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Kazus 1.
Wykroczenie jako czyn społecznie szkodliwy

Stan faktyczny:

Małgorzata K., 70. letnia emerytka zamieszkuje w Krakowie. Corocznie 
przyjeżdża do niej w odwiedziny wnuczek Piotr, który spędza w Krakowie 
wakacje. Troskliwa babcia każdego dnia udaje się do pobliskiego sklepu, 
gdzie kupuje produkty spożywcze, aby przygotować wnukowi śniadanie. 
Posiadając jednak ograniczone możliwości finansowe, Małgorzata K. do-
konała pewnego dnia w osiedlowym sklepie kradzieży produktów spo-
żywczych na kwotę blisko 10 zł. Zachowanie Małgorzaty K. zostało zare-
jestrowane przez kamerę monitoringu sklepowego, a ochrona sklepu, po 
zatrzymaniu Małgorzaty K. zawiadomiła znajdujących się w pobliżu funkcjo-
nariuszy policji. Przybyli na miejsce policjanci wysłuchali wyjaśnień Małgo-
rzaty K. i stwierdzili, iż sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Przestraszona 
Małgorzata K. sugerowała, że zaraz przyniesie z domu pieniądze i wyrów-
na szkodę na rzecz sklepu. Prosiła policjantów, aby nie kierowali sprawy do 
sądu tylko zakończyli sprawę na pouczeniu. Jeden z policjantów stwierdził, 
iż wniosek o ukaranie musi zostać sporządzony, ale sąd na pewno umo-
rzy tę sprawę wobec znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu 
Małgorzaty K. Po powrocie do domu Małgorzata K. poinformowała o tym 
zdarzeniu swojego wnuka Piotra, który po rozmowie ze swoimi rodzicami 
postanowił pomóc babci. Skorzystano z pomocy zaprzyjaźnionego z rodzi-
ną znanego adwokata Jana W., który ustalił, iż faktycznie skierowano prze-
ciwko Małgorzacie K. wniosek o ukaranie za dokonanie kradzieży kwalifiku-
jąc jej zachowanie z art. 119 § 1 KW. Adwokat skierował do sądu wniosek 
o umorzenie postępowania wobec Małgorzaty K. argumentując to zniko-
mym stopniem społecznej szkodliwości jej czynu. W uzasadnieniu wniosku 
podniósł, że obwiniona nie była nigdy karana, wartość skradzionych przed-
miotów jest bardzo mała, obwiniona natychmiast naprawiła szkodę, mo-
tywacja i pobudki sprawcy przemawiają zatem za umorzeniem, a wina
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jest znikoma. Sąd Rejonowy w K. skierował sprawę na posiedzenie celem 
umorzenia postępowania wobec znikomego stopnia społecznej szkodliwo-
ści czynu Małgorzaty K. i w wyznaczonym na posiedzenie dniu umorzył 
postępowanie na mocy art. 17 § 1 pkt 3 KPK.

Pytania:

1. Czy faktycznie sąd będzie mógł umorzyć postępowanie wobec Mał-
gorzaty K. uznając, iż jej czyn nacechowany był znikomym stopniem 
społecznej szkodliwości?

2. Czy argumenty podniesione przez obrońcę będą miały jakiekolwiek 
znaczenie przy możliwości umorzenia postępowania wobec znikome-
go stopnia społecznej szkodliwości czynu Małgorzaty K.?

3. Jakie znaczenie dla możliwości umorzenia postępowania wobec zniko-
mego stopnia społecznej szkodliwości czynu miałaby zmiana wartości 
skradzionych przedmiotów z 10 zł na 260 zł?

Proponowane rozwiązanie:

Ad 1) Skierowanie sprawy przez sąd na posiedzenie celem umorzenia 
postępowania wobec Małgorzaty K. było niezasadne, a umorzenie na mocy 
art. 17 § 1 pkt 3 KPK niezgodne z obowiązującym prawem. Obowiązujące 
przepisy nie pozwalają umorzyć postępowania w sprawie o wykroczenie 
z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości. Na wstępie należy 
podnieść, że zachowanie Małgorzaty K. polegające na dokonaniu kradzie-
ży towarów spożywczych na kwotę 10 zł stanowiło wykroczenie, o którym 
mowa w art. 119 § 1 KW. Odpowiedzialności za wykrocznie podlega ten 
tylko kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę 
obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograni-
czenia wolności grzywny do 5000 zł lub nagany – zgodnie z art. 1 § 1 KW.

