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§ 1. Sens karania za zło

Prawo karne bierze swoją nazwę stąd, że jest prawem karania, stanowią-
cym podstawę wymierzania sprawiedliwości za wyrządzone zło. Opiera 
się ono na przekonaniu, że istnieje etycznie słuszna potrzeba wyrówna-
nia krzywdy, w której kara jest właściwą reakcją na wyrządzoną szko-
dę. Aby zachować sens kary kryminalnej (za zło), nie można jej oddzielić 
od sensu samej odpowiedzialności (za zło). Treść odpowiedzialności może 
być odkrywana jedynie wewnątrz naturalnych praktyk społecznych, w któ-
rych przyjmujemy odpowiedzialność związaną z danym zachowaniem lub 
jej zaprzeczamy, tj. praktyk, za pomocą których czynimy siebie odpowie-
dzialnymi lub wymagamy odpowiedzialności od innych. W tak uformo-
wanym poszukiwaniu sensu odpowiedzialności nie można wypracować 
jej pojęcia legalnego, lecz raczej odkryć pewne naturalne prawidłowości, 
które dla odpowiedzialności karnej (lub moralnej) mają zasadnicze zna-
czenie. Wśród tych prawidłowości należy wskazać wymiar retrospektyw-
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ny odpowiedzialności – tj., że stanowi ona wyraz powiązania podmiotu 
z jego zachowaniem – jak również wymiar relacyjny – tj., że funkcjonuje 
ona jako odpowiedź na jego zachowanie, jak również, że może ona powo-
dować pewne zmiany w przyszłości. Pozwala to dostrzegać w związkach 
między zdarzeniami w życiu społecznym nie tylko prawidłowości logicz-
ne, ale również etyczne. 

W jakimś sensie krzywda wyrządzona w jakimkolwiek porządku spo-
łecznym zawsze wymagała sankcji jako gwarancji ładu, bezpieczeństwa 
i więzi społecznej; sankcji, która jest środkiem przywracającym zaufanie 
i autorytet dla naruszonych przez przestępstwo reguł. Na przestrzeni czasu 
zmieniają się dobra i bronione interesy, ale potrzeba kary za wyrządzone 
zło (nagrody za dobro) stale występuje. Przynajmniej do czasów greckich 
filozofów natury, takich jak Demokryt z Abdery, Leukippos, Epikur, któ-
rych ideom można przypisać początki rozumowania kauzalnego w świecie 
nauki – większość zdarzeń z życia przyrody i społeczeństwa była pojmo-
wana według kryteriów sprawiedliwościowych, według których jedno wy-
darzenie przyciągało drugie, na zasadzie wewnętrznej wzajemności, wła-
ściwej dla natury świata (np. w logice starotestamentalnej bezdzietność 
była traktowana jako brak łaskawości Boga i była powodem dystansu spo-
łecznego). Wyczucie, że kryteria te stanowiły podstawową zasadę porząd-
ku rzeczy, prowadziło również do takiej interpretacji zdarzeń, że równo-
waga między dobrem a nagrodą, szkodą a karą była rozumiana jako wyraz 
sprawiedliwości. Z czasem następowała przemiana z kryteriów sprawiedli-
wościowych w myślowe kryteria kauzalne (przyczynowo-logiczne), cze-
mu towarzyszyły dwie tendencje. Pierwszą z nich była generalizacja po-
strzegania zjawisk przyrody, a zatem porzucenie interpretacji wydarzeń 
jako wyjątkowego ciągu związanego z błędami, zasługami lub przezna-
czeniem konkretnego człowieka. Drugą stanowiła postępująca obiektywi-
zacja obserwacji intelektualnej, oznaczająca odejście od socjocentryczne-
go obserwowania prawidłowości natury. Jak twierdził Hans Kelsen, jeśli 
porządek natury jest interpretowany według kryteriów retrybutywnych 
(wyrównawczych, właściwych dla idei sprawiedliwości), to ten sposób 
postrzegania rozszerza się na normatywnie opisywany porządek prawny 
– archetypiczne wyobrażenie absolutnie sprawiedliwych zasad postępo-
wania w społeczeństwie, który w rzeczywistości możemy tylko nieudol-
nie próbować naśladować. Dopiero wraz z emancypacją myślenia kauzal-
nego od retrybutywnego, powstały dwa osobne reżimy, poddane całkiem 
odmiennym prawidłowościom. Jednakże idei głębszej zależności między 
zdarzeniami powiązanymi przyczynowo nie gubiono. Dawid Hume w swo-
jej definicji związku koniecznego między przyczyną a skutkiem określił 
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przyczynę jako „rzecz poprzedzającą rzecz następną, której pojawienie się 
zawsze przywołuje na myśl tę poprzednią”, a zatem opowiadał się za ist-
nieniem pewnego wewnętrznego związku między określonymi zdarzenia-
mi, wynikającego ze sposobu przeżywania świata przez ludzi. Myśl tę pod-
jął i rozszerzył Immanuel Kant, który twierdził, że neutralna obserwacja 
zjawisk nie jest zdolna do wytłumaczenia w pełni związku między zdarze-
niami, że świadomość konieczności związku między pewnymi faktami jest 
dla nas wszystkich naturalna, uprzednia wobec zdobywanej wiedzy. Na-
leży wskazać, że logika sprawiedliwościowa jest do pewnego stopnia wy-
razem przekonań religijnych, w tym również chrześcijańskich, stając się 
depozytem naszej kultury. Jednakże dodać należy, że niezależnie od teolo-
gicznego pogłębienia i rozwinięcia, funkcjonuje ona w poglądach niektó-
rych grup społecznych w uproszczonej formie, często w sposób zupełnie 
nieuprawniony redukowanej do chęci zemsty, jako taka budząc tym sa-
mym zrozumiały intelektualny opór teoretyków prawa karnego. 

