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Rozdział I. Prawo karne, jego podział 
i dotychczasowe reformy

§ 1. Pojęcie i rodzaje prawa karnego

Literatura: M. Filar (red.), Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii 
Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Toruń 2007; A. Marek, Wprowadzenie, 
[w:] Kodeks karny. Kodeks karny wykonawczy i inne teksty ustaw, Warszawa 
2008; tenże, Pojęcie prawa karnego, jego funkcje i podział, [w:] System 1, 2010; 
C. Roxin, G. Arzt, K. Tiedemann, Einführung in das Strafrecht und Strafpro-
zessrecht, Heidelberg 1988; J. Śliwowski, Na pograniczu trzech pionów ustawo-
dawstwa karnego, NP 1981, Nr 3; S. Waltoś, Współzależność prawa karnego ma-
terialnego i procesowego, ZNUJ 1975, Nr 74; A. Wąsek, Europejski modelowy 
kodeks karny, [w:] Nowe prawo karne procesowe. Księga ku czci profesora Wie-
sława Daszkiewicza, Poznań 1999.

1. Ogólne pojęcie

Prawo karne jest jedną z gałęzi systemu prawa obowiązującego w pań-
stwie. Spełnia ono rolę szczególną, chroniąc państwo oraz stosunki spo-
łeczne i ekonomiczne, a przede wszystkim prawa i wolności człowieka 
przed najpoważniejszymi na nie zamachami, które w języku prawniczym 
noszą nazwę przestępstw. Wobec sprawców przestępstw prawo karne re-
aguje za pomocą środków przymusu w postaci kar kryminalnych i innych 
środków przewidzianych przez to prawo (środków karnych, probacyjnych, 
kompensacyjnych i zabezpieczających) orzekanych przez sądy.

Jak trafnie zauważył wybitny uczony polski, twórca postępowego Kodeksu kar-
nego z 1932 r. Juliusz Makarewicz, prawo karne jest „jakby negatywem fotogra-
ficznym, malującym [...] stan cywilizacji, budowę społeczną, potrzeby i ideały 
danego społeczeństwa” (Makarewicz, Wykład, s. 1). Omawiając ewolucję pojęcia 
przestępstwa i kary, autor ten wyodrębnił trzy fazy rozwoju, w którym normy kar-
ne miały najpierw zapewniać panowanie grupy silniejszej nad słabszą, następnie 
sankcjonowały normy tworzone przez Bóstwo (religię), aby wreszcie – w fazie no-
wożytnej (zapoczątkowanej Rewolucją francuską z 1789 r.) – przyjąć za kryterium 
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ochronę dóbr i interesów „społeczeństwa jako takiego” (tamże, s. 10–15). W tym 
ujęciu przestępstwo jawi się jako zachowanie (czyn) społecznie szkodliwe, tj. go-
dzące w dobro ogółu. Zaznaczyć w związku z tym należy, że społecznie szkodli-
wy charakter mają nie tylko czyny skierowane przeciwko dobrom ogólnym, lecz 
również przeciwko dobrom poszczególnych obywateli, którym prawo powinno 
zapewnić należytą ochronę.

W marksistowskiej doktrynie prawa podkreślano, że prawo karne ma 
charakter klasowy, gdyż jest pochodną typu ustroju społeczno-ekonomicz-
nego (por. Świda, Prawo, s. 23–33). Istotnie, w epoce niewolnictwa nie-
wolnicy pozbawieni byli ochrony prawnej (byli oni przedmiotami, a nie 
podmiotami prawa), zaś w epoce feudalizmu intensywność i zakres ochro-
ny uzależnione były od pozycji człowieka w drabinie feudalnej. Trudno na-
tomiast uznać, że w tzw. burżuazyjnym państwie demokratycznym mamy 
do czynienia z klasowością prawa karnego, tyle że ukrytą.

Zasada równości wobec prawa nie jest deklaracją polityczną, jak chcieli 
tego teoretycy marksizmu, lecz fundamentem, na którym opiera się współ-
czesna ochrona podstawowych praw człowieka. Po raz pierwszy znala-
zła się w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela Rewolucji Francuskiej 
z 1789 r., a obecnie wyrażana jest w szeregu dokumentów przyjętych przez 
społeczność międzynarodową. Do najważniejszych z tych dokumentów 
należą: ogłoszona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechna Dekla-
racja Praw Człowieka z 10.12.1948 r.; Międzynarodowy Pakt Praw Oby-
watelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (ratyfikowany przez Polskę usta-
wą z 3.3.1977 r., Dz.U. Nr 38, poz. 167 ze zm.); Europejska Konwencja 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r., któ-
ra przewiduje odpowiednie instrumenty implementacji tych praw, łącznie 
z możliwością składania indywidualnych skarg do Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka w Strasburgu (ustawa ratyfikacyjna z 15.12.1992 r., 
Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.).