Definicja wykroczenia wskazuje, że czyn, aby był wykroczeniem, nie 
tylko musi być zabroniony przez ustawę, ale dodatkowo musi być spo-
łecznie szkodliwy.

 Sąd Rejonowy w K. nie mógł umorzyć postępowania wobec Małgorza-
ty K. w trybie art. 17 § 1 pkt 3 KPK, z uwagi na niedopuszczalność umo-
rzenia postępowania z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwo-
ści czynu wyczerpującego znamiona wykroczenia. Obowiązujący Kodeks 
wykroczeń nie zawiera bowiem odpowiednika art. 1 § 2 KK. Oznacza to, 
iż czyn wyczerpujący znamiona wykroczenia o subminimalnym stopniu 
społecznej szkodliwości nie traci cech wykroczenia. Ustalenie, że stopień 
społecznej szkodliwości wykroczenia jest znikomy, rzutuje co najwyżej na 
rodzaj i rozmiar reakcji organu orzekającego w stosunku do obwinionego 
(zob. post. SN z 10.6.2003 r., II KK 87/03, OSNKW 2003, Nr 1, poz. 1759).
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Ad 2) Argumenty obrońcy Jana W. przemawiające za umorzeniem po-
stępowania wobec Małgorzaty K., czyli dotychczasowa niekaralność ob-
winionej, niska wartość skradzionych towarów, natychmiastowe napra-
wienie szkody, motywacja i pobudki zasługujące na uwzględnienie – nie 
będą stanowiły podstawy do takiego umorzenia ponieważ takie umorzenie 
jest niedopuszczalne z mocy prawa. Oczywiście, przy ocenie stopnia spo-
łecznej szkodliwości czynu będącego wykroczeniem bierze się pod uwagę 
– zgodnie z wolą ustawodawcy – rodzaj i charakter naruszonego dobra, 
rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popeł-
nienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również 
postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności 
i stopień ich naruszenia – art. 47 § 6 KW. Tak więc nie ma definicji pojęcia 
społeczna szkodliwość. Artykuł 47 § 6 KW wskazuje jedynie, jakie okolicz-
ności należy brać pod uwagę oceniając zachowanie sprawcy wykroczenia 
pod kątem oceny stopnia społecznej szkodliwości jego czynu. Określając 
stopień społecznej szkodliwości należy brać pod uwagę zarówno elementy 
podmiotowe (motywacja, pobudki, stopień winy sprawcy), jak też przed-
miotowe (sposób popełnienia czynu, rodzaj i rozmiar powstałej szkody). 

Ocenie sądu powinno podlegać zawsze konkretne zachowanie sprawcy. 
Ustalenie znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu odnosić się 
powinno do czynu wyczerpującego znamiona wykroczenia. Jak już wska-
zano powyżej, gdyby Sąd Rejonowy w K. uznał po analizie okoliczności 
z art. 47 § 6 KW, że czyn Małgorzaty K. nacechowany był znikomym stop-
niem społecznej szkodliwości, to nie mógł na tej podstawie umorzyć po-
stępowania. Ustalenia dokonane przez ten sąd mogły dać podstawę np. do 
zastosowania wobec Małgorzaty K. instytucji przewidzianych w art. 39 § 1 
KW tj. nadzwyczajnego złagodzenia kary bądź też odstąpienia od wymie-
rzenia jej kary.