Prawo karne jako system prawny uzyskało z czasem pozytywistycz-
ną racjonalizację i stało się sposobem reagowania przez państwo na 
zachowania społecznie karygodne i stypizowane jako karalne. Taka 
generalna przesłanka prawa karania czyni prawo karne szczególnym środ-
kiem społecznej reakcji na czyny społecznie szkodliwe, ustanowionym 
i stosowanym dla realizacji celów wspólnotowych (ogólnospołecznych). 
Sens systemu odpowiedzialności karnej sprowadza się do realizacji okreś-
lonych celów państwa i społeczeństwa, które stanowią podstawę do uzna-
nia, że najważniejszą funkcją prawa karnego jest funkcja ochronna. Od-
wołuje się ona do zidentyfikowanych dóbr ogólnospołecznych, których 
naruszenie, z uwagi na ich wartość, jak i sposób zamachu, staje się wła-
śnie karygodne. Tym samym państwowe karanie staje się zracjonalizowa-
ne poprzez ustawowe opisanie określonych zachowań jako zakazanych 
pod groźbą kary, jak i przez egzekucję tej odpowiedzialności, która po-
twierdza zainteresowanie państwa ochroną wspominanych dóbr. Z tego 
też powodu, we współczesnym sposobie pojmowania prawa karnego, sens 
karania nie jest redukowany wyłącznie do negatywnie ujmowanej, spra-
wiedliwościowej odpłaty za czyn antyspołeczny, lecz również – i to w co 
najmniej tak samo ważnym stopniu – obejmuje pozytywnie pojmowaną 
ideę zabezpieczenia porządku publicznego i przywrócenie sprawcy do ży-
cia społecznego jako jego prawowitego uczestnika. 

