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Część szczególna Kodeksu karnego

Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, 
ludzkości oraz przestępstwa wojenne 

1.

Pojęcie groźby bezprawnej na tle przepisu art. 119 § 1 KK
Wyrok SA w Lublinie z 27.11.2003 r., II AKa 338/03

(OSA 2005, Nr 6, poz. 39)

1. Dla wypełnienia przedmiotowych znamion czynu określonego w art. 119 § 1 KK, 
jak też innych, w których jednym ze znamion ustawowych jest groźba (np. art. 190 
§ 1 KK, art. 191 § 1 KK, art. 224 § 1 i 2 KK, art. 232 KK, 246 KK, 249 KK, 250 KK, 
260 KK), nie jest wymagane, aby sprawca osobiście groził pokrzywdzonemu lub 
pokrzywdzonym, gdyż wystarczające jest posłużenie się osobą trzecią, która zgodnie 
z poleceniem sprawcy przekazuje treść groźby pokrzywdzonemu. Jednakże nie 
stanowi przestępstwa z art. 119 § 1 KK, jak też innego ww. typu czynu zabronionego 
(nawet w stadium usiłowania nieudolnego), groźba wyrażona wobec osoby trzeciej, 
ale skierowana przeciw osobom lub osobie niezindywidualizowanej, mającej wy-
wołać – zgodnie z wolą grożącego – określone zachowanie innej jeszcze osoby, 
nienależącej do kręgu osób zagrożonych lub i ich najbliższych, jako bezpośrednich 
adresatów groźby. 

2. Podmiotowe pole penalizacji określone w art. 119 § 1 KK, mające aksjologiczne 
uzasadnienie zwalczaniem wszelkich dyskryminacji człowieka, w jakiejkolwiek 
formie czy postaci, nie obejmuje celu, w jakim sprawca używa przemocy lub groźby 
wobec grupy osób czy poszczególnych osób. Cel takiego działania może być 
różny (np. zastraszanie pokrzywdzonych, podporządkowanie lub zmuszanie ich do 
określonego działania, zaniechania lub znoszenia, czy też ich eliminację z danej 
dziedziny życia publicznego lub ograniczenie w korzystaniu z równości praw czło-
wieka i podstawowych wolności itd. itp.). Natomiast należy do niego, jako warunek 
konieczny, kierowanie się sprawcy powodem rozumianym jako psychiczny proces 
decyzyjny o charakterze intelektualnym, u podłoża którego leży negacja, a nawet 
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pogarda dla tych ogólnie akceptowanych, uniwersalnych wartości, które m.in. chroni 
art. 119 § 1 KK.

Stan faktyczny

Krzysztof Paweł L. został oskarżony o to, że 20.2.2003 r., realizując połączenie 
telefoniczne z Biurem Poselskim Józefa O. w S., groził przeprowadzeniem zamachu 
bombowego na autobus z obywatelami Francji z powodu ich przynależności narodowej, 
tj. o czyn z art. 119 § 1 KK. Czyn oskarżonego polegał na tym, że Krzysztof Paweł L. 
zadzwonił do Biura Poselskiego Józefa O. w S. i w trakcie rozmowy telefonicznej z se-
kretarzem tego biura Sławomirem J. niepochlebnie wypowiadał się o postępowaniu 
władz Francji, a w szczególności prezydenta Jacquesa Chiraca krytykującego w sposób 
niedopuszczalny – zdaniem oskarżonego – decyzję Polski o przystąpieniu do Koalicji 
Antyirackiej, i wezwał posła Józefa O. do podjęcia zdecydowanych działań w stosunku do 
Francji, przy czym zagroził, że w W. wysadzi w powietrze autobus z dziećmi francuskimi.

Argumenty z uzasadnienia

 • Zachowanie realizujące ustawowe znamiona przestępstwa z art. 119 § 1 KK – 
od strony przedmiotowej – polega na użyciu przemocy lub groźby wobec osób 
lub pojedynczej osoby należącej do określonej grupy narodowej, etnicznej, 
rasowej, politycznej, wyznaniowej lub bezwyznaniowej.

 • Groźba, o której mowa w tym przepisie, została zdefiniowana w art. 115 § 12 
KK, jako groźba karalna, określona w art. 190 KK i jako groźba bezprawna, 
polegająca na zapowiedzi spowodowania postępowania karnego lub rozgło-
szenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej. 

 • Zarówno z przytoczonej ustawowej definicji groźby bezprawnej, jak i groźby 
karalnej sformułowanej w art. 190 KK, jako „groźba innej osobie popeł-
nieniem przestępstwa na jej szkodę lub osoby najbliższej”, wynika ponad 
wszelką wątpliwość, że każdy rodzaj groźby musi być skierowany wprost 
do konkretnej, zindywidualizowanej osoby. Nie inaczej kwestię stosowania 
groźby wobec pokrzywdzonych traktuje art. 119 § 1 KK.

 • Brak w ustalonym zachowaniu oskarżonego koniecznych warunków, nale-
żących do przedmiotowych znamion czynu zabronionego z art. 119 § 1 KK. 

 • Groźba zamachu użyta przez oskarżonego nie była skierowana przeciw rze-
czywistym, konkretnym osobom, ale polegała na wyrażonej przez oskarżo-
nego groźbie wysadzenia w powietrze wyimaginowanego autobusu z dziećmi 
francuskimi. Groźba ta nie została więc skierowana wobec osób lub osoby 
zagrożonej, jak tego wymaga normatywna treść art. 119 § 1 KK.