Ad 3) Zmiana wartości skradzionych przedmiotów z 10 zł na 260 zł 
nie dałaby sądowi prawnej możliwości umorzenia postępowania wobec 
Małgorzaty K. na podstawie znikomego stopnia społecznej szkodliwości 
czynu. Przy wartości skradzionych przedmiotów określonej na 260 zł mie-
libyśmy do czynienia z wykroczeniem kradzieży określonym w art. 119 § 1 
KW. Gdyby wartość skradzionych przedmiotów (od 9.11.2013 r.) wyniosła 
ponad 400 zł to uznalibyśmy, że doszło do występku z art. 278 § 1 KK. Od 
tej daty należy bowiem przyjmować, że za wykroczenie z art. 119 § 1 KW 
odpowiadać będzie sprawca kradzieży lub przywłaszczenia cudzej rzeczy 
ruchomej jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodze-
nia. Podstawę do takiego zakwalifikowania jego zachowania daje ocena 
stanu prawnego w dacie czynu. Przed 9.11.2013 r. Kodeks wykroczeń sta-
nowił w art. 119 § 1 KW, że odpowiada za kradzież lub przywłaszczenie 
cudzej rzeczy sprawca, gdy jej wartość nie przekracza 250 zł.
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Wartość rzeczy określona na kwotę 250 zł stanowiła kryterium przepo-
łowienia czynu na występek i wykroczenie. Ustawą z 27.9.2013 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) wprowadzono zmiany przepisów w art. 119 
§ 1 KW. Ustawodawca w części ogólnej Kodeksu wykroczeń dodał w słow-
niczku w art. 47 § 9 KW pojęcie minimalnego wynagrodzenia określając 
je jako wynagrodzenie za pracę ustalane na mocy ustawy z 10.10.2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.). 
Obecnie kwota ta wynosi 1680 zł, co stanowi wartość przepołowioną na 
poziomie 420 zł.

W takiej sytuacji umorzenie postępowania na mocy art. 17 § 1 pkt 3 KPK 
byłoby prawnie dopuszczalne przy występku z art. 278 § 1 KK. Przy ocenie 
stopnia społecznej szkodliwości sąd kierowałby się wskazaniami, o których 
mowa w art. 115 § 2 KK, a które są tożsame z tymi, określonymi w art. 47 
§ 6 KW. Rozszerzająca wykładnia art. 115 § 2 KK, podobnie jak i art. 47 § 6 
KW, jest niedopuszczalna ponieważ jak wynika z zasad prawidłowej wy-
kładni – jeżeli ustawodawca posługuje się w dwóch aktach prawnych (Ko-
deks karny i Kodeks wykroczeń) jednakowymi pojęciami i jednocześnie nie 
wyjaśnia ich znaczenia w odmienny sposób, to należy uznać je za tożsame 
(zob. wyr. SN z 20.9.2002 r., WA 50/02, OSNKW 2003, Nr 1–2, poz. 9).

Orzecznictwo:

Postanowienie SN z 17.12.2003 r. (V KK 222/03, Legalis)
Postanowienie SN z 10.6.2003 r. (II KK 87/03, OSNKW 2003, Nr 1, poz. 1259)
Wyrok SN z 20.9.2002 r. (WA 50/02, OSNKW 2003, Nr 1–2, poz. 9)

Literatura: 

M. Kiziński, Glosa do wyroku SN z 20.9.2002 r., WA 50/02, Prok. i Pr. 2005, Nr 6;
J. Potulski, Glosa do postanowienia SN z 17.12.2003 r., V KK 222/03, GSP – 
Prz. Orz. 2005, Nr 3;
J. Warylewski, Społeczna szkodliwość czynu w nowym kodeksie karnym – pró-
ba określenia, PS 1998, Nr 7–8.
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Kazus 2.
Wykroczenia pozakodeksowe

Stan faktyczny:

Jarosław K., znany warszawski prokurator, zakupił apartament w cen-
trum stolicy. Lokal ten posiadał wspaniały taras, z którego rozpościerał się 
cudowny widok na Wisłę. Na tarasie oraz w samym lokalu Jarosław K. 
dokonał licznych prac modernizacyjnych, które zmieniły i tak piękny wy-
gląd zakupionej nieruchomości. Sąsiad Jarosława K. obserwując wszystkie 
prace adaptacyjne zapytał, czy trudno mu było uzyskać wszystkie pozwo-
lenia budowlane. Jarosław K. wyraził zdziwienie, że na takie działania musi 
mieć pozwolenie. Sąsiad poinformował go, że podobno prawo budowlane 
przewiduje za takie samowolne budowanie dotkliwe sankcje finansowe. 
Po sprawdzeniu przepisów prawa budowlanego okazało się, że taki czyn 
zagrożony jest karą grzywny do 7000 zł. Jarosław K. poinformował swo-
jego sąsiada, że jego czyn stanowił li tylko wykroczenie, ponieważ Ko-
deks wykroczeń przewiduje karę grzywny określoną tylko kwotowo. A on 
jako prokurator za wykroczenia nie odpowiada. Sąsiad, z wykształcenia 
prawnik, wyraził wątpliwość, czy zachowanie Jarosława K. to na pewno 
wykroczenie bo przecież sankcja wyrażona w ustawie z 7.7.1994 r. – Pra-
wo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) przewiduje karę grzywny 
w kwocie przewyższającej 5000 zł, a więc powyżej granicy, o której mowa 
w art. 1 § 1 KW. 

