  doręczeniach elektronicznych 

(Dz.U. poz. 2320 ze zm.)
   dotyczy: art. 38 § 1 i 2.

USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH 
ZA CZYNY POPEŁNIONE POD GROŹBĄ KA RY
1 września 2022 r.  –  ustawa z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu prze-

ciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz.U. poz. 1726) 
   dotyczy: art. 4a, art. 7a, art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. a.
14 marca 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600) 
   dotyczy: art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a.

USTAWA O OPŁATACH W SPRAWACH KARNYCH
14 marca 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmi anie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektó rych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)
   dotyczy: art. 2 ust. 1 pkt 6 i 7.

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU 
ALKOHOLIZMOWI
1 września 2022 r.  –  us tawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich 

(Dz.U. poz. 1700)
   dotyczy: art. 37.
10 listopada 2022 r.  –  ustawa z  7 października 2022  r. o  zmianie niektórych ustaw 

w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli 
i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185)

   dotyczy: art. 9 ust. 3f, ust. 3g, art. 95 ust. 4b, ust. 4c, art. 184 
ust. 1a, ust. 1b.

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII
1 września 2022 r.  –  ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspier aniu i resocjalizacji nieletnich 

(Dz.U. poz. 1700)
   dotyczy: art. 5 ust. 2 pkt 6, art. 29 ust. 1, 1a, 1b, 2 pkt 1.
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30 października 2022 r.  –  ustawa z  5 sierpnia 2022  r. o  ekonomii społecznej (Dz.U. 
poz. 1812)

   dotyczy: art. 5 ust. 3.
1 stycznia 2023 r.  –  ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wy-

konawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)
   dotyczy: art. 70 ust. 4a.
14 marca 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)
   dotyczy: art. 53 ust. 2, art. 55 ust. 3, art. 59 ust. 2.
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Kodeks karny

ZMIANY:

KODEKS KARNY
 1 września 2022 r.  –  ustawa z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu prze-

ciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz.U. poz. 1726)
   dotyczy: art. 47 § 2, art. 47 § 4, art. 181 § 1–3, art. 182, art. 183 

§ 1, 5, 5a, 6, art. 185, art. 186 § 1, art. 188a.
1 stycznia 2023 r.  –  ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wy-

konawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)
   dotyczy: art.  43a §  2, art.  43a §  3, art.  78 §  2, art.  79 §  1, 

art. 223a, art. 223b, art. 242 § 1a.
14 marca 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600) 
   dotyczy: art. 10 § 2, § 2a, § 3, art. 32 pkt 4, art. 33 § 1a, § 2a, 

art. 34 § 1aa, art. 37, art. 37a, art. 38 § 2 i 3, art. 39 pkt 8 i 9, art. 40 
§ 2 pkt 2, art. 41 § 1a, art. 41a § 1a, art. 42 § 2 i 3, art. 43a § 3, 
art. 43ba, art. 43bb, art. 53 § 1, § 2a–2e, art. 57, art. 57b, art. 60 
§ 3, § 6, § 7, § 7a, § 8, art. 64 § 1 i 2, art. 64a, art. 73 § 2, art. 75 
§ 4, art. 75a, art. 76 § 1 i § 1b, art. 77 § 2, § 3 i 4, art. 78, art. 79, 
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art. 80 § 2, § 2a, § 3, art. 81, art. 85a, art. 86 § 1, § 1a, § 2b, art. 88, 
art. 93c pkt 3, art. 93d § 5, art. 93g § 2 i 3, art. 101 § 1 pkt 1, § 3, 
§ 3a, § 4, art. 102 § 1 i 2, art. 105, art. 107 § 1 i 3, art. 115 § 2 
i 9a, art. 117 § 1, art. 118 § 1 i 2, art. 118a § 1, § 2, § 3, art. 120, 
art. 122 § 1, art. 123 § 1 i 2, art. 124 § 1, art. 125 § 2, art. 126c 
§ 1, art. 127 § 1 i 2, art. 128 § 1, art. 130 § 2 i 4, art. 134, art. 140 
§ 2, art. 148 § 1, § 2, § 5, art. 148a, art. 154 § 2, art. 156 § 1 i 3, 
art. 158 § 1, § 2, § 3, art. 161 § 1, § 2, § 3 i 4, art. 163 § 3, art. 165 
§ 3, art. 165a § 1, art. 166 § 1, § 2, § 3, art. 167 § 1, art. 173 § 3, 
art. 178 § 1, § 1a, art. 178a § 1, § 4, art. 185 § 3, art. 189 § 2a, 
§ 3, art. 189a § 1, art. 190 § 1, art. 190a, art. 191 § 1, § 1a, § 3, 
art. 193 § 1, § 2, art. 197 § 1, § 3, § 4, § 5, art. 200 § 1, § 6, art. 200a 
§ 1, art. 202 § 3, art. 203, art. 207 § 3, art. 210 § 2, art. 223 § 2, 
art. 224a § 2, art. 228 § 5, § 5a, § 6, art. 229 § 4, § 4a, § 5, art. 230 
§  1, art.  230a §  1, art.  234, art.  235, art.  239 §  1, art.  240 §  1, 
art. 241 § 3, art. 244c, art. 252 § 1 i 2, art. 256 § 1 i 1a, § 2, art. 258 
§ 1, § 2, § 3, § 4, art. 264 § 4, art. 270 § 1, art. 270a § 2, art. 271a 
§ 2, art. 277a § 1, art. 278 § 1a, § 3, § 3a, § 5, art. 278a, art. 280 § 1 
i 2, art. 282, art. 283, art. 294 § 1, § 3 i 4, art. 296 § 4a, art. 305, 
art. 306b, art. 306c, art. 307 § 1, art. 309, art. 310 § 1, art. 324 § 1, 
art. 327, art. 328, art. 352 § 3.