Odpowiedzialność karna wyrasta z istoty czynu człowieka. Jednost-
ki traktujemy jako podmioty kierujące się własnymi intencjami, przez co 
ich zachowania wyrażają to, co ludzie mają na myśli, czy też mieli na my-
śli w chwili decydowania się na podjęcie lub kontynuowanie określonego 
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postępowania. Jednocześnie samo to zachowanie powoduje pewne kon-
sekwencje w zewnętrznym świecie materialnym, przy czym ich istnienie 
i kształt tylko do pewnego stopnia są zależne od tego, czy były one zamie-
rzone, czy też nie. Oba aspekty sprawstwa są istotne dla jego sensu odpo-
wiedzialności, której zakres jest w konsekwencji uwarunkowany i ograni-
czony obiektywnie i subiektywnie. Paralelną obserwację można uczynić 
odnośnie do procesu karania, wskazując również na jego wspólnotowy 
i jednostkowy wymiar. Pierwszy z nich oznacza, że kara jest wymierzana 
w imieniu wspólnoty lub społeczeństwa, którego normy, podzielane warto-
ści lub inaczej pojmowane dobra zostały naruszone przez jednostkę, która 
powinna była zachować się w odmienny sposób, niż to uczyniła. Reakcja 
ujemna stanowi zatem sposób odczytania treści czynu sprawcy, jako zła 
publicznego i wyrządzenie krzywdy określonej grupie członków społecz-
ności. Jednakże sam powód ukarania jest zasadniczo indywidualny, na-
kierowany na jednostkę – jakkolwiek może on być zindywidualizowany 
w kontekście wspólnego systemu normatywnego. Chodzi bowiem o do-
prowadzenie do sytuacji, w której konkretna jednostka będzie rzeczywiście 
odpowiedzialna za wyrządzone zło. Tym samym relacja odpowiedzialno-
ści w prawie karnym jest stosunkowo złożona i zakłada: 1) funkcjonowa-
nie określonego dobra społecznego, 2) społeczną potrzebę jego ochrony 
związaną ze stwierdzonymi naruszeniami tego dobra, 3) wprowadzenie 
karalności za naruszenie dobra (typizacja czynu zabronionego), 4) popeł-
nienie czynu zabronionego pod groźbą kary, 5) wymierzenie grożącej kary, 
6) realizacja społecznych celów karania kryminalnego. W powołanym zna-
czeniu kara pojmowana jest nie tylko retrospektywnie, lecz również – 
i to co najmniej w tym samym stopniu – prospektywnie, w celu korek-
ty zachowania potencjalnych sprawców. Prosty i intuicyjny sens karania 
„zło za zło” został tutaj przekształcony w złożony państwowy mechanizm 
ochrony społecznej przy użyciu kar.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że funkcje prawa karnego są okreś-
lone pozytywnie, gdy tymczasem funkcjonowanie prawa karnego 
opiera się na elemencie negatywnym, tj. karze kryminalnej stanowią-
cej przecież osobistą dolegliwość (represję). Okoliczność ta sprawia, że 
możliwości realizacji za pomocą prawa karnego przypisanych mu funkcji, 
zwłaszcza funkcji ochronnej, co do zasady, są istotnie ograniczone. Stano-
wi to m.in. podstawę formułowania fundamentalnej zasady ultima ratio 
prawa karnego, która bierze się nie tylko z instynktownej chęci ograni-
czania lub unikania wszelkiej represji, lecz również z uznania obiektywnie 
ograniczonej funkcjonalności prawa karnego, jako państwowego sposobu 
zabezpieczenia porządku publicznego.
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Sens karania jest urzeczywistniany przez państwo. Ta okoliczność spra-
wia, że każde państwo ma swoje odrębne i odmienne prawo karania, zaś 
charakter samego państwa (demokratyczny albo totalitarny) istotnie wpły-
wa na treść prawa karania. Nie zmienia to jednak immanentnej istoty sen-
su karania, która zawsze sprowadza się do specyficznej realizacji ochrony 
ważnych dóbr ogólnospołecznych za pomocą instrumentów państwowe-
go przymusu w postaci kar kryminalnych – potwierdzających wagę dóbr 
prawnych oraz przeciwdziałających ich naruszaniu. Współcześnie dostrze-
galne są dwa podstawowe punkty odniesienia dla rekonstrukcji uwarunko-
wań aksjologicznych prawa karnego – liberalizm i komunitaryzm. Libera-
łowie uznają społeczeństwo za zbiór jednostek łączących się dobrowolnie 
dla osiągania swoich partykularnych celów. Wspólnota jest zatem jedy-
nie instrumentem ochrony i realizacji interesów jednostki; obywatele pań-
stwa liberalnego żyją raczej obok siebie niż ze sobą. Zadaniem państwa 
liberalnego jest zapewnić ochronę indywidualnej swobodzie decydowa-
nia o swoim życiu i wybierania tego, co w mniemaniu wybierającego jest 
dobre. Z tej perspektywy kara kryminalna może być uzasadniona o tyle, 
o ile gwarantuje każdemu bezpieczne korzystanie z nienaruszonej przez 
nikogo sfery wolności. Liberalny system karny musi przede wszystkim 
zabezpieczać tę wolność – a w rzeczywistości nadmiernie jej nie ograni-
czać, tłumacząc się potrzebą jej zabezpieczenia. Jak się zatem okazuje, li-
beralne założenia z jednej strony uprawniają państwo do posługiwania się 
karą, z drugiej nakładają określone ograniczenia dotyczące treści zakazów 
karnych i surowości kar. Komunitaryści pojmują tymczasem społeczeń-
stwo jako wspólnotę, w ramach której jednostka egzystuje, i tylko w ra-
mach której może realizować swe cele. Wspólnota jest zatem koniecznym 
sposobem życia i nosicielem określonych obowiązków. Państwo komuni-
tarystyczne przykłada przeto wiele uwagi do aktywnego wspierania war-
tości społecznych. Przestępstwo jest więc zawsze pogwałceniem którejś 
z centralnych dla wspólnoty wartości lub norm. W związku z tym komu-
nitarny system karny musi przybrać postać stosunkowo interwencjoni-
stycznego i wspierać rozwój wartości wspólnotowych przez treść i suro-
wość zakazów. 