Problemy:

1. Czy zachowanie Jarosława K. będzie przestępstwem, czy wykrocze-
niem? Jakie przepisy o tym decydują?

2. Czy faktycznie Jarosław K. jako prokurator nie będzie odpowiadał za 
wykroczenie?

3. Jaka jest różnica między karą grzywny, o której mowa w Kodeksie kar-
nym, a karą grzywny o której mowa w Kodeksie wykroczeń?

Proponowane rozwiązanie:

Ad 1) Każde wykroczenie jest czynem zabronionym pod groźbą kary. 
Sankcja musi być określona w przepisie rangi ustawowej. Oznacza to, że 
nikt nie może zostać ukarany na podstawie sankcji znajdującej się w ak-
tach prawnych niższego rzędu niż ustawa (np. aktach wykonawczych do 
ustaw tj. zarządzeń czy rozporządzeń) – w myśl jednej z naczelnych zasad 
a mianowicie: nulla poena sine lege. Oczywiście dopuszczalne jest doprecy-
zowanie ustawowych znamion wykroczeń w aktach niższego rzędu niż 
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ustawy (tzw. dyspozycje blankietowe). Istnieje jednak zakaz formułowania 
sankcji bezwzględnie nieoznaczonych, które dawałyby sądowi nieograni-
czone imperium w zakresie ustalania prawnej konsekwencji popełnionego 
wykroczenia. Zagrożenie karami, o których mowa w art. 1 § 1 KW, po-
zwala na dokonanie zróżnicowania zachowań sprawczych na wykroczenia 
i przestępstwa. Zgodnie z tym przepisem, odpowiedzialności za wykro-
czenie będzie podlegała osoba, która popełniła czyn społecznie szkodliwy 
zabroniony przez ustawę pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, 
grzywny do 5000 zł lub nagany. Jeżeli chodzi o karę grzywny, to prze-
pis ten wskazuje tylko górną granicę tej kary. Nie budzi wątpliwości, że 
w przypadku czynów zagrożonych karami aresztu bądź nagany zawsze 
będziemy mieli do czynienia z wykroczeniami. Natomiast jeżeli ustawo-
dawca określi sankcję karną w postaci tylko kary grzywny za dane zacho-
wanie bez określenia jej górnej granicy, to wówczas o zakwalifikowaniu 
danego zachowania decydują inne kryteria. W przedstawionym kazusie, 
aby odpowiedzieć na pytanie, czy zachowanie Jarosława K. stanowiło wy-
kroczenie, czy przestępstwo należałoby sprawdzić w ustawie z 7.7.1994 r. 
– Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), jak ustawodawca 
określił sposób procedowania. Jeżeli w ustawie wskazano, że orzekanie co 
do określonego czynu następuje na podstawie przepisów Kodeksu postę-
powania w sprawach o wykroczenia, to czyn taki zawsze jest wykrocze-
niem, a więc także wówczas, gdy jest zagrożony karą grzywny wyższą 
niż 5000 zł (zob. post. SN z 24.2.2006 r., I KZP 52/05, Wok. 2006, Nr 10, 
s. 28). Tak więc wola ustawodawcy co do sposobu procedowania będzie 
decydowała o tym, czy zachowanie sprawcy będzie wykroczeniem, czy 
przestępstwem. Jeżeli wskazane zostaną przepisy Kodeksu postępowania 
karnego, to zachowanie będzie przestępstwem, a jeżeli właściwymi prze-
pisami będą przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, 
to zachowanie będzie wykroczeniem niezależnie od określonej w sankcji 
kwoty kary grzywny. Należy jednak pamiętać, że czyny zabronione nie 
znajdują się li tylko w kodeksach. Zarówno przestępstwa, jak i wykrocze-
nia mogą być zamieszczone w ustawach pozakodeksowych. Istnieją różne 
techniki prawodawcze stosowane przy konstruowaniu wykroczeń. I tak 
może to być wyraźne sformułowanie sankcji (np. podlega karze aresztu) 
albo poprzez użycie nazwy „wykroczenie”, albo zagrożenie czynu wyłącz-
nie karą grzywny bez określenia jej górnej granicy, z jednoczesnym wska-
zaniem trybu postępowania (W. Radecki, Normatywne ujęcie wykroczenia, 
Prok. i Pr. 2003, Nr 2).