 • Dla wypełnienia przedmiotowych znamion czynu określonego w art. 119 § 1 
KK, jak też innych, w których jednym ze znamion ustawowych jest groźba (np. 
art. 190 § 1 KK, art. 191 § 1 KK, art. 224 § 1 i 2 KK, art. 232 KK, 246 KK, 
249 KK, 250 KK, 260 KK), nie jest wymagane, aby sprawca osobiście groził 
pokrzywdzonemu lub pokrzywdzonym, gdyż wystarczające jest posłużenie się 
osobą trzecią, która zgodnie z poleceniem sprawcy przekazuje treść groźby 
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pokrzywdzonemu. Jednakże nie stanowi przestępstwa z art. 119 § 1 KK, jak 
też innego ww. typu czynu zabronionego (nawet w stadium usiłowania nie-
udolnego), groźba wyrażona wobec osoby trzeciej, ale skierowana przeciw 
osobom lub osobie niezindywidualizowanej, mającej wywołać – zgodnie 
z wolą grożącego – określone zachowanie innej jeszcze osoby, nienależącej 
do kręgu osób zagrożonych lub i ich najbliższych, jako bezpośrednich adre-
satów groźby. 

 • Przestępstwo z art. 119 § 1 KK należy do kategorii tzw. przestępstw formal-
nych (bezskutkowych), wprawdzie jest ono dokonane już w chwili bezpośred-
niego użycia groźby i niezależnie od tego, czy wzbudziła ona w zagrożonym 
uzasadnioną obawę jej spełnienia, jednakże nadal nieodzownym warunkiem 
sprawstwa jest skierowanie groźby wprost wobec osób lub osoby zagrożonej 
(nawet wtedy, gdy odnosi się ona do jego najbliższych), a ponadto aby tak 
przekazana (zastosowana) groźba była w stanie obiektywnie wywołać skutki, 
o jakich mowa w art. 115 § 12 KK. 

 • Przestępstwo z art. 119 § 1 KK może być popełnione tylko umyślnie i to wy-
łącznie z zamiarem bezpośrednim, ponieważ zamiar sprawcy, który stosuje 
przemoc lub groźbę, musi być ściśle związany z powodem takiego zachowania 
wobec pokrzywdzonych lub pokrzywdzonego, którym jest ich przynależność 
narodowa, etniczna, rasowa, polityczna, wyznaniowa lub bezwyznaniowa, co 
oczywiście wyklucza zamiar wynikowy. 

 • Stosowanie przemocy lub groźby z innych powodów niż wymienione 
w art. 119 § 1 KK nie pozwala na subsumcję takiego zachowania sprawcy 
z tego przepisu. 

 • Przy ustaleniu powodu bezprawnego działania sprawcy skierowanego do 
określonej i chronionej tym przepisem zbiorowości lub należących do niej 
poszczególnych osób trzeba też mieć na uwadze, że głównym przedmiotem 
ochrony omawianego typu przestępstwa są uniwersalne, ogólnoludzkie 
wartości, a jedynie ubocznym takie dobra, jak zdrowie, nietykalność czy 
wolność człowieka. Wynika to zarówno z zamieszczenia tego typu przestęp-
stwa w pierwszym rozdziale Części szczególnej KK (Rozdział XVI) zatytu-
łowanym: „Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa 
wojenne”, jak i z samej treści tego typu przestępstwa. 

 • Podmiotowe pole penalizacji określone w art. 119 § 1 KK, mające aksjolo-
giczne uzasadnienie zwalczaniem wszelkich dyskryminacji człowieka, w ja-
kiejkolwiek formie czy postaci, nie obejmuje celu, w jakim sprawca używa 
przemocy lub groźby wobec grupy osób czy poszczególnych osób. Cel takiego 
działania może być różny (np. zastraszanie pokrzywdzonych, podporządko-
wanie lub zmuszanie ich do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, 
czy też ich eliminacja z danej dziedziny życia publicznego lub ograniczenie 
w korzystaniu z równości praw człowieka i podstawowych wolności itd.). 
Natomiast należy do niego, jako warunek konieczny, kierowanie się sprawcy 
powodem rozumianym, jako psychiczny proces decyzyjny o charakterze inte-



4

Część szczególna Kodeksu karnego

lektualnym, u podłoża którego leży negacja, a nawet pogarda dla tych ogólnie 
akceptowanych, uniwersalnych wartości, które m.in. chroni art. 119 § 1 KK. 

 • Racją bezprawnego zachowania się sprawcy jest tylko to, że dana grupa osób 
lub osoba należy do chronionej społeczności, np. mniejszości narodowej lub 
etnicznej, zbiorowości związanej określonym światopoglądem, przekonaniami 
albo wyznaniem lub bezwyznaniowością. 

 • Termin „przynależność” użyty w art. 119 § 1 KK należy odczytywać szerzej, 
niż to wynika z potocznego znaczenia tego wyrazu. 

 • Intencją ustawodawcy, podążającego śladem konwencji międzynarodowych, 
jest ochrona nie tylko grup społecznych o określonym stopniu trwałości (np.: 
wynikającej ze wspólnej historii, terytorium, języka, kultury itp.) czy formal-
nego zorganizowania (np.: partie, organizacje, stowarzyszenia, wspólnoty 
wyznaniowe itp.), ale również tych wszystkich zbiorowości, które mogą być 
przedmiotem dyskryminacji z racji wyraźnych odrębności z tytułu urodzenia, 
pochodzenia, rasy, religii, głoszonych poglądów politycznych i wynikających 
z nich postaw. 

 • Ustalone przez sąd zachowanie oskarżonego, zasługujące bez wątpienia na 
szczególne napiętnowanie z punktu widzenia ocen moralno-etycznych i zasad 
współżycia społecznego, nie odpowiadało jednak przedmiotowym i podmio-
towym znamionom istoty czynu stypizowanego w art. 119 § 1 KK, jak też 
innego czynu zabronionego. 

 • Odnosi się to również do wykroczenia z art. 66 § 1 KW, które od strony pod-
miotowej wymaga istnienia szczególnych ustawowych znamion: „złośliwości 
lub swawoli”, a te nie przystają do psychicznego podłoża czynu zarzucanego. 