18 maja 2023 r.  –  ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciw-
działania lichwie (Dz.U. poz. 2339)

   dotyczy: art. 115 § 25.
14 grudnia 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)
   dotyczy: art. 44b, art. 178 § 3, art. 178a § 5.

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS KARNY
14 grudnia 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600) 
   dotyczy: art. 8.

USTAWA Z 20 LUTEGO 2015 R. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS KARNY 
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – wyciag
14 grudnia 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600) 
   dotyczy: art. 16, art. 17.

USTAWA Z 7 LIPCA 2022 R. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS KARNY 
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – wyciag
14 grudnia 2023 r.  –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)
   dotyczy: art. 22–31.
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USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks karny
(tekst pierwotny Dz.U. z dnia 2 sierpnia 1997 r. Nr 88, poz. 553; tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138; 

zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1726, poz. 1855, poz. 2339, poz. 2600)

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I
Zasady odpowiedzialności karnej

Struktura przestępstwa. Warunki odpowiedzialności
Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groź-

bą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
§ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.
§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy 

w czasie czynu.

Przestępstwa skutkowe z zaniechania
Art. 2. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie pod-

lega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.

Zasada humanitaryzmu
Art. 3. Kary oraz inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się z uwzględnieniem zasad 

humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności człowieka.

Zasady stosowania ustawy karnej
Art. 4. § 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestęp-

stwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest 
względniejsza dla sprawcy.

§ 2. Jeżeli według nowej ustawy za czyn objęty wyrokiem nie można orzec kary w wysokości kary 
orzeczonej, wymierzoną karę obniża się do wysokości najsurowszej kary możliwej do orzeczenia na 
podstawie nowej ustawy.

§ 3. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zagrożony karą pozbawienia 
wolności, wymierzoną karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu zamienia się na grzyw-
nę albo karę ograniczenia wolności, przyjmując że jeden miesiąc pozbawienia wolności równa się 
60 stawkom dziennym grzywny albo 2 miesiącom ograniczenia wolności.

§ 4. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary, 
skazanie ulega zatarciu z mocy prawa.
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Art. 5–10 Kodeks karny

Zasada terytorialności
Art. 5. Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że 
umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego
Art. 6. § 1. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub 

zaniechał działania, do którego był obowiązany.
§ 2. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał 

działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego 
nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić.

Kwalifikacja przestępstw. Zbrodnia i występek
Art. 7. § 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.
§ 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 

lat 3 albo karą surowszą.
§ 3. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo 

powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia 
wolności przekraczającą miesiąc.

Zasada ustalania strony podmiotowej
Art. 8. Zbrodnię można popełnić tylk o umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, 

jeżeli ustawa tak stanowi.

Strona podmiotowa czynu. Umyślność i nieumy ślność
Art. 9. § 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnie-

nia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.
§ 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popeł-

nienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznoś-
ciach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

§ 3. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia od określonego następ-
stwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć.

Zdolność wiekowa odpowiedzialności karnej
Art. 10. § 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabro-

niony po ukończeniu 17 lat.
§  2. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego 

w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 
§ 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych 
w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warun-
ki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowaw-
cze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

§ 2.1) Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 
3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 1, 3, 4 lub 5, art. 223 § 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz 
w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju 

1) Art. 10 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 7 lipca 2022 r. (Dz.U. poz. 2600) zmieniającej nin. ustawę 
z dniem 14 marca 2023 r.
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Formy popełnienia przestępstwa Art. 11–13

sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane śr odki 
wycho wawcze lub popra wcze o kaz ały się bezskuteczn e.

§ 2a.2) Nieletni, kt óry  po ukończ eniu 14 lat, a prze d u kończeniem 15 la t,  dopusz cza  się czynu zabro nionego okreś-
lonego  w art. 1 48 § 2 lub 3, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy 
oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają oraz zachodzi uzasadnione 
przypuszczenie, że stosowanie środków wychowawczych lub poprawczych nie jest w  stanie zapewnić resocjalizacji 
nieletniego.

§ 3. W wypadku określonym w § 2 orzeczona kara nie może przekroczyć dwóch trzecich górnej 
granicy ust awowego zagrożenia  przewidzianego za przypisane sprawcy przestępstwo; sąd może za-
stosować także nadzwyczajne złagodzenie kary.