Na gruncie prawa karnego spór między koncepcją priorytetu jednostki 
a koncepcją przewagi dobra wspólnego nad indywidualnym można spro-
wadzić do dyskusji dotyczącej trzech zasad. Każda z nich dotyczy innej 
podstawy ograniczania indywidualnej wolności, a w konsekwencji decy-
dowania o treści zakazów karnych i uzasadnienia kary. Zgodnie z pierw-
szą z nich, wolność jednostki może być ograniczona wówczas, gdy ta 
swym zachowaniem wyrządza krzywdę innym (tzw. zasada krzywdy). 
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Dwie następne to: zasada prawnego moralizmu i paternalizmu. Ich cał-
kowite odrzucenie będzie oznaczało odpowiednio zakaz udziału państwa 
w kształtowaniu u obywateli przekonań światopoglądowych, etycznych 
lub religijnych (np. o niemoralności bigamii) oraz zakaz żądania od oby-
wateli czegokolwiek, co byłoby konieczne ze względu na ich własne dobro 
(przejawia się to np. potencjalnym brakiem obowiązku zapinania pasów 
bezpieczeństwa lub zakazu zażywania narkotyków). Każda z tych zasad 
stanowi w istocie płaszczyznę, na której w określonej społeczności balan-
suje się rolę wartości indywidualnych ze wspólnotowymi. Nawet w skraj-
nie liberalnej społeczności (np. libertarianizm w wersji państwa minimal-
nego) zajdzie potrzeba ochrony porządku, bezpieczeństwa i własności 
– a zatem konieczność zgody na zasadę krzywdy i częściowej zgody na 
zasadę prawnego moralizmu (w postaci kształtowania przekonania o war-
tości własności prywatnej, wolności jednostki w sprawach moralnych itp.) 
jako podstawę ograniczenia całkowitej wolności jednostki.

§ 2. Podstawowe pojęcia związane z prawem karnym

I. Odpowiedzialność karna

Podstawą karania w prawie karnym jest stwierdzenie relacji spraw-
stwa, która rodzi możliwość egzekucji odpowiedzialności karnej. Z for-
malnego punktu widzenia dla ustalenia relacji sprawstwa czynu zabronio-
nego konieczna jest: 
a) identyfikacja czynu sprawcy, a zatem określenie w jakiej konfigura-

cji, treści i stopniu zaawansowania zamachu został on popełniony, jak 
również potwierdzenie, że to konkretne zachowanie sprawcy wypełnia 
matrycę, jaką stanowi ustawowy zakaz karny;

b) ustalenie przestępności czynu, czyli potwierdzenie, że zaszła suma 
warunków przewidzianych w art. 1 KK, która pozwala uznać dany 
czyn sprawcy za bezprawny (sprzeczny z ustawą), karalny (zagrożo-
ny pod groźbą kary), karygodny (stopień naruszenia dobra jest taki, że 
czyn nie może być ze społecznego punktu widzenia zlekceważony), 
i w końcu – zawiniony (nie nastąpiła żadna okoliczność, która zakłóci-
łaby tak bardzo sytuację motywacyjną sprawcy, że nie można od niego 
wymagać zachowania zgodnego z prawem).