2.

Pojęcie zbrodni przeciwko ludzkości
Uchwała SN (7) z 14.10.2015 r., I KZP 7/15

(Biul. SN 2015, Nr 10, poz. 16)

Umyślne pozbawienie wolności innej osoby – po spełnieniu szczególnych wa-
runków – może być uznane za zbrodnię przeciwko ludzkości, której karalność 
nie ulega przedawnieniu, nawet jeżeli nie realizuje znamion czynu zabronionego 
określonego w art. 118a § 2 pkt 2 KK. 

Zagadnienie prawne

Czy umyślne pozbawienie wolności innej osoby może być uznane za zbrodnię prze-
ciwko ludzkości, której karalność nie ulega przedawnieniu, nawet jeżeli nie realizuje 
znamion czynu zabronionego określonego w art. 118a § 2 pkt 2 KK?
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Stan faktyczny

J.W. uznany został za winnego: 1) ciągu 59 przestępstw (art. 91 § 1 KK) kwalifiko-
wanych z art. 231 § 1 KK w zw. z art. 189 § 2 KK w zw. z art. 11 § 2 KK w zw. z art. 2 
ust. 1 i art. 3 ustawy z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. Nr 155, poz. 1016), które polegały na 
tym, że od 12 do 16.12.1981 r. jako funkcjonariusz państwa komunistycznego, tj. Ko-
mendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej, działając na szkodę interesu prywatnego 
i publicznego, przekraczając swoje uprawnienia, wydawał decyzje o internowaniu 
szeregu osób, powołując się na art. 4 ust. 2 dekretu z 12.12.1981 r. o ochronie bezpie-
czeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, 
w sytuacji kiedy taki akt prawny nie został prawnie opublikowany, w konsekwencji czego 
bezprawnie pozbawił wolności pokrzywdzonych każdorazowo na okres przekraczający 
siedem dni, a pozbawienie wolności stanowiło formę poważnej represji politycznej wobec 
osoby przynależnej do określonej grupy o innych poglądach społeczno-politycznych, do-
puszczając się w ten sposób zbrodni przeciwko ludzkości, będącej jednocześnie zbrodnią 
komunistyczną; 2) ciągu przestępstw (art. 91 § 1 KK), na który składają się 2 czyny kwa-
lifikowane z art. 231 § 1 KK w zw. z art. 189 § 1 KK w zw. z art. 11 § 2 KK w zw. z art. 2 
ust. 1 i art. 3 ustawy z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. Nr 155, poz. 1016) oraz z art. 231 § 1 
KK w zw. z art. 13 § 1 KK w zw. z art. 189 § 1 KK w zw. z art. 11 § 2 KK w zw. z art. 2 
ust. 1 i art. 3 ustawy z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, które polegały na analogicznych, jak wskazane 
powyżej, czynnościach skazanego, jako Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywa-
telskiej; 3) (…) Powyższe czyny zostały jednocześnie uznane za spełniające przesłanki 
zbrodni przeciwko ludzkości, przez co nie uległy one przedawnieniu. 

Argumenty z uzasadnienia

 • Definicja zbrodni przeciwko ludzkości zawarta została w art. 7 ust. 1 Rzym-
skiego Statutu MTK sporządzonego w Rzymie 17.7.1998 r. (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 78, poz. 708). Dla celów Statutu MTK omawiana zbrodnia „oznacza 
którykolwiek z następujących czynów, popełniony w ramach rozległego 
lub systematycznego, świadomego ataku skierowanego przeciwko ludności 
cywilnej: zabójstwo; eksterminacja; niewolnictwo; deportacja lub przymu-
sowe przemieszczanie ludności; uwięzienie lub inne dotkliwe pozbawienie 
wolności fizycznej z naruszeniem podstawowych reguł prawa międzynarodo-
wego; tortury; zgwałcenie, niewolnictwo seksualne, przymusowa prostytucja, 
wymuszona ciąża, przymusowa sterylizacja oraz jakiekolwiek inne formy 
przemocy seksualnej porównywalnej wagi; prześladowanie jakiejkolwiek 
możliwej do zidentyfikowania grupy lub zbiorowości z powodów politycz-
nych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, religijnych, płci 
(gender) w rozumieniu ust. 3 lub z innych powodów powszechnie uznanych 
za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego, w związku 
z jakimkolwiek czynem, do którego odnosi się niniejszy ustęp, lub z jaką-
kolwiek zbrodnią objętą jurysdykcją Trybunału; wymuszone zaginięcia osób; 
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zbrodnia apartheidu; inne nieludzkie czyny o podobnym charakterze celowo 
powodujące ogromne cierpienie lub poważne uszkodzenie ciała albo zdrowia 
psychicznego lub fizycznego”.

 • Ustawą z 20.5.2010 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 626) wprowadzono do KK przepis 
art. 118a, który nie zawiera wprawdzie definicji zbrodni przeciwko ludzkości, 
ale dotyczy wprost czynów, które mieszczą się w zakresie tego pojęcia. Ar-
tykuł 118a KK stanowi wprowadzenie do kodeksu regulacji nawiązującej do 
cytowanego art. 7 ust. 1 Rzymskiego Statutu MTK.