§ 3.3) W wypadku określonym w § 2 orzeczona kara nie może przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy ustawo-
wego zagrożenia przewidzianego za przypisane sprawcy przestępstwo, które nie jest zagrożone karą dożywotniego 
pozbawienia wolności. W wypadkach określonych w § 2 i 2a sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

§ 4. W stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończe-
niem lat 18, sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane 
dla nieletnich, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki 
osobiste za tym przemawiają.

Jedność czynu. Zbieg przepisów ustawy
Art. 11. § 1. Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo.
§ 2. Jeżeli czyn wycz erpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, 

sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.
§ 3. W wypadku określonym w § 2 sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego 

karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu innych środków przewidzianych w ustawie 
na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

Czyn ciągły
Art. 12. §  1. Dwa lub więcej zachowań, podjętych w  krótkich odstępach czasu w  wykonaniu 

z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest 
dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość 
pokrzywdzonego.

§  2. Odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto 
w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w po-
dobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna war-
tość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo.

Rozdział II
Formy popełnienia przestępstwa

Usiłowanie. Udolność i nieudolność
Art. 13. § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim 

zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

2) Art. 10 § 2a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 7 lipca 2022 r. (Dz.U. poz. 2600) zmieniającej nin. ustawę 
z dniem 14 marca 2023 r.

3) Art. 10 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 7 lipca 2022 r. (Dz.U. poz. 2600) zmieniającej nin. ustawę 
z dniem 14 marca 2023 r.
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Art. 14–19 Kodeks karny

§ 2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest nie-
możliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego 
lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego.

Wymiar kary za usiłowanie
Art. 14. § 1. Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla da-

nego przestępstwa.
§ 2. W wypadku określonym w art. 13 § 2 sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, 

a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Bezkarność usiłowania. Czynny żal
Art. 15. § 1. Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapo-

biegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.
§ 2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do sprawcy, który dobro-

wolnie starał się zapobiec skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.

Przygotowanie. Odpowiedzialność za przygotowanie
Art. 16. § 1. Przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabro-

nionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego 
bezpośrednio do jego dokonania, w szczególności w  tymże celu wchodzi w porozumienie z  inną 
osobą, uzyskuje lub przysposabia środki, zbiera informacje lub sporządza plan działania.

§ 2. Przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi.

Bezkarność dobrowolnego odstąpienia od przygotowania
Art. 17. § 1. Nie podlega karze za przygotowanie, kto dobrowolnie od niego odstąpił, w szczegól-

ności zniszczył przygotowane środki lub zapobiegł skorzystaniu z nich w przyszłości; w razie wejścia 
w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia czynu zabronionego, nie podlega karze ten, kto 
nadto podjął istotne starania zmierzające do zapobieżenia dokonaniu.

§ 2. Nie podlega karze za przygotowanie osoba, do której stosuje się art. 15 § 1.

Formy zjawiskowe czy nu karalnego. Sprawstwo indywidualne, współsprawstwo, sprawstwo 
kierownicze, sprawstwo poleceniowe, podżeganie, pomocnictwo

Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo 
wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego 
przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego 
czynu.

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakła-
nia ją do tego.

§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, 
swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek prze-
wozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, 
szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniecha-
niem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo
Art. 19. § 1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia prze-

widzianego za sprawstwo.
§ 2. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
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Wyłączenie odpowiedzialności karnej Art. 20–25

Niezależna odpowiedzialność współdziałających
Art. 20. Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego odpowiada w granicach 

swojej umyślności lub nieumyślności niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałają-
cych.

Zasada indywidualizacji odpowiedzialności karnej
Art. 21. § 1. Okoliczności osobiste, wyłączające lub łagodzące albo zaostrzające odpowiedzial-

ność karną, uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.
§ 2. Jeżeli okoliczność osobista dotycząca sprawcy, wpływająca chociażby tylko na wyższą ka-

ralność, stanowi znamię czynu zabronionego, współdziałający podlega odpowiedzialności karnej 
przewidzianej za ten czyn zabroniony, gdy o tej okoliczności wiedział, chociażby go nie dotyczyła.

§ 3. Wobec współdziałającego, którego nie dotyczy okoliczność określona w § 2, sąd może zasto-
sować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Złagodzona odpowiedzialność podżegacza i pomocnika
Art. 22. § 1. Jeżeli czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać, podmiot określony w art. 18 

§ 2 i 3 odpowiada jak za usiłowanie.
§ 2. Jeżeli czynu zabronionego nie usiłowano dokonać, sąd może zastosować nadzwyczajne zła-

godzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Bezkarność współdziałającego. Czynny żal
Art. 23. § 1. Nie podlega karze współdziałający, który dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu 

zabronionego.
§ 2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do współdziałającego, któ-

ry dobrowolnie starał się zapobiec dokonaniu czynu zabronionego.

Karalność prowokacji
Art. 24. Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postę-

powania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego; w tym wypadku nie stosuje się 
art. 22 i 23.

Rozdział III
Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Kontratyp obrony koniecznej
Art. 25. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezpraw-

ny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował 

sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczaj-
ne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

§ 2a. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polega-
jący na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub 
odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony 
koniecznej było rażące.

§  3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub 
wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.

§ 4–5. (uchylone)
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