Jest wszakże faktem, że w różnych okresach historycznych prawa człowieka 
chronione były w różnym stopniu. W tym sensie rację miał Makarewicz, gdy pi-
sał, że „niemożliwe jest tworzenie jakiegoś przeciętnego prawa karnego, które 
odpowiadałoby wszelkim społeczeństwom, po wszystkie czasy” (Wykład, s. 2). 
Dodajmy, że historia prawa karnego zna liczne przypadki nadużywania prawa 
do realizacji celów politycznych, masowego naruszania praw człowieka i zbrod-
ni pod pozorem prawa, w tym zbrodni ludobójstwa (na największą skalę doko-
nywanych przez nazizm i reżim stalinowski). Jednak trudno tu mówić o prawie 
karnym we właściwym tego słowa znaczeniu jako normach, które służą ochronie 
dóbr i interesów społeczeństwa oraz poszczególnych jednostek. Dlatego też prze-
pisy, na podstawie których dokonywano wspomnianych zbrodni, traktujemy nie 
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jako prawo karne, lecz jego pogwałcenie (zob. wyrok Trybunału Norymberskiego 
z  30.9 –1.10.1946 r. oraz Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 11.7.1946 r.).

W sposób najbardziej ogólny zdefiniujemy prawo karne (materialne) 
jako zespół norm prawnych określających przestępstwa, to jest czyny, 
które ze względu na swój społecznie szkodliwy charakter zabronione są 
pod groźbą kary, ustalających zasady odpowiedzialności za te czyny oraz 
kary i inne środki (karne, probacyjne, kompensacyjne i zabezpieczające) 
stosowane wobec ich sprawców.

Można wskazać dwa kryteria wyodrębnienia prawa karnego. Pierwsze 
z nich ma charakter formalny; wyodrębnia ono spośród ogółu norm praw-
nych obowiązujących w państwie te normy, które stanowią, jakie czyny 
są przestępstwami i jakie środki prawne stosuje się wobec ich sprawców. 
Kryterium drugie ma charakter funkcjonalny; wskazuje ono, że zadaniem 
prawa karnego jest zwalczanie czynów przestępnych za pomocą kar i in-
nych środków przewidzianych w tym prawie.

Prawo karne niewątpliwie ma charakter państwowy, a wszelkie pró-
by wypracowania zunifikowanego prawa karnego, które obowiązywałoby 
w różnych państwach, nawet tak zintegrowanych jak Unia Europejska, do-
tąd nie powiodły się (zob. Wąsek). Nie oznacza to jednak braku przepisów 
uwzględniających międzynarodowe aspekty prawa karnego. Obejmuje się 
je pojęciem prawa karnego międzynarodowego, przez które rozumie się 
przepisy krajowych kodeksów karnych odnoszące się do przestępstw po-
pełnionych za granicą lub cudzoziemców dopuszczających się przestępstw 
w danym kraju oraz międzynarodowej współpracy w zakresie ścigania kar-
nego i wykonywania wyroków. Są to zagadnienia unormowane zarówno 
w Kodeksie karnym (rozdz. XIII), jak i w Kodeksie postępowania karnego 
(zob. Dział XIII – Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków mię-
dzynarodowych).

Odmienny charakter ma tzw. międzynarodowe prawo karne, które 
tworzą przepisy międzynarodowego prawa publicznego dotyczące prze-
stępstw międzynarodowych, zwłaszcza zbrodni przeciwko pokojowi, 
ludzkości i przestępstw wojennych oraz ich ścigania i sądzenia (normy 
traktatowe, zwłaszcza konwencje). L. Gardocki skłania się do ujmowania 
obydwu tych kategorii wspólnym pojęciem prawa karnego międzynaro-
dowego (zob. Prawo, s. 3), za czym mogłaby przemawiać kryminaliza-
cja tych zbrodni w kodeksach karnych (zob. rozdz. XVI KK). Nie usuwa 
to jednak różnicy między wymienionymi kategoriami prawa, zwłaszcza 
w zakresie jego źródeł oraz procedury i zasad stosowania (sądy krajo-
we w pierwszym przypadku, międzynarodowe trybunały karne w drugim 
przypadku).
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2. Prawo karne materialne, procesowe i wykonawcze

W całokształcie norm prawa karnego, oprócz zdefiniowanego już 
materialnego prawa karnego, zwanego krócej prawem karnym, wyod-
rębniamy prawo karne procesowe i prawo karne wykonawcze.

