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Wykaz skrótów

k.c. – Kodeks cywilny
k.k. – Kodeks karny
k.k.w. – Kodeks karny wykonawczy
k.p.c. – Kodeks postępowania cywilnego
k.p.k. – Kodeks postępowania karnego
k.w. – Kodeks wykroczeń



Wstęp

Z radością przedstawiamy już siódme wydanie książki Last Minute. Prawo 
karne. W najnowszej wersji uwzględniono nowelizacje wprowadzone do 
stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2447).

Wierzymy, że na cztery dni przed nim jeszcze wszystko może się zdarzyć – 
zwłaszcza jeżeli wybierzesz opcję Last minute i wyruszysz z nami w podróż 
po prawie karnym. Nasza formuła All Inclusive łączy w sobie zalety synte-
tycznego opracowania – zawiera tylko niezbędne informacje:

• przedstawione w niezwykle przejrzystej formie;
• z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów;
• z licznymi przykładami ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie 

informacji; 
• z pytaniami kontrolnymi, dzięki którym upewnisz się, że wiesz już 

wszystko!

Jesteśmy pewni, że dzięki temu wszystkie niewiadome znikną, a nasza wspól-
na przedegzaminacyjna podróż stanie się czystą przyjemnością!  

redAkcjA





częŚĆ 

 I.
Zagadnienia 
ogólne
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dziAł 

 
I.

Zasady 
odpowiedzialności 
karnej. Przestępstwo 
(art. 1–12 k.k.)

Zasady odpowiedzialności karnej wyznaczają ogólne reguły odpowiedzial-
ności za popełnione przestępstwo. Tworzą szkielet prawa karnego i dlatego 
mają zastosowanie zarówno praktyczne, jak i teoretyczne.

rozdziAł 

 
I.

Zasady odpowiedzialności  
karnej

W oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie karnym wyróżnia się  szereg za-
sad odnoszących się do odpowiedzialności karnej. Zasady te adresowane są 
bądź to do organów stosujących prawo (sądów; np. zasada odpowiedzialno-
ści indywidualnej), bądź są zarazem postulatami do ustawodawcy (np. za-
sada nullum cirmen sine lege certa).  

ZaSada KrótKa CharaKteryStyKa

zasada odpowiedzialności karnej za czyn
[art. 1 § 1 K.K.]

karane mogą być jedynie czyny człowieka; od-
powiedzialnością karną nie są objęte odruchy 
bezwarunkowe, myśli, zamiary czy poglądy

zasada winy
(nullum crimen sine culpa)
[art. 1 § 3 K.K.]

osoba może ponieść odpowiedzialność kar-
ną jedynie wtedy, gdy można jej postawić za-
rzut, iż w konkretnej sytuacji nie zachowała 
się zgodnie z prawem (nakazem lub zakazem 
określonego zachowania)
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zasada odpowiedzialności indywidualnej
[art. 20 K.K.]

sprawca odpowiada wyłączenie za swoje czy-
ny; nikt nie może ponosić odpowiedzialności 
za czyny innych osób

zasada odpowiedzialności osobistej karę powinien ponieść wyłącznie sprawca; 
nie można wykonać kary wymierzonej in-
nej osobie

zasada humanitaryzmu
[art. 3 K.K.]

wymagania stawiane człowiekowi nie powin-
ny przerastać jego możliwości; kary i środki 
karne nie powinny być brutalne, okrutne, po-
niżające czy ośmieszające, lecz powinny być 
dolegliwe proporcjonalnie do popełnionego 
przestępstwa oraz wykonywane z poszanowa-
niem godności człowieka

zasada określoności przestępstwa
(nullum crimen sine lege)
[art. 1 § 1 K.K.]

odpowiedzialności podlega tylko ten, kto do-
puścił się czynu zabronionego przez ustawę 
obowiązującą w czasie jego popełnienia

zasada określoności przestępstwa w prawie 
pisanym
(nullum crimen sine lege scripta)

odpowiedzialność może wynikać jedy-
nie z prawa prawidłowo ustanowionego 
(z ustawy)

zakaz wstecznego działania ustawy
(nullum crimen sine lege praevia)
[art. 4 § 1 K.K.]

zakaz wstecznego działania ustawy, o ile po-
gorszyłoby to sytuację sprawcy

zakaz analogii
(nullum crimen sine lege stricta)

zakaz stosowania analogii i wykładni rozsze-
rzającej na niekorzyść sprawcy

nie ma przestępstwa bez pewnego, zrozumia-
łego prawa
(nullum cirmen sine lege certa)

podstawy odpowiedzialność karnej muszą 
być jasno określone i zrozumiałe dla przecięt-
nego człowieka

zasada karania przestępstw
(nullum crimen sine poena)

każde przestępstwo powinno zostać ukarane

zasada określoności kary
(nulla poena sine lege)

kara za przestępstwo musi być określona 
w ustawie
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rozdziAł 

 
II.