 • Z uzasadnienia projektu wprowadzenia przepisu art. 118a do KK wynika, 
że definicje zawarte w Rzymskim Statucie MTK są niejasno sformułowane 
i polski ustawodawca postanowił w inny sposób sformułować opis niektórych 
przestępstw uznawanych za zbrodnie przeciwko ludzkości, aby przybliżyć 
je do ustawodawstwa polskiego. Nie sposób jednak ustalić z jakich po-
wodów polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie ograniczenia 
czasowego – „na czas przekraczający 7 dni”, o jakim mowa w art. 118a § 2 
pkt 2 KK. Zarazem wyrazić należy stanowisko, że ewentualne dekodowanie 
normy z art. 7 ust. 1 lit. e Statutu MTK w odniesieniu do rodzaju pozbawienia 
wolności, które w myśl tego przepisu może stanowić zbrodnię przeciwko 
ludzkości poprzez treść prawa krajowego (art. 118a § 2 pkt 2 KK), przyjętego 
jako implementacja przepisów statutowych, jest sprzeczne z regułami inter-
pretacji traktatów międzynarodowych określonymi w art. 31–33 Konwencji 
Wiedeńskiej o Prawie Traktatów sporządzonej w Wiedniu 23.5.1969 r. (Dz.U. 
z 1990 r. Nr 74, poz. 439). Uznać trzeba, że narusza podstawowe zasady wy-
kładni prawa międzynarodowego postępowanie polegające na interpretacji 
aktów prawa międzynarodowego przez odwołanie się do treści aktów prawa 
krajowego, co więcej przyjęta i powszechnie akceptowana procedura jest do-
kładnie odwrotna. Interpretacja prawa międzynarodowego zakłada ponadto, 
że wykładni podlega tekst autentyczny poprzez konieczność odniesienia się 
do każdej z jego oficjalnych wersji językowych (zob. art. 33 ust. 1 Konwencji 
Wiedeńskiej o Prawie Traktatów). Ograniczając się do tekstu autentycznego 
traktatu w wersji angielskiej wskazać trzeba, że w art. 7 ust. 1 lit. e wska-
zuje się, że „crimes against humanity” (zbrodnią przeciwko ludzkości) jest 
między innymi „imprisonment or other severe deprivation of physical liberty 
in violation of fundamental rules of international law” (uwięzienie lub inne 
dotkliwe pozbawienie wolności fizycznej z naruszeniem podstawowych 
reguł prawa międzynarodowego). Nie można zatem twierdzić, że Statut MTK 
w jakikolwiek sposób uzależnia postrzeganie zbrodni przeciwko ludzkości od 
okresu trwania bezprawnego pozbawienia wolności. Powodów ku takiemu 
twierdzeniu nie daje również Elements of Crimes z 2010 r. (opublikowane 
przez MTK, Haga 2011), który będąc oficjalną wykładnią Statutu MTK, wy-
mieniając cechy pozbawienia wolności, o jakich mowa w art. 7 ust. 1. lit. e 
Statutu nie wskazuje okresu trwania bezprawnego pozbawienia wolności, 
jako warunku do stwierdzenia, że stanowi ono zbrodnię przeciwko ludzkości. 
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Przeciwnie, kładzie nacisk na ciężar gatunkowy pozbawienia wolności tak 
w perspektywie liczby osób pozbawionych wolności (omówiona wcześniej 
cecha masowości), jak również praw naruszanych przez takie pozbawienie 
wolności. Tylko zatem w tym zakresie można rozpatrywać, czy czyny przy-
pisane J. W. były zbrodniami przeciwko ludzkości o jakich mowa w art. 7 
ust. 1 lit. e Statutu MTK. Powyższa argumentacja znajduje potwierdzenie 
także w tym, że Statut MTK stanowi część krajowego porządku prawnego, 
co wprost wynika z art. 91 ust. 1 Konstytucji RP (na co celnie zwrócił uwagę 
SN w post. z 23.5.2014 r., III KK 32/14, Legalis). 

 • Podkreślić stanowczo należy, że krótkotrwałe pozbawienie wolności (po-
niżej 7 dni) może być wprawdzie wyjątkowo uznane za zbrodnię przeciwko 
ludzkości, ale wyłącznie w razie jednoczesnego stwierdzenia, że wypełnione 
zostały wszystkie pozostałe znamiona zbrodni przeciwko ludzkości określone 
w przepisach międzynarodowych i to w wymiarze wynikającym z kontekstu 
tych przepisów. 

 • Umyślne pozbawienie wolności innej osoby – po spełnieniu szczególnych 
warunków – może być uznane za zbrodnię przeciwko ludzkości, której ka-
ralność nie ulega przedawnieniu, nawet jeżeli nie realizuje znamion czynu 
zabronionego określonego w art. 118a § 2 pkt 2 KK.

Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko 
Rzeczypospolitej Polskiej

3.

Artykuł 128 § 3 KK a art. 191 § 2 KK
Wyrok SA w Katowicach z 12.1.2006 r., II AKa 448/05

(OSA 2007, Nr 7, poz. 32)

Dla wypełnienia znamion przestępstwa wymuszenia zwrotu wierzytelności wy-
starczy przekonanie sprawcy, że wierzytelność faktycznie istnieje, a osoba, wobec 
której stosuje przemoc lub groźby, choćby pośrednio, jest tą, która ma zdolność, 
możliwość i obowiązek spełnienia świadczenia, tzn. zwrotu pieniędzy, wydania 
rzeczy itp. Oczywiście taką osobą może być tylko osoba fizyczna. Zmuszanie osób 
prawnych, instytucji lub innych podmiotów zbiorowych może stanowić realizację 
znamion innego typu czynu zabronionego (np. art. 128 § 3 KK, art. 224 § 1 KK).
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Stan faktyczny

Oskarżony dokonał rozboju na swoim pracodawcy w celu zmuszenia go do zaspoko-
jenia swoich roszczeń z tytułu ustnej umowy o pracę na okres próbny. 

Argumenty z uzasadnienia

 • Do wypełnienia znamion przestępstwa wymuszenia zwrotu wierzytelności 
wystarczy przekonanie sprawcy, że wierzytelność faktycznie istnieje, a osoba, 
wobec której stosuje przemoc lub groźby, choćby pośrednio, jest tą, która 
ma zdolność, możliwość i obowiązek spełnienia świadczenia, tzn. zwrotu 
pieniędzy, wydania rzeczy itp. (zob. post. SN z 5.3.2003 r., III KKN 195/01, 
OSNKW 2003, Nr 5–6, poz. 55). Oczywiście taką osobą może być tylko 
osoba fizyczna. 