Prawo karne procesowe jest zespołem norm prawnych regulujących 
postępowanie w sprawach o przestępstwa (postępowanie karne). Prawo 
procesowe określa naczelne zasady oraz warunki dopuszczalności (prze-
słanki) postępowania karnego, obowiązki i uprawnienia organów pro-
cesowych, stron i innych uczestników postępowania; dalej – stadia po-
stępowania (przygotowawcze, sądowe w I instancji, kontrolne), rodzaje 
wydawanych rozstrzygnięć (wyroki, postanowienia) oraz środki ich praw-
nej kontroli (zażalenie, apelacja i kasacja).

Prawo karne wykonawcze jest zespołem norm prawnych regulują-
cych wykonywanie kar, środków karnych, probacyjnych, kompen-
sacyjnych i zabezpieczających oraz innych rozstrzygnięć wydawanych 
w sprawach karnych. Częścią prawa karnego wykonawczego jest prawo 
penitencjarne, które reguluje celowe, zmierzające do resocjalizacji spraw-
ców przestępstw, wykonywanie kary pozbawienia wolności.

Podział prawa karnego na materialne i procesowe ma już utrwaloną tradycję. 
Występuje on w ustawodawstwie XVIII w., a powszechny charakter przyjmuje 
w XIX i XX w. Większość współczesnych kodyfikacji karnych obejmuje tylko ko-
deksy karne i kodeksy postępowania karnego, a przepisy dotyczące wykonania kar 
i innych środków zawarte są zarówno w tych kodeksach, jak i w ustawach dotyczą-
cych wykonania kary oraz opartych na nich przepisach wykonawczych (regulami-
ny więzienne itp.). Przyjmuje się przy tym, że podstawowe przepisy kształtujące 
treść kary zawarte są w kodeksach karnych, zaś kodeksy postępowania karnego re-
gulują procedurę wykonywania orzeczeń w przedmiocie kar i innych rozstrzygnięć 
wydawanych w postępowaniu karnym.

Problematyka wykonywania kar i innych środków karnych ma tak duże 
znaczenie, iż ustawodawca polski uznał, że powinna być ona unormowana 
w sposób kompleksowy w odrębnym kodeksie, co stanowi realizację po-
stulatów wysuwanych przez polskich penitencjarystów (zob. Śliwowski). 
Podział prawa karnego na materialne, procesowe i wykonawcze znajduje 
oparcie w kodyfikacji karnej z 6.6.1997 r. (Dz.U. Nr 88–90, poz.  553–557 
ze zm.), składającej się z Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania kar-
nego (i przepisów wprowadzających te kodeksy) oraz Kodeksu karnego 
wykonawczego. Również kodyfikacja karna z 19.4.1969 r., która obowią-
zywała do 31.8.1998 r., składała się z określonych wyżej trzech kodeksów.
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Między przepisami kodeksów karnych zachodzą liczne związki. Przede 
wszystkim przepisy Kodeksu postępowania karnego są tak ukształtowane, 
aby zapewniały realizację norm prawa materialnego (por. T. Grzegorczyk, 
J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2003, s. 44 i nast.). Nie-
kiedy granica między prawem materialnym a procesowym nie jest ostra. 
Tak np. instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego wy-
kazuje mieszany, materialno-procesowy charakter; jej istota, przesłanki 
i treść penalna określone są w Kodeksie karnym (art. 66–68), z drugiej zaś 
strony, polega ona na warunkowym umorzeniu postępowania karnego, co 
implikuje szereg regulacji procesowych w Kodeksie postępowania karne-
go (zob. art. 336, 341–342 i 549–551). Jest zasadą, iż przestępstwa pod-
legają ściganiu z urzędu, tzn. jest ono obowiązkiem prokuratury, Policji 
i innych organów śledczo-dochodzeniowych w każdym wypadku powzię-
cia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Wyjątkiem od tej 
zasady jest ściganie na wniosek pokrzywdzonego albo w trybie oskarżenia 
prywatnego. W wypadku ścigania na wniosek samo wszczęcie postępo-
wania karnego zależy od wniosku pokrzywdzonego, ale dalej toczy się ono 
z urzędu (art. 12 KPK). Inaczej jest w sprawach prywatno-skargowych, 
w których pokrzywdzony może sam występować przed sądem jako oskar-
życiel prywatny (art. 59 i nast. KPK).