Ad 2) Jak wynika z treści kazusu, Jarosław K. jest prokuratorem. Fak-
tycznie prokurator nie odpowiada za wykroczenia. Jest to konsekwencją 
posiadania przez niego immunitetu. 

Na każdym prokuratorze spoczywa obowiązek służenia sprawied-
liwości i słuszności. Odpowiedzialność dyscyplinarna, której podlega 
każdy prokurator, stanowi szczególny rodzaj odpowiedzialności karnej 
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w szerokim ujęciu. Zasada demokratycznego państwa prawnego w pełni 
uzasadnia potrzebę zagwarantowania przez określone regulacje prawne 
przestrzegania przez członków korporacji prawniczych rygorystycznej 
dyscypliny i ustalonego porządku prawnego. Za wykroczenia prokurator 
odpowiada jedynie dyscyplinarnie. W aspekcie podmiotowym, odpowie-
dzialności dyscyplinarnej podlegają prokuratorzy wszystkich jednostek nie 
wyłączając asesorów i aplikantów. Wobec osób, które posiadają immunitet 
(sędzia, prokurator), a za wykroczenia odpowiadają tylko dyscyplinar-
nie – zachodzić będzie przesłanka z art. 5 KPSW, a mianowicie nie będzie 
wszczynało się postępowania a wszczęte będzie podlegało umorzeniu.

Oczywiście, gdyby zachowanie Jarosława K. zostało zakwalifikowane 
jako przestępstwo, będzie ponosił on pełną odpowiedzialność karną, gdyż 
immunitet obejmuje tylko wykroczenia.

Ad 3) Kara grzywny, o której mowa w Kodeksie wykroczeń, wymierza-
na jest zawsze kwotowo – zgodnie z regulacjami z art. 24 KW. Wymierzana 
jest w wysokości od 20 zł do 5000 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
W przeciwieństwie do Kodeksu karnego (art. 33 KK), w Kodeksie wykro-
czeń nie występuje pojęcie stawek dziennych. Ponadto w Kodeksie wy-
kroczeń nie przewidziano zakazu orzekania kary grzywny, tak jak to okre-
ślono w Kodeksie karnym (art. 58 § 2 KK). Natomiast Kodeks wykroczeń 
w art. 24 § 3 KW, podobnie jak Kodeks karny (art. 33 § 3 KK), przewiduje, 
iż sąd przy wymierzeniu kary grzywny ma obowiązek wzięcia pod uwagę 
dochodów sprawcy, jego warunków osobistych i rodzinnych, stosunków 
majątkowych i możliwości zarobkowych. Kara grzywny wymierzana na 
podstawie Kodeksu wykroczeń może być samoistna lub tzw. kumulatyw-
na (orzekana obok kary aresztu) – zgodnie z art. 24 § 2 KW. Kara grzywny 
kumulatywna, o której mowa w art. 24 § 2 KW, może występować z woli 
ustawodawcy również w ustawach pozakodeksowych. Przepisy części 
szczególnej Kodeksu wykroczeń dopuszczają wymierzanie kary grzywny 
w wysokości od 20 zł do 5000 zł (np. prowadzenie pojazdu bez uprawnie-
nia – art. 94 § 1 KW), mogą przewidywać określoną górną granicę kary 
grzywny (np. niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia pod-
lega karze grzywny do 250 zł – art. 77 KW) lub określać kwotowo dolną 
granicę kary grzywny, poniżej której sąd nie może orzekać (np. prowa-
dzenie pojazdu po użyciu alkoholu podlega karze grzywny nie niższej niż 
50 zł – art. 87 § 1 KW). Szczególne postępowanie, jakim jest postępowanie 
mandatowe – przewidziane w rozdziale 17 KPSW, przewiduje inne granice 
kary grzywny. Zgodnie z art. 96 § 1 KPSW, w postępowaniu mandatowym 
można nałożyć karę grzywny w wysokości do 500 zł, a w przypadku zbie-
gu wykroczeń, o którym mowa w art. 9 § 1 KW – karę grzywny do 1000 zł. 
Inne regulacje dotyczą postępowania mandatowego, gdzie oskarżycie-
lem publicznym są: Państwowa Inspekcja Pracy czy Inspekcja Transportu 
Drogowego – wówczas nałożona kara grzywny może wynieść do 2000 zł 
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– art. 96 § 1a pkt 1 i 2 KW (a nawet do 5000 zł za wykroczenie pracownicze 
– art. 96 § 1b KW).