 • Zmuszanie osób prawnych, instytucji lub innych podmiotów zbiorowych 
może stanowić realizację znamion innego typu czynu zabronionego (np. 
art. 128 § 3 KK, art. 224 § 1 KK). 

4.

Rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wyrządzić 
istotną szkodę interesom Państwa Polskiego

Wyrok SN z 13.1.2005 r., II KK 462/04
(OSNwSK 2005, Nr 1, poz. 101)

O rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości, mogących wyrządzić istotną szkodę 
interesom Państwa Polskiego, bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów 
można mówić wówczas, gdy informację czyni się ogólnodostępną, a przynajmniej 
dostępną dla większej liczby nieoznaczonych z góry osób.

Stan faktyczny

Oskarżony zapraszał do swego mieszkania znajomych, z którymi słuchał audycji ra-
diowych nadawanych przez rozgłośnie „Głos Ameryki” i „BBC”. Podawane w trakcie 
audycji wiadomości komentował, twierdząc, że wkrótce wybuchnie III wojna światowa, 
w wyniku której będzie mógł wrócić do rodzinnego miasta. Mówił też, że prezentowana 
przez zachodnie rozgłośnie krytyka stosunków społecznych i politycznych panują-
cych w Związku Radzieckim i Polsce Ludowej jest trafna. Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Warszawie wyrokiem z 19.4.1950 r. uznał oskarżonego za winnego tego, że przez 
systematyczne rozpowszechnianie wśród swoich znajomych oszczerstw i obraźliwych 
wypowiedzi o ustroju Państwa Zwycięskiego Socjalizmu – Związku Radzieckiego, czynił 
przygotowania do usiłowania dokonania przemocą zmiany ustroju Państwa Polskiego, 
budującego socjalizm i związanego ścisłym sojuszem klasowym ze Związkiem Ra-
dzieckim, tj. przestępstw z art. 87 w zw. z art. 86 § 2 KKWP i za to skazał oskarżonego 
na karę 2 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 
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okres roku oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Wyrok nie został 
zaskarżony i uprawomocnił się 26.4.1950 r. Kasację od wyroku Najwyższego Sądu 
Wojskowego wniósł, na podstawie art. 521 KPK, Prokurator Generalny.

Argumenty z uzasadnienia

 • W realiach sprawy nie ma żadnych powodów do uznania, iż skazany „roz-
powszechniał” wiadomości. O rozpowszechnianiu można bowiem mówić 
wówczas, gdy informację czyni się ogólnodostępną, a przynajmniej dostępną 
dla większej liczby nieoznaczonych z góry osób. Ponadto ze względu na cha-
rakter pracy i tryb życia oskarżonego wypowiadane przez niego w mieszkaniu 
krytyczne uwagi nie mogły wyrządzić istotnej szkody interesom Państwa 
Polskiego ani obniżyć powagi jego naczelnych organów.

5.

Rozpowszechnianie plotek a przygotowanie do zmiany ustroju 
Państwa Polskiego

Wyrok SN z 2.12.2004 r., V KK 343/04
(OSNwSK 2004, Nr 1, poz. 2259)

Działanie polegające wyłącznie na powtarzaniu plotek nie stanowi działania 
zmierzającego do siłowej zmiany ustroju Państwa Polskiego znamionującego 
przestępstwo z art. 86 § 2 KKWP.

Rozgłaszana plotka o objęciu władzy przez Sowietów jest wiadomością, jednak nie 
tak doniosłą i poważną, by mogła obiektywnie wyrządzić istotną szkodę interesom 
Państwa Polskiego, tym bardziej, gdy rozgłaszający nie jest osobą o publicznym, 
opiniotwórczym autorytecie zasłyszane zaś plotki rozgłasza tylko w swoim lokalnym 
środowisku.

Stan faktyczny

Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego oskarżeni zostali uznani za winnych tego, 
że w czerwcu 1947 r., usłyszawszy z różnych źródeł fałszywe wiadomości o tym, iż od 
1.7.1947 r. „mają objąć władzę Sowieci” i że na teren województwa (…) ma przybyć 
ponad 10 000 żołnierzy sowieckich, którzy zostaną rozdzieleni pomiędzy wioski, w któ-
rych będą pełnić funkcję sołtysów i będą zbierali kontyngenty, oraz że w J. już jest na 
stanowisku starosty powiatowego Rosjanin, plotki te dalej rozpowszechniali. Sąd Naj-
wyższy po rozpoznaniu kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich na ko-
rzyść skazanych od prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu 
z 30.10.1947 r. w sprawie oskarżonych, skazanych za przestępstwo z art. 87 KKWP 
w zw. z art. 86 § 2 KKWP oraz oskarżonego skazanego za przestępstwo z art. 22 de-
kretu z 13.6.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 
Państwa uchylił zaskarżony wyrok.
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Argumenty z uzasadnienia

 • Działania skazanych polegały wyłącznie na powtarzaniu plotek o przybyciu 
10 000 żołnierzy sowieckich w okolice Ś., pobieraniu przez nich kontyn-
gentów i o sprawowaniu funkcji starosty przez Rosjanina. Absurdalne zatem 
było przypisanie im działania, zmierzającego do siłowej zmiany ustroju Pań-
stwa Polskiego znamionującego przestępstwo z art. 86 § 2 KKWP.