O wnioskowym lub prywatno-skargowym trybie ścigania stanowi nie Kodeks 
postępowania karnego, lecz Kodeks karny, wskazując taki tryb ścigania. W wy-
padku przestępstw ściganych na wniosek, decydującą rolę odgrywa odczucie za-
grożenia lub pokrzywdzenia danym rodzajem zachowania nagannego (np. niektóre 
przestępstwa przeciwko wolności – art. 190, 190a, 191a, 192 KK) lub relacja oso-
bista zachodząca między sprawcą a pokrzywdzonym (np. przestępstwa przeciwko 
mieniu popełnione na szkodę osoby najbliższej – art. 278 § 4, art. 284 § 4, art. 288 
§ 4 KK). Przesłanką ścigania w trybie oskarżenia prywatnego może być charakter 
czynu (np. zniesławienie – art. 212 § 4, zniewaga – art. 216 § 5 KK) lub jego waga 
(np. naruszenie nietykalności cielesnej – art. 217 § 3 KK). 

W obowiązującym Kodeksie karnym zawarto również najistotniejsze 
przepisy dotyczące dziedziny wykonania kary. Są to przepisy pozwala-
jące sądowi określić rodzaj i typ zakładu karnego, w którym skazany ma 
odbywać karę pozbawienia wolności (art. 62), dotyczące warunkowego 
przedterminowego zwolnienia od odbywania tej kary (art. 77–82), a także 
przewidujące możliwość skrócenia kary ograniczenia wolności oraz środ-
ków karnych wymienionych w art. 39 pkt 1–3 (art. 83 i 84). Z drugiej stro-
ny, w Kodeksie karnym wykonawczym znalazły się regulacje, które trady-
cyjnie należały do prawa karnego materialnego, dotyczące kar zastępczych 
(art. 46 i 65 KKW), a także warunkowego zawieszenia wykonania kary 
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i warunkowego zwolnienia (art. 152, 155 i 160 KKW), co uznać trzeba za 
dyskusyjne.

Dotychczas była mowa o prawie karnym sensu stricto, tj. o prawie doty-
czącym przestępstw (zbrodni i występków). Jego uzupełnieniem jest pra-
wo wykroczeń normujące odpowiedzialność za wykroczenia, czyli czyny 
karalne o mniejszej społecznej szkodliwości, których w prawie polskim 
nie zalicza się do przestępstw. Materialne prawo wykroczeń zawarte jest 
w KW z 20.5.1971 r., który podlegał licznym zmianom, przy czym naj-
ważniejsze z nich przyniosła ustawa z 28.8.1998 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 717 
ze zm.) dostosowująca prawo wykroczeń do rozwiązań zawartych w KK 
z 6.6.1997 r. (weszła ona w życie 1.9.1998 r., wraz z nową kodyfikacją 
prawa karnego).

Jeżeli chodzi o procesowe prawo wykroczeń, to zawarte ono było 
w KPW z 20.5.1971 r., normującym postępowanie przed kolegiami do 
spraw wykroczeń. Z dniem 17.10.2001 r. wszedł w życie nowy Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia z 24.8.2001 r., normujący to po-
stępowanie przed sądami (rejonowymi). Ustawodawca zrealizował wy-
maganie zawarte w art. 237 Konstytucji RP, aby w ciągu 4 lat od wejścia 
w życie ustawy zasadniczej orzekanie w sprawach o wykroczenia przeszło 
do kompetencji niezawisłych sądów. W ten sposób stracił aktualność tra-
dycyjny podział na prawo karne sądowe (dotyczące przestępstw) i prawo 
karne pozasądowe (dotyczące wykroczeń), aczkolwiek zachowana zosta-
ła odrębność proceduralna w sprawach o wykroczenia (bliżej zob. Marek, 
Prawo wykroczeń, s. 6 oraz 141–144).

3. Wyspecjalizowane dziedziny prawa karnego

Prawo karne materialne dzielimy na powszechne i szczególne (wy-
specjalizowane dziedziny prawa karnego). Kryterium podziału stanowi 
to, czy odpowiedzialność za przestępstwa przewidziane w danej regulacji 
opiera się wyłącznie na przepisach Części ogólnej Kodeksu karnego, czy 
też regulacja ta tworzy ponadto własne, swoiste zasady odpowiedzialno-
ści i środki reakcji prawnokarnej. Przy uwzględnieniu tego kryterium, 
do wyspecjalizowanych dziedzin prawa karnego zaliczamy: prawo karne 
skarbowe i prawo karne wojskowe.