Ponoszenie odpowiedzialności karnej sprowadza się do obłożenia 
sprawcy stygmatyzacją – potępieniem ze względu na to, co uczynił, jak 
również nałożenia na niego konkretnej dolegliwości w postaci kar krymi-
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nalnych oraz innych środków reakcji karnoprawnej. Odpowiedzialność ta 
ma zawsze charakter osobisty i indywidualny, taki charakter mają również 
kary kryminalne. Taki charakter odpowiedzialności karnej wynika z indy-
widualizacji podstaw tej odpowiedzialności i zerwania z odpowiedzialno-
ścią zbiorową. Przestępność jest bowiem ustalana w odniesieniu do ściśle 
określonej osoby w związku z jej osobistym udziałem w popełnieniu da-
nego czynu zabronionego. 

Wyróżnia się odpowiedzialność karną sensu stricto (tylko za prze-
stępstwa) oraz sensu largo, która obejmuje odpowiedzialność nie tylko 
za przestępstwa, lecz również za przestępstwa i wykroczenia skarbowe 
oraz za wykroczenia. W związku z tym, dla precyzyjnego określenia od-
powiedzialności karnej we właściwym (ścisłym) sensie wskazuje się na 
odpowiedzialność karną za przestępstwa. Odpowiedzialność karna w zna-
czeniu szerokim jest szczególnym rodzajem odpowiedzialności prawnej. 
Nawiązując do klasycznego podziału prawa na następujące gałęzie: cywil-
ne, karne i administracyjne, należy odpowiednio wskazać na podstawowe 
i odrębne rodzaje odpowiedzialności prawnej, tj.: cywilną, karną i admi-
nistracyjną. 

II. Przepis karny

W pozytywistycznym porządku prawnym, podstawowym źródłem pra-
wa jest przepis prawa (prawny).

Przepis karny (karnoprawny) jest jednostką redakcyjną tekstu prawne-
go, z którego rekonstruujemy treść zakazu karnego. Z uwagi na wymóg 
ustawowej określoności prawa karnego, przepis karny jest zawsze prze-
pisem ustawy, czyli jego określoną jednostką redakcyjną (artykułem, pa-
ragrafem, ustępem albo punktem). Przepis karny, jako podstawa rekon-
strukcji zakazu, powinien być zrozumiały i precyzyjny, a jego interpretacja 
powinna być ścisła.

Przepisy karne określają podstawy i konsekwencje odpowiedzialności 
karnej za przestępstwa. Są one nośnikami określonych norm i zasad, przy-
pisywanych warunkom odpowiedzialności karnej. Cele ustanowienia, a co 
za tym idzie – również interpretacji przepisu karnego muszą być ściśle 
identyfikowane z funkcją ochrony określonych dóbr, których naruszenie 
jest karygodne ze społecznego punktu widzenia. 

Zasadniczo można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje przepisów kar-
nych. Do pierwszej grupy należy zaliczyć przepisy generalne, określają-
ce podstawy i konsekwencje odpowiedzialności karnej. Zawarte są one 
w Części ogólnej Kodeksu karnego i dotyczą z reguły wszystkich prze-
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stępstw, a wyjątkowo – tylko ich określonych kategorii. W tym zakresie 
można wskazać na przepisy dotyczące podstaw odpowiedzialności karnej 
(przedmiot badań – nauki o przestępstwie) oraz przepisy dotyczące reak-
cji karnoprawnej (przedmiot badań – nauki o karze). Do drugiej grupy na-
leży zaliczyć przepisy określające dany typ czynu zabronionego, które 
zawarte są w Części szczególnej Kodeksu karnego oraz innych ustawach 
karnych. W tym zakresie, przepis karny przed wszystkim określa typ czynu 
zabronionego pod groźbą kary kryminalnej. Przepis taki w szczególności 
składa się z części opisującej czyn zabroniony oraz sankcji karnej, czyli 
części opisującej kary grożące za popełnienie tego czynu zabronionego.