 • Natomiast znamiona przestępstwa opisanego w art. 87 KKWP obejmowały 
tylko działanie poprzedzające czynność, która według zamiaru sprawcy 
miała zmierzać bezpośrednio ku jego dokonaniu. „Przygotowanie” wymaga 
umyślności w postaci zamiaru bezpośredniego, a więc sprawca musi działać 
w celu osiągnięcia skutku przewidzianego w art. 86 § 2 KKWP. Dlatego 
przyjęcie przez sąd, iż działania przypisane skazanym stanowiły „przygoto-
wanie” w rozumieniu tego przepisu pomimo niepodjęcia przez nich żadnych 
czynności lub innych działań zmierzających bezpośrednio ku temu, stanowiło 
rażące naruszenie prawa materialnego. Tym samym przypisanie skazanym 
przestępstw wyczerpujących znamiona z art. 87 w zw. z art. 86 § 2 KKWP 
nastąpiło z oczywiście rażącą obrazą tych przepisów.

 • Wadliwe było także przypisanie przestępstwa z art. 22 dekretu z 13.6.1946 r. 
o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa, 
skoro obejmowało ono swymi znamionami działania polegające na rozpo-
wszechnianiu fałszywych wiadomości, co do których sprawca ma świado-
mość, że są fałszywe, i które mogą obiektywnie wyrządzić istotną szkodę 
interesom Państwa Polskiego, bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów. 
Rozgłaszana przez tego skazanego plotka o objęciu władzy przez Sowietów 
była rzecz jasna wiadomością, ale nie tak doniosłą i poważną, by mogła 
obiektywnie wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego, tym 
bardziej, że skazany był maszynistą kolejowym, a nie osobą o publicznym, 
opiniotwórczym autorytecie, i zasłyszane plotki rozgłaszał tylko w swoim 
lokalnym środowisku. Słusznie w kasacji wskazano, że ówczesna wykładnia 
art. 22 dekretu z 13.6.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy państwa i art. 87 i 86 § 2 KKWP nie była wyrazem 
rzetelnego stosowania prawa przez organa wymiaru sprawiedliwości, lecz 
wyrazem podporządkowania sądownictwa doraźnym celom politycznym, 
w tym tłumieniu nawet najbardziej błahych przejawów niechęci społecznej 
wobec totalitarnego porządku ustrojowego.
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6.

Pojęcie szkody w rozumieniu art. 130 KK z 1969 r.
Wyrok SN z 21.9.1981 r., I KR 171/81

(OSNKW 1981, Nr 11, poz. 65)

Artykuł 130 § 1 KK z 1969 r. w ogóle nie określa bliżej szkody, której wyrządzenie 
stanowi znamię przestępstwa, co pozwala na wyciągnięcie wniosku, że pojęcie 
szkody należy w tym wypadku rozumieć dość szeroko, co niewątpliwie łączy się 
z tym, że przepis ten kładzie nacisk na nadużycie zaufania, które państwo ma wobec 
swoich funkcjonariuszy reprezentujących to państwo za granicą, na dalszym planie 
stawiając wysokość wyrządzonej w związku z tym szkody.

Niemniej jednak – chodzi tu bowiem o interesy państwowe – należy stwierdzić, 
że wspomniany przepis może mieć zastosowanie jedynie wówczas, gdy w wyniku 
przestępstwa dojdzie do uszczerbku w dziedzinie trwałych, ważnych, aktualnych 
lub przyszłych interesów ogółu obywateli, przy czym mogą to być szkody zarówno 
w sferze politycznej, jak i gospodarczej.

Stan faktyczny

Oskarżony w okresie od 1969 r. do 1979 r. jako dyrektor naczelny centrali ekspor-
towo-importowej, a więc „pełniąc funkcję związaną ze szczególną odpowiedzialnością 
w zakresie zarządzania i ochrony mienia społecznego oraz będąc upoważniony do 
występowania wobec zagranicznych kontrahentów jako przedstawiciel kierownictwa 
państwowego aparatu handlu zagranicznego”, działając przestępstwem ciągłym, przyj-
mował korzyści majątkowe w zamian za popieranie interesów zagranicznych firm oraz 
„zagarnął na szkodę” kierowanej przez siebie centrali znaczne sumy dewiz, deponując 
je na ukrytych rachunkach w zachodnioniemieckich bankach.

Argumenty z uzasadnienia

 • Artykuł 130 § 1 KK z 1969 r. w ogóle nie określa bliżej szkody, której 
wyrządzenie stanowi znamię tego przestępstwa (w przeciwieństwie np. do 
art. 134 § 1 KK z 1969 r., a także art. 135 § 1 KK z 1969 r., w którym jest 
mowa o wielkiej szkodzie dla interesów gospodarczych PRL). Pozwala to na 
wyciągnięcie wniosku, że pojęcie szkody należy w tym wypadku rozumieć 
dość szeroko, co niewątpliwie łączy się z tym, iż przepis ten kładzie nacisk 
na nadużycie zaufania, które państwo ma wobec swoich funkcjonariuszy 
reprezentujących to państwo za granicą, na dalszym planie stawiając wyso-
kość wyrządzonej w związku z tym szkody. Niemniej – chodzi tu bowiem 
o interesy państwowe – należy stwierdzić, że przepis ten może mieć zastoso-
wanie jedynie wówczas, gdy w wyniku przestępstwa dojdzie do uszczerbku 
w dziedzinie trwałych, ważnych, aktualnych lub przyszłych interesów ogółu 
obywateli, przy czym mogą to być szkody zarówno w sferze politycznej, jak 
i gospodarczej. 
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 • Sąd Wojewódzki w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wskazał wyraźnie 
na szkody w sferze interesów politycznych wyrządzone przez oskarżonego, 
zaliczając do nich rozpowszechnianie wśród polskich zagranicznych kon-
trahentów opinii o łatwości skorumpowania pracowników polskiego handlu 
zagranicznego, i to nawet osób na eksponowanych stanowiskach. Do szkód 
tego rodzaju należy zaliczyć również zwolnienie z pracy pracowników kom-
petentnych, lecz niewygodnych dla oskarżonego, i zastępowanie ich pracow-
nikami „dyspozycyjnymi”. Ze względu na znaczenie handlu zagranicznego dla 
podstawowych interesów PRL wyrządzone działaniem oskarżonego szkody 
w sferze interesów politycznych należy uznać za ewidentne i poważne, cho-
ciaż oczywiście nie są one „konkretne” ze względu na ich niewymierność 
w walucie polskiej czy zagranicznej.