Prawo karne skarbowe jest wyodrębnione ze względów przedmio-
towych, gdyż dotyczy czynów związanych z naruszeniem finansowych 
interesów Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Unii 
Europejskiej. Normuje ono orzekanie kar, środków karnych, środków pro-
bacyjnych i zabezpieczających za przestępstwa i wykroczenia skarbowe 
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(podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe), a także postępowanie w tych 
sprawach oraz kwestie związane z wykonaniem orzeczonych kar i środ-
ków. Normy prawa karnego skarbowego – zarówno materialnego, jak 
i procesowego oraz wykonawczego – zawarte są w Kodeksie karnym skar-
bowym z 10.9.1999 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.). Kodeks 
ten przyjął zasadę autonomii, reguluje więc samodzielnie kary i pozostałe 
środki penalne oraz zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykro-
czenia skarbowe (odesłania do KK są nieliczne – zob. art. 20 § 2 KKS). 
Pojęcie „przestępstwo” nie obejmuje więc przestępstw skarbowych, które 
są odrębną kategorią czynów karalnych. Inaczej jest, gdy chodzi o prze-
pisy procesowe i wykonawcze – tutaj, z pewnymi wyjątkami, mają peł-
ne zastosowanie przepisy KPK i KKW (bliżej zob. V. Konarska-Wrzosek, 
T. Oczkowski i J.P. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, War-
szawa 2013).

Prawo karne wojskowe jest dziedziną wyodrębnioną ze względów za-
równo podmiotowych, jak i przedmiotowych. Względy podmiotowe wią-
żą się z ograniczeniem – w zasadzie – do żołnierzy, kręgu osób mogących 
ponosić odpowiedzialność na podstawie przepisów tego prawa. Względy 
przedmiotowe związane są z jego celem, jakim jest zapewnienie dyscypli-
ny i gotowości obronnej sił zbrojnych oraz przestrzegania praw człowieka 
w Wojsku Polskim.

W okresie poprzedzającym kodyfikację z 1969 r. omawiana dziedzi-
na tworzyła odrębny system prawa, skodyfikowany w Kodeksie karnym 
Wojska Polskiego – z 13.9.1944 r. i w Kodeksie wojskowego postępowa-
nia karnego z 23.4.1945 r. Obecnie odpowiedzialność żołnierzy za prze-
stępstwa unormowana jest w Kodeksie karnym z 1997 r. i opiera się na 
zasadach określonych w Części ogólnej tego kodeksu, jednak z licznymi 
odrębnościami. Są one unormowane w Części wojskowej Kodeksu karne-
go (np. działanie na rozkaz, kara aresztu wojskowego, przestępstwa zwią-
zane z naruszeniem dyscypliny i zasad służby wojskowej). Analogiczne 
rozwiązanie przyjęto w odniesieniu do postępowania karnego w sprawach 
podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (Dział XV KPK) (bliżej 
zob. W. Marcinkiewicz, Kodeks karny. Część wojskowa. Komentarz, War-
szawa 2010).

Odrębnego potraktowania wymagają przepisy dotyczące nieletnich 
sprawców przestępstw i wykroczeń. Prawo polskie przyjmuje zasadę, 
iż nieletni, tj. osoby, które nie ukończyły 17 lat w czasie popełnienia czy-
nu zabronionego, nie ponoszą odpowiedzialności karnej (art. 10 § 1 KK 
i art. 8 KW). Od tej zasady istnieją jednak wyjątki, gdyż nieletni, któ-
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rzy ukończyli 15 lat, mogą ponosić odpowiedzialność karną na zasadach 
określonych w Kodeksie karnym za szczególnie ciężkie przestępstwa kry-
minalne, wymienione w art. 10 § 2 KK, jednak z pewnymi istotnymi ogra-
niczeniami, w tym obniżeniem wymiaru kary do dwóch trzecich grożą-
cej sankcji i możliwością stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary. 
Poza wskazanym wyjątkiem (a także wyjątkiem przewidzianym w art. 94 
NielU) wobec nieletnich, którzy dopuścili się czynu zabronionego przez 
prawo karne można stosować wyłącznie środki wychowawcze, wycho-
wawczo-lecznicze i poprawcze, które orzeka sąd rodzinny w odrębnym 
trybie postępowania na podstawie ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu 
w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 382 ze zm.) – bli-
żej zob. V. Konarska-Wrzosek, Prawny system postępowania z nieletnimi 
w Polsce, Warszawa 2013 oraz P. Górecki, V. Konarska-Wrzosek, Postępo-
wanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2015.

4. Pozakodeksowe prawo karne

Z uwagi na jego źródła prawo karne możemy podzielić na kodeksowe 
i pozakodeksowe. Do pierwszej grupy należą regulacje dotyczące typów 
rodzajowych przestępstw, które zgrupowano w Części szczególnej Ko-
deksu karnego; do drugiej – przepisy karne zawarte w ustawach szcze-
gólnych (dodatkowych), normujących różnorodne dziedziny życia spo-
łecznego (porządek publiczny, gospodarkę, ochronę zdrowia, kultury itd.).