Definicja  
przestępstwa

Kodeks karny nie definiuje wprost pojęcia przestępstwa. Definicję konstytu-
uje się w oparciu o treść art. 1 k.k., który stanowi:

§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn 
zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego 
popełnienia.

§ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szko-
dliwość jest znikoma.

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie 
można mu przypisać winy w czasie czynu. [art. 1 K.K.]

Przestępstwem jest zatem czyn:

• zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego 
popełnienia;

• bezprawny;
• zawiniony;
• karygodny, tj. społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy.

Czynem jest zarówno działanie, jak i zaniechanie człowieka. Czynem nie są 
natomiast odruchy bezwarunkowe, myśli, zamiary czy poglądy.

Czyn jest karalny, jeżeli jest zabroniony pod groźbą kary przez ustawę ob-
wiązującą w czasie jego popełnienia oraz nie zachodzi okoliczność wyłącza-
jąca karalność czynu (np. przedawnienie).

Bezprawny czyn to taki, który jest sprzeczny z prawem oraz nie został po-
pełniony w ramach kontratypu (okoliczności wyłączającej bezprawność).

Zawinienie to możliwość postawienia dojrzałemu i poczytalnemu sprawcy 
zarzutu, iż w konkretnej sytuacji nie zachował się zgodnie z prawem (naka-
zem lub zakazem określonego zachowania).
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Stopień społecznej szkodliwości czynu sąd ocenia każdorazowo, uwzględ-
niając wytyczne zawarte w art. 115 § 2 k.k., tj.: 

• rodzaj i charakter naruszonego dobra;
• rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody;
• sposób i okoliczności popełnienia czynu;
• wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków;
• zamiar, motywacja sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i sto-

pień ich naruszenia. 

Aby czyn można było uznać za przestępstwo, jego społeczna szkodliwość 
musi być większa niż znikoma, tzn. czyn musi zostać uznany za karygod-
ny. [art. 115 § 2 K.K.]

Uwaga! Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo. [art. 11 § 1 K.K.]

Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepi-
sach ustawy karnej (właściwy zbieg przepisów), sąd skazuje za jedno prze-
stępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. Sąd wymie-
rza wówczas:

• karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą,
• środki karne na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. 

[art. 11 § 2 i 3 K.K.]

W celu uzyskania kredytu Mirosław W. posłużył się w banku sfał-
szowanym wcześniej dokumentem obrazujący wysokość jego zarob-
ków. Czyn Mirosława W. wyczerpuje znamiona przestępstw opisanych 
w art. 286 § 1 k.k. (oszustwo) oraz art. 270 § 1 k.k. (fałszer-
stwo). Sąd skaże Mirosława W. za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. 
w związku z art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. oraz 
wymierzy mu karę na podstawie art. 286 § 1 k.k., albowiem prze-
pis ten przewiduje surowszą karę.

Za czyn ciągły uznaje się dwa lub więcej zachowań, jeżeli łącznie spełnia-
ją następujące warunki:
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• zostały podjęte w krótkich odstępach czasu;
• zostały podjęte w wykonaniu z góry powziętego zamiaru.

Katarzyna J. postanowiła ukraść 3000 zł (zamiarem objęła kra-
dzież kwoty 3000 zł). Pracując w sklepie, codziennie zabiera-
ła z kasy po 1000 zł.

Jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, dodatkowym wymogiem 
dla przyjęcia konstrukcji czynu ciągłego jest tożsamość pokrzywdzonego. 
[art. 12 § 1 K.K.]

Katalog otwarty dóbr osobistych zawarto w art. 23 k.c. Dobrami osobistymi 
są w szczególności: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko 
lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność miesz-
kania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. 

Jadwiga P. codziennie przez okres tygodnia znieważała Lucynę W.

Zgodnie z konstrukcją tzw. czynów przepołowionych zachowanie spraw-
cy czynu może zostać zakwalifikowane albo jako przestępstwo albo jako 
wykroczenie. Granicę pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem wyzna-
cza wartość mienia stanowiącego przedmiot czynu. Wartością granicz-
ną jest wartość 500 zł. [SZerZeJ ZOb. S. 181 w rOZdZiale CZyNy 
prZepOłOwiONe]

Inaczej została ukształtowana odpowiedzialność osoby, która popełniła 
w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej 
sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wy-
kroczeń przeciwko mieniu. Jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowie-
dzialność za przestępstwo, to sprawca, który w krótkich odstępach czasu, 
przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podob-
ny sposób popełnił dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mie-
niu odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona prze-
stępstwa. [art. 12 § 2 K.K.]