 • Artykuł 130 § 1 KK z 1969 r. stanowiąc o: „wyrządzeniu szkody interesom 
politycznym lub gospodarczym PRL”, nie określa sposobu działania sprawcy. 
Mogą to być zatem nawet takie działania, które same przez się nie wyczer-
pują znamion przestępstwa, lecz w ostatecznym wyniku powodują powstanie 
szkody. Mogą też one mieć charakter niegospodarności, przy czym nieko-
niecznie muszą wyczerpywać wszystkie znamiona przestępstwa określonego 
w art. 217 KK z 1969 r. Mogą one także przybierać jednocześnie cechy ła-
pownictwa lub zagarnięcia mienia społecznego. 
 → Glosy: K. Daszkiewicz, PiP 1983, z. 1, s. 143;

K. Buchała, PiP 1983, z. 4, s. 141;
W. Kubala, OSP 1983, Nr 2, poz. 30.

7.

Kumulatywny zbieg przepisów art. 130 § 1 i art. 130 § 2 KK
Wyrok SN z 29.7.1977 r., Rs 8/77

(OSNKW 1977, Nr 9, poz. 100)

Branie udziału w obcym wywiadzie lub działanie na rzecz tego wywiadu przez 
udzielanie mu wiadomości (art. 124 § 1 KK z 1969 r.) obejmuje zarówno zbieranie lub 
przechowywanie wiadomości w celu udzielenia ich obcemu wywiadowi, jak i podjęcie 
się działalności na rzecz tego wywiadu (art. 124 § 2 KK z 1969 r.). Kwalifikowanie 
zatem szpiegostwa z art. 124 § 1 i jednocześnie z art. 124 § 2 KK z 1969 r. jest 
niedopuszczalne. Stosowanie art. 124 § 2 KK z 1969 r. możliwe jest tylko wtedy, 
gdy nie wchodzi w grę art. 124 § 1 KK z 1969 r.

Stan faktyczny

Oskarżony w rewizji wniósł o znaczne złagodzenie wymierzonej mu kary pozbawienia 
wolności, powołując się przede wszystkim na to, że po udzieleniu obcym wywiadom – na 
ich żądanie – wiadomości oraz podpisaniu zobowiązania do dalszej współpracy zerwał 
z nimi wszelki kontakt, zbiegł z obozu dla uchodźców i wrócił do kraju, a tu nie tylko 
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nie podjął żadnej szkodliwej działalności, ale także „szczerze wyjaśnił wszystkie istotne 
okoliczności swojego czynu, mimo że organy ścigania nie miały żadnych dowodów (…)”.

Argumenty z uzasadnienia

 • To prawda, że oskarżony podpisując protokół z przesłuchania go przez pra-
cowników obcego wywiadu – w toku którego to przesłuchania udzielił im inte-
resujących ich wiadomości – jednocześnie podpisał również zobowiązanie do 
współpracy z tym wywiadem w przyszłości. Inaczej mówiąc, w zachowaniu 
oskarżonego mieściły się zarówno cechy działania na rzecz obcego wywiadu 
przez udzielanie mu wiadomości (art. 124 § 1 KK z 1969 r.), jak i cechy pod-
jęcia się działalności na rzecz obcego wywiadu (art. 124 § 2 KK z 1969 r.).

 • Zachowanie opisane w art. 124 § 2 KK z 1969 r. stanowi w istocie tylko sty-
pizowane odrębnie – jako delictum sui generis – wstępne stadium, w którym 
sprawca zmierza do dokonania czynu przewidzianego w art. 124 § 1 KK 
z 1969 r., tj. brania udziału w obcym wywiadzie lub co najmniej działania na 
rzecz tego wywiadu przez udzielanie mu wiadomości, który to czyn stanowi 
stadium końcowe.

 • W myśl zasady konsumpcji (lex consumens derogat legi consumptae) – 
branie udziału w obcym wywiadzie lub działanie na rzecz tego wywiadu 
przez udzielanie mu wiadomości (art. 124 § 1 KK z 1969 r.) obejmuje za-
równo zbieranie lub przechowywanie wiadomości w celu udzielenia ich 
obcemu wywiadowi, jak i podjęcie się działalności na rzecz tego wywiadu 
(art. 124 § 2 KK z 1969 r.).

 • Kwalifikowanie zatem szpiegostwa z art. 124 § 1 KK z 1969 r. i jednocześnie 
art. 124 § 2 KK z 1969 r. jest niedopuszczalne. Stosowanie art. 124 § 2 KK 
z 1969 r. możliwe jest tylko wtedy, gdy nie wchodzi w grę art. 124 § 1 KK 
z 1969 r.
 → Glosy: A. Spotowski, J. Kochanowski, NP 1980, Nr 1, poz. 97;

W. Kubala, PiP 1979, z. 1, poz. 179;
Z. Mirgos, OSP 1978, Nr 6, poz. 116.

8.