W Części szczególnej Kodeksu karnego zgrupowano (skodyfikowano) 
typy przestępstw o istotnym znaczeniu dla systemu powszechnego prawa 
karnego, których legislacyjne ujęcie wykazuje stosunkowo dużą stabil-
ność. Tworzą one „trzon” prawa karnego. Poza Kodeksem karnym pozo-
stają te przepisy prawnokarne, które bądź wykazują znaczną zmienność, 
bądź ich zrozumienie i właściwe stosowanie uzależnione jest od uwzględ-
nienia „kontekstu” regulacji prawnej (administracyjnej, prawno-gospodar-
czej itp.). Podkreślić jednak należy, że przy określaniu odpowiedzialności 
karnej za przestępstwa przewidziane w ustawach pozakodeksowych mają 
zastosowanie przepisy Części ogólnej Kodeksu karnego (art. 116 KK).

Przepisy najważniejszych ustaw zawierających pozakodeksowe prze-
pisy karne są przedmiotem odrębnych opracowań, przede wszystkim typu 
komentarzowego (zob. Bojarski, System 11).
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§ 2. Szczególne cechy i funkcje prawa karnego

Literatura: M. Borucka-Arctowa, O społecznym działaniu prawa, Warszawa 
1967; G.R. Cole, Criminal Justice. Law and Politics, 3rd ed., University of Con-
necticut 1980; A. Grześkowiak (red.), Prawo karne, Warszawa 2009; W. Hassemer, 
Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 2. Aufl., Monachium 1990; L. Ler-
nell, Rozważania o przestępstwie i karze, Warszawa 1975; A. Wąsek, Prawo karne 
– minimum moralności, AUMCS 1984, Sectio G, t. XXXI.

1. Szczególne cechy

Cechami charakterystycznymi, które odróżniają prawo karne od innych 
gałęzi prawa, są: uniwersalizm, subsydiarność i powinnościowy (sankcjo-
nujący) charakter jego norm.

Uniwersalizm prawa karnego wyraża się w tym, iż prawo to nie nor-
muje jednej, ściśle określonej sfery stosunków społecznych (jak np. pra-
wo rodzinne, spadkowe, prawo pracy), natomiast wkracza we wszystkie 
dziedziny życia, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze szczególnie 
poważnymi zamachami na stosunki społeczne oraz dobra prawne podmio-
tów tych stosunków, które uzasadniają kwalifikację takich zamachów jako 
„czyny społecznie szkodliwe”.

Gdy przeglądamy zawartość Kodeksu karnego, widzimy wyraźnie, że 
kodeks ten penalizuje najpoważniejsze naruszenia stosunków społecznych 
regulowanych przez przepisy innych gałęzi prawa. Wskazują na to tytuły 
poszczególnych rozdziałów obowiązującego Kodeksu karnego, np.: „Prze-
stępstwa przeciwko rodzinie i opiece” (rozdz. XXVI), „Przestępstwa prze-
ciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową” (rozdz. XXVIII), 
„Przestępstwa przeciwko mieniu” (rozdz. XXXV), „Przestępstwa prze-
ciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialne-
go” (rozdz. XXIX), „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu” 
(rozdz. XXXVI). Wynika z tego, że w stosunku do regulacji różnych dzie-
dzin prawa (cywilnego, rodzinnego, konstytucyjnego, prawa pracy) prawo 
karne pełni funkcję subsydiarną. Prawo karne wkracza bowiem w te dzie-
dziny wówczas, gdy właściwe im środki nie są wystarczające do ochrony 
prawnej stosunków społecznych oraz praw i interesów podmiotów tych 
stosunków. W takiej sytuacji trzeba sięgnąć do środków ostrzejszych, ja-
kimi dysponuje prawo karne.

Prawa karnego jednak nie można sprowadzać wyłącznie do funkcji 
norm przewidujących sankcje za naruszenia norm zawartych w innych 
dziedzinach prawa (tak Buchała, Zoll, Prawo, s. 17 i nast.). Prawo karne 
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chroni bowiem dobra prawne niezależnie od tego, czy ich ochrona wyni-
ka z innych przepisów, czy też wprost z prawa karnego (np. ochrona ży-
cia, wolności, nietykalności osobistej jednostki). Tak więc prawo karne za-
wiera zarówno normy sankcjonowane („nie zabieraj”, „nie stosuj groźby 
bezprawnej” itp.), jak i normy sankcjonujące, które określają rozmiar 
sankcji karnej za naruszenie norm sankcjonowanych (podobnie Grześko-
wiak, s. 6–7; szerzej zob. Marek, System 1, s. 9 i nast.).