Wymaga się, aby przepisy prawa karnego miały charakter systemowy, 
czyli zupełny i wzajemnie spójny. Przepisy Kodeksu karnego składają się 
na tzw. kodeksowe prawo karne, zaś przepisy karne innych ustaw kar-
nych (w tym również innych kodeksów) składają się na tzw. pozakodek-
sowe prawo karne. Wszystkie te przepisy składają się na system prawa 
karnego. 

III. Czyn zabroniony

Każdy akt karania musi znaleźć umocowanie w fakcie popełnienia 
konkretnego deliktu (podstawy karania). Zasada ta w części obowiązuje 
również w prawie karnym skarbowym, prawie wykroczeń, jak również 
w publicznym i niepublicznym administracyjnym i dyscyplinarnym pra-
wie karania. Pojęcie czynu zabronionego nie jest więc określeniem wystę-
pującym wyłącznie w prawie karnym. Dlatego konieczne jest podkreśle-
nie, że czyn zabroniony w prawie karnym to czyn zabroniony określony 
w ustawie karnej, tzn. w ustawie, w której prawodawca określił podstawy 
odpowiedzialności karnej za przestępstwo, a zatem w ustawie, w której 
określony typ czynu zabronionego opatrzył sankcją karną przewidującą 
karę kryminalną. Omawiane pojęcie stanowi więc swoisty, konwencjonal-
ny w nauce prawa karnego, skrót myślowy dla pojęcia czynu zabronione-
go przez ustawę pod groźbą kary.

Podstawą odpowiedzialności karnej jest przestępstwo, a podstawą prze-
stępstwa jest określony czyn zabroniony. Odpowiedzialności karnej pod-
lega jedynie sprawca czynu zabronionego zagrożonego karą kryminal-
ną w ustawie (zob. art. 1 KK). Prawo karne określa karalne zamachy na 
dane dobro chronione. Sposoby niepożądanego zamachu na dobro są opi-
sywane jako typy czynów zabronionych, obwarowane groźbą nałożenia 
na sprawcę kary. Typizacja polega na identyfikacji takich zachowań, któ-
re zdaniem ustawodawcy są typowym i karygodnym sposobem działania 
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na szkodę wartości podzielanych w społeczeństwie (np. życie, zdrowie, 
własność). Opisuje się je w postaci charakterystyki niepożądanego zacho-
wania. Ustawodawca zobowiązany jest określić to zachowanie w sposób 
odpowiednio precyzyjny, aby można było w sposób stosunkowo łatwy zi-
dentyfikować granice zakazu i ustalić, jakie postępowanie jest zakazane 
(karalne), a jakie dozwolone. Ustawowe określenie danego typu czynu za-
bronionego odbywa się zatem poprzez wskazanie jego podstawowych i ko-
niecznych szczególnych cech (znamion ustawowych). Wyrazem tego jest 
przepis art. 115 § 1 KK, który stanowi, że czynem zabronionym jest zacho-
wanie o znamionach określonych w ustawie karnej. Podstawą czynu za-
bronionego jest czyn człowieka pojmowany jako jego uzewnętrznione za-
chowanie stanowiące rezultat jego wewnętrznych procesów psychicznych. 
Czyn człowieka ma więc dwoistą „psychiczno-fizyczną” naturę, zawiera 
komponenty ze sfery przeżyć sprawcy (np. pragnienie doprowadzenia 
innej osoby do czynności seksualnej) oraz ze sfery względem niego ze-
wnętrznej, realnej (np. konkretne przymuszenie do poddania się współ-
życiu seksualnemu), przy czym wskazane dwa elementy czynu są niero-
zerwalne i równoważne. Dlatego też czyn zabroniony pod groźbą kary 
określa się poprzez wskazanie jego znamion należących odpowiednio do 
strony podmiotowej i przedmiotowej.