Deklaracja gotowości przekazania informacji obcemu wywiadowi
Wyrok SA w Warszawie z 24.1.2008 r., II AKa 404/07

(OSA 2009, Nr 6, poz. 3)

Przepis art. 130 § 3 KK wymaga, aby zachowanie sprawcy było zwrócone prze-
ciwko Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie, przedmiotem czynności wykonaw-
czej w zakresie deklarowanej gotowości mogą być jedynie te wiadomości, których 
przekazanie obcemu wywiadowi może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.
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Stan faktyczny

Prokurator zarzucił oskarżonemu, że ten zgłosił gotowość działania na rzecz wywiadu 
państwa obcego przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w ten sposób, że po nawiązaniu 
kontaktu z kadrowym pracownikiem wywiadu tegoż państwa – występującym jako III se-
kretarz ambasady, co najmniej jedenastokrotnie spotkał się z nim w różnych lokalach 
gastronomicznych, przy czym spotkania miały charakter tajny, i zadeklarował, albo co 
najmniej godził się, za wynagrodzeniem, na przekazywanie informacji, o które zwróci się 
do niego wymieniony pracownik wywiadu państwa obcego. Sąd Okręgowy uniewinnił 
oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu, przyjmując, że znajomość oskarżo-
nego z rzekomym kadrowym pracownikiem wywiadu państwa obcego miała charakter 
czysto towarzyski, a oskarżony nie posiadał świadomości pełnienia przez tę osobę służby 
w wywiadzie państwa obcego; ponadto spotkania nie służyły tworzeniu warunków do 
przekazywania informacji. Prokurator wniósł apelację od wyroku Sądu Okręgowego.

Argumenty z uzasadnienia

 • Przepis art. 130 § 3 KK wymaga, aby zachowanie sprawcy było zwrócone 
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie, przedmiotem czyn-
ności wykonawczej w zakresie deklarowanej gotowości mogą być jedynie 
te wiadomości, których przekazanie obcemu wywiadowi może wyrządzić 
szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. SA podzielił przy tym pogląd wyrażony 
w Komentarzu do art. 130 KK P. Kardasa, teza 57 (P. Kardas, Kodeks 
karny. Część szczególna, t. II, Kraków 2006), że typ przestępstwa określony 
w art. 130 § 3 KK ma wyraźnie określone znamię celu, odnoszące się do 
wszystkich form sprawczych. Niezależnie zatem od tego, czy sprawca gro-
madzi lub przechowuje informacje, wchodzi do systemu informatycznego czy 
też zgłasza gotowość działania na rzecz obcego wywiadu, Kodeks wymaga, 
aby w każdym z tych przypadków podejmował on swoje zachowanie w okre-
ślonym celu, którym jest udzielenie obcemu wywiadowi informacji, których 
przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na 
znamię celu ta odmiana szpiegostwa ma charakter tzw. przestępstwa kierun-
kowego (dolus directus coloratus). Wyklucza to możliwość popełnienia tego 
przestępstwa z zamiarem wynikowym.

 • Skoro zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu, jak wy-
raźnie wynika z treści przepisu art. 130 § 3 KK, nie dotyczy gotowości do 
przekazywania jakichkolwiek informacji, lecz informacji zdefiniowanych 
możliwością wyrządzenia szkody Rzeczypospolitej Polskiej, a działalność 
sprawcy ma być skierowana przeciwko niej, to należy zwrócić uwagę na po-
dzielaną przez SA tezę 37 wyżej wymienionego komentarza, iż decydujące 
znaczenie ma w tym przypadku treść oświadczenia woli sprawcy, z której 
musi wynikać, że zobowiązuje się on do prowadzenia działalności na rzecz 
obcego wywiadu, wymierzonej przeciwko zewnętrznym lub wewnętrznym 
interesom państwa polskiego.
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 • Zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu o opisanym wyżej 
charakterze powinno być uczynione bezpośrednio wobec uczestników tego 
wywiadu lub przynajmniej w taki sposób, żeby gotowość współpracy doszła 
do wiadomości obcego wywiadu (zob. S. Hoc, Szpiegostwo w nowym ko-
deksie karnym, WPP 1998, Nr 1–2, s. 25).

 • Wprawdzie deklaracja gotowości może przybierać różnorodne formy, lecz 
zawsze, jeśli one istnieją, można je opisać. Nie da się jednak opisać formy 
deklaracji, która nie istniała.

9.
Informacje przekazywane obcemu wywiadowi. Pojęcie 

„wiadomość” w rozumieniu art. 130 KK
Wyrok SN z 17.8.1979 r., Rs 4/79

(OSNKW 1979, Nr 10, poz. 106)

Przez wiadomość (wiadomości) w ujęciu art. 124 § 1 KK z 1969 r. rozumieć należy 
informacje o takich faktach, które ze względu na zawarty w nich zasób wiedzy mogą 
być przydatne obcemu wywiadowi.

Stan faktyczny

Obrońca oskarżonych zarzucił zaskarżanemu wyrokowi błąd w ustaleniach faktycz-
nych polegający na błędnym przyjęciu, że informacje przekazywane przedstawicielowi 
obcego wywiadu przez oskarżonych nosiły cechę przydatności. 

Argumenty z uzasadnienia

 • Przez wiadomości bowiem w ujęciu art. 124 § 1 KK z 1969 r. rozumieć należy 
informacje o faktach, bez względu na ich postać zewnętrzną, które ze względu 
na zawarty w nich zasób wiedzy mogą być przydatne obcemu wywiadowi. 
 → Glosy: Z. Mirgos, NP 1980, Nr 7–8, s. 250;

W. Kubala, WPP 1980, Nr 2, s. 241.

10.

Dobrowolne poniechanie dalszej działalności
Wyrok SN z 15.4.1970 r., Rw 4/70

(OSNKW 1970, Nr 7–8, poz. 71)

Wymienione w art. 125 KK z 1969 r. poniechanie dalszej działalności oznacza 
takie zachowanie się sprawcy będące wynikiem aktu jego woli, które ma na celu 
całkowite zerwanie z dotychczasową działalnością przestępczą, a nie tylko okresowe 
wstrzymanie się od jej prowadzenia.