W odróżnieniu od innych dziedzin prawa, prawo karne nie normuje 
w sposób pozytywny stosunków społecznych (np. stosunków między pra-
cownikiem a pracodawcą, obywatelem a organem władzy, małżonkami 
oraz rodzicami i dziećmi, uczestnikami obrotu prawnego, w tym gospo-
darczego), ani nie ustanawia praw i obowiązków uczestników tych sto-
sunków. Prawo karne jest zespołem norm powinnościowych (zakazów 
i nakazów), których przekroczenie zagrożone jest sankcją karną. W tym 
sensie określa się niekiedy prawo karne jako „prawo granic” (Wolter, Na-
uka). Przekroczenie tych granic (podstawowych norm postępowania) spo-
tyka się z potępieniem i reakcją karną jako czyn społecznie szkodliwy 
(przestępstwo).

2. Funkcje

Wśród funkcji prawa karnego (tj. zadań, które prawo to spełnia lub po-
winno spełniać) wymienia się najczęściej funkcje: ochronną, gwarancyjną, 
prewencyjno-wychowawczą, sprawiedliwościową i kompensacyjną (bliżej 
zob. Marek, System 1, s. 10 i nast.). Niewątpliwie najważniejszą, najbar-
dziej podstawową z nich jest funkcja ochronna. Prawo karne bowiem po 
to jest tworzone, aby chronić pokojowe stosunki społeczne i dobra pod-
miotów tych stosunków (dobra prawne) przed zamachami na nie (teza ta, 
na ogół akceptowana, poddawana jest jednak przez niektórych teoretyków 
w wątpliwość – zob. G. Jakobs, Strafrecht, Allg. Teil, Berlin–Nowy Jork 
1983, s. 31–37).

Realizację funkcji ochronnej niektórzy autorzy wiążą z funkcją afir-
macyjno-motywacyjną. Uważa się, że przez normy powinnościowe – na-
kazy i zakazy – prawo karne określa standardy postępowania w społe-
czeństwie, wskazuje, jakie dobra i w jakim zakresie podlegają ochronie 
(funkcja afirmacyjna). Natomiast przez stosowanie sankcji prawo karne 
zmierza do kształtowania motywacji do przestrzegania norm prawnych. 
Zawarte w tych normach wskazania stanowią bowiem swoisty przekaz 
skierowany do obywateli (adresatów norm), przy czym nie chodzi tutaj 
o techniczno-prawną znajomość regulacji prawnych, która jest dostępna 
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jedynie prawnikom, lecz o upowszechnienie ogólnej wiedzy o podstawo-
wej treści tych norm, czyli, inaczej mówiąc, o obowiązujących standar-
dach postępowania.

Prawo karne jest tym skuteczniejsze, im powszechniejsza jest świadomość 
prawna społeczeństwa, a także im większe wsparcie znajdują jego normy w zako-
rzenionych w kulturze i religii społecznych normach postępowania. Nie oznacza to 
bynajmniej prawnego „zadekretowania” określonego systemu etyczno-moralnego, 
gdyż – jak wskazuje historia prawa karnego – prowadziło to zawsze do nadużyć. 
Rację miał Makarewicz, gdy podkreślał, że „prawo jest państwowe, natomiast nie 
ma (w nowożytnym społeczeństwie – przyp. A.M.) państwowej moralności” (Ma-
karewicz, Wykład, s. 17). Nie przeczy to potrzebie uwzględnienia przez prawo 
pewnego „minimum etycznego” czy też podstawowych norm etycznych (por. Wą-
sek); mają one bowiem, do pewnego stopnia, charakter uniwersalny (nie kradnij, 
nie zabijaj, nie oszukuj itd.). W nauce kryminologii dowiedziono, że rozmijanie 
się prawa z podstawowymi normami społeczno-etycznymi prowadzi do zjawiska 
zwanego anomią, które polega na tym, iż ludzie nie czują się związani prawem, 
nie identyfikują się z nim (zob. A. Marek, Kryminologia, Toruń 1986, s. 69–71). 
Dlatego też tylko wtedy, gdy normy prawa karnego i stosowane na podstawie tych 
norm sankcje znajdują społeczną akceptację, mogą one skutecznie pełnić funkcję 
motywacyjną w kierunku przestrzegania prawa (por. Hassemer, s. 42–47).