Orzecznictwo:

Postanowienie SN z 24.2.2006 r. (I KZP 52/05, Wok. 2006, Nr 10, poz. 28)
Uchwała SN z 30.1.1980 r. (VII KZP 41/78, OSNKW 1980, Nr 3, poz. 24)

Literatura:

W. Radecki, Normatywne ujęcie wykroczenia, Prok. i Pr. 2003, Nr 2;
K. Sychta, Glosa do postanowienia SN z 24.2.2006 r., I KZP 52/05, Prok. i Pr. 
2008, Nr 3.

NOTATKI
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Kazus 3.
Niepoczytalność – jako okoliczność wyłączająca 

winę

Stan faktyczny:

Łukasz B. od kilkunastu lat leczy się w Poradni Zdrowia Psychicznego 
w miejscowości L., gdzie zamieszkuje. Rodzice na jego 30 urodziny po-
stanowili kupić mu wspaniały pojazd Audi A8. Zaraz po imprezie urodzi-
nowej wręczyli Łukaszowi kluczyki od tego pojazdu. Bardzo zadowolony 
z takiego prezentu Łukasz B. postanowił wypróbować prezent na pobliskiej 
drodze, pomimo że wcześniej spożywał alkohol. Brawurowa jazda Łukasza 
B. spowodowała interwencję znajdujących się w pobliżu funkcjonariuszy 
policji. Stróże prawa ujawnili, że kierujący pojazdem marki Audi A8 Łu-
kasz B. znajdował się pod wpływem alkoholu – wynik 0,18 mg/l zawar-
tości alkoholu w wydychanym powietrzu. Ustalenie to pozwoliło Policji 
na skierowanie wobec Łukasza B. wniosku o ukaranie go o popełnienie 
wykroczenia określonego w art. 87 § 1 KW. Już na etapie postępowania 
sądowego w I instancji, wydana została opinia psychiatryczna, w której 
biegły stwierdził, że stan psychiczny obwinionego Łukasza B. znosił całko-
wicie jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim 
postępowaniem, w rozumieniu art. 17 § 1 KW. Przewodniczący wydziału 
Sądu Rejonowego w L. skierował sprawę na posiedzenie celem umorzenia 
postępowania. Obecny na posiedzeniu przedstawiciel oskarżyciela publicz-
nego zasugerował, aby profilaktycznie zabrać Łukaszowi B. prawo jazdy 
tytułem środka zabezpieczającego bezterminowo. Sąd umorzył postępo-
wanie wobec Łukasza B., a na mocy art. 99 § 1 i 2 KK orzekł wobec niego 
zakaz prowadzenia pojazdów tytułem środka zabezpieczającego. 

Pytania:

1. Czy możliwe było umorzenie postępowania wobec Łukasza B.?
2. Czy sąd postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami orzekając za-

kaz prowadzenia pojazdów tytułem środka zabezpieczającego? Czy 
zmieniłaby się sytuacja gdyby Łukasz B. popełnił przestępstwo, a nie 
wykroczenie?