Dzięki typizacji otrzymujemy – mówiąc obrazowo – formę, którą wy-
krawamy z całości zachowania sprawcy interesujący nas fragment, badając 
czy wszystkie znamiona typu czynu zabronionego zostały wypełnione. Je-
śli tak, to możemy konkludować sprawstwo konkretnego czynu zabronio-
nego i przejść do badania, czy sprawca działał w takich warunkach, które 
uzasadniają jego odpowiedzialność karną (np. czy nie działał w stanie nie-
poczytalności lub w obronie koniecznej). 

Zgodnie z zasadami obowiązującej techniki prawodawczej, przepis kar-
ny określający przestępstwo jest konstruowany poprzez wskazanie jego 
znamion1. Przywołane normatywne reguły wynikają z tradycyjnie i po-
wszechnie stosowanej w nauce prawa karnego generalnej metody rekon-
strukcji treści każdego typu czynu zabronionego, wyróżniając jego okreś-
lone rodzajowo znamiona ustawowe. Wyróżnia się następujące znamiona 
ustawowe: 1) podmiotu typu czynu zabronionego, określające jego spraw-
cę, 2) strony przedmiotowej typu czynu zabronionego, określające karal-
ne zachowanie się sprawcy, oraz 3) znamiona strony podmiotowej typu 
czynu zabronionego, określające karalny psychiczny stosunek sprawcy do 

1 Zob. § 75 i nast. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie 
„Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908).
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swojego karalnego zachowania. Niektórzy wskazują ponadto na znamio-
na przedmiotu ochrony, tj. jego – niewyrażoną wprost w ustawowym opi-
sie typu czynu zabronionego – cechę określającą charakter rodzajowego 
i indywidualnego dobra prawnego, podlegającego karnoprawnej ochronie 
przez przepis, w którym wskazano ten typ czynu. 

ZADANIE WARSZTATOWE
Na podstawie analizy art. 199 § 3 KK opisz, na czym ma polegać czyn zabro-

niony, wskazany w tym przepisie. W szczególności zastanów się nad kwalifikacją 
zachowania sponsorów tzw. galerianek, czyli dziewcząt pozostających w relacji 
seksualnej z osobą, która dba o ich potrzeby materialne.

Pojęcie czynu zabronionego nie może być utożsamiane z ogólnym po-
jęciem czynu sprawcy. Czyn sprawcy to fragment jego zachowania, któ-
ry dopiero następnie podlega karnoprawnej ocenie (kwalifikacji). W nauce 
prawa karnego wskazuje się na określone koncepcje czynu, które odnoszą 
się do karnoprawnej doniosłości generalnie pojmowanego fragmentu za-
chowania człowieka. Odpowiednie definiowanie pojęcia czynu bezpośred-
nio wpływa na pojmowanie czynu zabronionego jako podstawy odpowie-
dzialności karnej. 

IV. Sprawca

Odpowiedzialności karnej może podlegać wyłącznie sprawca czy-
nu zabronionego. Pojęcie sprawcy staje się w ten sposób podstawowym 
i często używanym pojęciem prawa karnego. W prawie karnym nierzad-
ko korzysta się również z pojęcia „sprawca przestępstwa”, co ozna-
cza sprawcę czynu zabronionego, w odniesieniu którego aktualizują się 
wszystkie przesłanki odpowiedzialności karnej. Dla określenia sprawcy, 
w prawie karnym najczęściej używa się zaimka osobowego: „kto”. Tak 
też dzieje się w kluczowym dla zasad odpowiedzialności karnej art. 1 § 1 
KK. Zawarto tamże następujące sformułowanie: „Odpowiedzialności kar-
nej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony…”. Jego normatywny 
sens sprowadza się do stwierdzenia, że odpowiedzialności karnej podlega 
tylko sprawca czynu zabronionego. W tym znaczeniu pojęcie sprawcy jest 
tożsame z karnoprawnym wyrażeniem „kto”. 

Pojęcie sprawcy wywodzi się z języka potocznego i związane jest 
z czynnością polegającą na „sprawianiu czegoś”, czyli stwarzaniu czy kre-
owaniu określonych zdarzeń. W prawie karnym pojęcie to uzyskało jednak 
samodzielny status i odrębne ściśle określone, specjalistyczne znaczenie. 
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