W nowożytnym prawie karnym zwraca się wielką uwagę na jego funk-
cję gwarancyjną. Wyeksponowanie tej funkcji nastąpiło w okresie re-
wolucji francuskiej w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r., 
która stanowiła reakcję na okrucieństwo prawa i samowolę sądów epoki 
feudalizmu (klasyczny dla tej epoki kodeks Constitutio Criminalis Caroli-
na z 1532 r. szafował okrutnymi karami, które często pozostawiał do uzna-
nia sądu). Funkcja gwarancyjna, akcentowana w nowożytnych kodeksach 
karnych, wyraża się w postulatach, aby zakres czynów zabronionych był 
określony oraz dla obywatela jasny i aby sądy mogły stosować tylko takie 
kary, które zostały określone w ustawie (określoność przestępstwa i kary). 
Postulaty te znalazły wyraz w zasadach, czyli naczelnych dyrektywach 
postępowania, którym podporządkowany jest cały system prawa karnego. 
Są to zasady: nullum crimen sine lege (nie ma przestępstwa bez zakazu 
ustawowego, czyn zabroniony musi być określony w ustawie), nulla po-
ena sine lege (nie można stosować kar, które nie są określone w ustawie), 
lex retro non agit (ustawa nie działa wstecz, czyn nie może być uznany za 
przestępstwo bez wcześniejszego zakazu ustawowego).

Między funkcjami ochronną i gwarancyjną prawa karnego zachowana musi 
być równowaga. Nie można realizować funkcji ochronnej za wszelką cenę, ale 
z drugiej strony nie można tak rozwijać funkcji gwarancyjnej, żeby osłabić lub 
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podważyć skuteczność walki z przestępczością. Współczesne prawo w państwach 
demokratycznych dowodzi, iż równowaga między tymi funkcjami może być za-
chowana, iż mogą one prowadzić walkę z przestępczością bez podważania gwa-
rancji prawnych, a zwłaszcza przestrzegając wspomnianych wyżej zasad prawo-
rządności w dziedzinie stosowania prawa karnego. Dodać do tego wypada zasadę 
humanitaryzmu prawa współczesnego, zgodnie z którą stosowane środki repre-
sji nie powinny przekraczać miary potrzeb zwalczania przestępczości, a przy tym 
powinny być oparte na poszanowaniu praw i godności ludzkiej osoby oskarżonej 
i skazanej za przestępstwo (por. Nb. 347–348).

Istotną rolę we współczesnym prawie karnym odgrywa funkcja pre-
wencyjno-wychowawcza. Polega ona na tym, iż rola prawa karnego nie 
wyczerpuje się w represjonowaniu za popełnienie czynu zabronionego. 
Prawo to zwraca się w przyszłość – celem kary i innych środków karnych 
(zwłaszcza środków probacyjnych) jest oddziaływanie zapobiegawczo-
-wychowawcze zarówno na sprawcę przestępstwa (prewencja indywidu-
alna), jak i na ogół społeczeństwa (prewencja ogólna) w kierunku prze-
strzegania prawa.

Szczególna rola przypada funkcji sprawiedliwościowej prawa karne-
go. W nauce zwraca się uwagę, że prawo karne, a ściślej jego stosowa-
nie, powinno zaspokajać społeczne poczucie sprawiedliwości w związku 
z naruszeniem lub zagrożeniem dobra prawnego (Cieślak, Prawo, s. 14). 
Jest to ujęcie częściowo tylko trafne, społeczne poczucie sprawiedliwości 
bowiem jest kategorią niejednolitą i ocenną. Chodzi więc raczej o kształ-
towanie społecznego poczucia sprawiedliwości przez sprawiedliwe sto-
sowanie norm prawa karnego. Wiąże się ono ze współmiernym do winy 
i szkodliwości popełnionego czynu karaniem sprawców przestępstw, któ-
re utwierdza autorytet prawa i oddziałuje pozytywnie tak na sprawcę, jak 
i na społeczeństwo.

Pod wpływem rozwoju idei ochrony praw człowieka, w tym postulatów 
wiktymologii (por. Nb. 49), która akcentuje potrzebę uwzględnienia przez 
prawo karne interesów ofiar przestępstw, stopniowo kształtuje się przekona-
nie, iż prawo karne powinno pełnić także funkcję kompensacyjną (restytu-
cyjną). W szczególności powinno ono, poprzez odpowiedni system środków, 
umożliwiać sprawcy przestępstwa starania o naprawienie wyrządzonej po-
krzywdzonemu szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Obowiązek 
naprawienia szkody oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę występuje 
w KK z 1997 r. jako jeden z obowiązków nakładanych na sprawcę w ramach 
tradycyjnych środków penalnych (zobowiązanie związane z zawieszeniem 
wykonania kary (art. 72 § 2 KK), warunkowym umorzeniem postępowania 
(art. 66 § 3 KK) oraz jako środek kompensacyjny (art. 46 KK).
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