3. Omów niepoczytalność, jako okoliczność wyłączającą winę sprawcy.

Proponowane rozwiązanie:

Ad 1) Sąd Rejonowy zasadnie umorzył postępowanie wobec Łukasza B. 
z uwagi na jego niepoczytalność. Zgodnie z art. 17 § 1 KW, nie popełnia 
wykroczenia, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysło-
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wego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie 
czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. 
Natomiast w art. 17 § 2 KW ustawodawca określił ramy poczytalności 
ograniczonej, stwierdzając, iż jeżeli w czasie popełnienia wykroczenia 
zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem 
była w znacznym stopniu ograniczona, można odstąpić od wymierzenia 
kary lub środka karnego. Niepoczytalność jest kategorią prawno-medycz-
ną, która została identycznie określona przez ustawodawcę w Kodeksie 
karnym (odpowiednio art. 31 § 1 KK niepoczytalność pełna i art. 31 § 2 KK 
poczytalność ograniczona). Oczywiście na gruncie Kodeksu wykroczeń 
również istnieje obowiązek sądu pierwotnego ustalenia, że doszło do po-
pełnienia czynu zabronionego. Jak wynika z jednego z orzeczeń SA w Kra-
kowie, „stan psychiczny sprawcy ma znaczenie dopiero przy ustaleniu, że 
dopuścił się on czynu zabronionego”. Żaden przepis prawa nie zwalnia 
sądu z obowiązku ustalenia, czy sprawca, który według opinii psychia-
trycznej jest niepoczytalny, w rozumieniu art. 31 § 1 KK (przy przestęp-
stwach) bądź też art. 17 § 1 KW (przy wykroczeniach), popełnił zarzucony 
mu czyn. Dalej Sąd ten wywodzi, iż z wymienionych powyżej przepisów 
wynika, że musi zachodzić zbieżność w czasie dwóch zaszłości: czynu 
sprawcy oraz jego niepoczytalności (wyr. SA w Krakowie z 28.2.2002 r., 
II AKa 2/02, KZS 2002, z. 3, s. 24).

Ad 2) Sąd Rejonowy w L. rażąco naruszył prawo orzekając wobec Łuka-
sza B. w przedmiotowym kazusie środek zabezpieczający w postaci zakazu 
prowadzenia pojazdów. Już na wstępie warto zauważyć, że Kodeks wykro-
czeń jest regulacją odrębną od Kodeksu karnego i do kwestii związanych 
z odpowiedzialnością sprawców wykroczeń nie mają zastosowania regu-
lacje zamieszczone w Kodeksie karnym. Kodeks wykroczeń w pełni auto-
nomicznie reguluje zasady odpowiedzialności za czyny będące wykrocze-
niami. Oczywiste jest, że w stosunku do osoby niepoczytalnej nie będzie 
można stosować żadnych kar (zarówno na podstawie Kodeksu wykroczeń 
jak i Kodeksu karnego). Natomiast Kodeks wykroczeń przewiduje w art. 28 
§ 3 KW, iż wobec osoby, co do której zachodzi okoliczność wyłączająca uka-
ranie, możliwe jest tylko i wyłącznie orzeczenie przepadku przedmiotów.

Sąd Rejonowy w L. orzekł wobec Łukasza B. przedmiotowy zakaz ty-
tułem środka zabezpieczającego. Błąd polegał na tym, że sąd przeoczył 
fakt, iż Kodeks wykroczeń nie przewiduje takiego środka o charakterze 
zabezpieczającym. Regulacje przewidziane w Kodeksie karnym dotyczą-
ce środków zabezpieczających (Rozdział X KK) – nie mają zastosowania 
na gruncie Kodeksu wykroczeń. Powyższa argumentacja znajduje pełne 
potwierdzenie w orzecznictwie SN, który stwierdził, iż orzekając o umo-
rzeniu postępowania w sprawie o wykroczenie z powodu niepoczytalności 
sprawcy tego czynu, nie jest dopuszczalne stosowanie doń środków zabez-
pieczających przewidzianych dla takich sytuacji przez przepisy Kodeksu 


