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PRAWO KARNE JEST GAŁĘZIĄ PRAWA PUBLICZNEGO,
KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ:

1. relacją podporządkowania (podległością jednego podmiotu
kompetencji drugiego podmiotu),

2. sposobem korzystania z przewidzianych tym prawem środków
ochrony prawnej (obowiązkiem reagowania poprzez czynności
procesowe na zachowania niezgodne z normą prawną),

3. rodzajem środków ochrony prawnej (kary, środki karne, środki
zabezpieczające),

4. specyficzną metodą unormowania (zwłaszcza w części szczególnej
kodeksu karnego).



PRAWO KARNE można dzielić ze względu na kryterium formalne, tj.
ujęcie w odrębnym akcie prawnym:

1/ PRAWO KARNE MATERIALNE (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks karny)

2/ PRAWO KARNE PROCESOWE (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks postępowania karnego)

3/ PRAWO KARNE WYKONAWCZE (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks karny wykonawczy)



Funkcja gwarancyjna prawa karnego wiąże się z tak
fundamentalnymi zasadami jak:

- nullum crimen sine lege (nie ma przestępstwa bez ustawy),

- nullum poena sine lege (nie ma kary bez ustawy),

- lex severior retro non agit (prawo surowsze nie działa wstecz).



Zasada nullum crimen sine lege wyraża 3 postulaty:

1/ aby źródłem przepisów prawnokarnych był akt prawny rangi
ustawowej,

2/ możliwie najbardziej precyzyjnego (jednoznacznego) opisu
zachowania zabronionego pod groźbą kary,

3/ zakaz stosowania analogii i wykładni rozszerzającej na niekorzyść
sprawcy.



Zasada nullum poena sine lege wyraża 3 postulaty:

1/ aby źródłem kary był akt prawny rangi ustawowej,

2/możliwie najbardziej precyzyjnego (jednoznacznego) opisu kary,

3/ zakaz stosowania analogii i wykładni rozszerzającej na niekorzyść
sprawcy.



Zasada lex severior retro non agit oznacza zakaz retroaktywnego
(wstecznego) stosowania określonych surowszych przepisów
prawa karnego.



Zasada terytorialności została wyrażona w art. 5 k.k.,
zgodnie z którym:

„Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy,
który popełnił czyn zabroniony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim
statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa
międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest
stroną, stanowi inaczej.”.



Przykładem takiej umowy jest umowa przystąpienia
Polski do NATO, wedle której nie stosuje się polskiej
ustawy karnej do popełnionych na terytorium RP
czynów zabronionych pod groźbą kary przez
żołnierzy tej organizacjimiędzynarodowej.



Art. 5 k.k. abstrahuje od kwestii obywatelstwa sprawcy,
bowiem dla zastosowania normy w nim wyrażonej nie
ma znaczenia to, czy sprawcą czynu zabronionego pod
groźbą kary popełnionego na terytorium RP, na polskim
statku wodnym lub polskim statku powietrznym był
obywatel polski, cudzoziemiec czy też apatryda
(bezpaństwowiec).



Konsekwencją ustalenia, że czyn zabroniony pod
groźbą kary został popełniony poza wskazanymi
obszarami, tj. poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i nie na pokładzie polskiego statku wodnego
lub polskiego statku powietrznego, jest uznanie, iż
został on popełniony za granicą.



Wówczas stosowanie przepisów polskiego prawa
karnego uzależnione jest od spełnienia szeregu
warunków, określonych zwłaszcza w rozdziale XIII
kodeksu karnego pt. „Odpowiedzialność za
przestępstwa popełnione za granicą”.



Przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony przez
ustawę pod groźbą kary, który jest zarazem
bezprawny, karygodny i zawiniony.



Elementami struktury przestępstwa są:

1. zachowanie się człowieka,

2. uznanie, że jest ono czynem,

3. uznanie, że jest ono czynem zabronionym pod
groźbą kary,

4. uznanie, że jest ono czynem bezprawnym,

5. uznanie, że jest ono czynem karygodnym
(społecznie szkodliwym w stopniu większym niż
znikomy),

6. uznanie, że jest ono czynem zawinionym.

Elementy przedstawionej struktury są elementami
koniecznymi, tzn. że brak któregokolwiek z nich
pociąga za sobą BRAK PRZESTĘPSTWA.



Zachowanie się człowieka może zatem polegać na:

- działaniu,

- zaniechaniu określonego działania,

- ?? posiadaniu ?? (utrzymywaniu pewnego stanu
rzeczy).



Do katalogu okoliczności uniemożliwiających
przyjęcie czynu zalicza się najczęściej:

1. przymus bezwzględny (vis absoluta),

2. odruch bezwarunkowy,

3. stan wyłączonej świadomości,

4. stan wyłączający fizjologiczną możność działania.



Zgodnie z art. 115 § 1 k.k., czynem zabronionym jest
zachowanie o znamionach opisanych w ustawie
karnej.



Strona podmiotowa czynu zabronionego pod groźbą
kary to stosunek intelektualno-psychiczny sprawcy do
popełnianego przezeń zachowania się opisanego w
przepisie określającym znamiona tego czynu.

Stosunek ten może zasadniczo może polegać na
umyślnym albo nieumyślnym popełnieniu czynu
zabronionego pod groźbą kary.



Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli
sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go
popełnić albo przewidując możliwość jego
popełnienia, na to się godzi (art. 9 § 1 k.k.).



Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli
sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia
go jednak na skutek niezachowania ostrożności
wymaganej w danych okolicznościach, mimo że
możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo
mógł przewidzieć (art. 9 § 2 k.k.).



Bezprawność należy ujmować jako niezgodność
z obowiązującymi normami prawnymi.

Kontratypem jest okoliczność uniemożliwiająca
przyjęcie bezprawności ludzkiego zachowania się.

Działanie w ramach kontratypu powoduje, że czyn
zabroniony jest traktowany jako legalny.



Przepis art. 25 § 1 k.k. statuuje tzw. obronę konieczną:

„Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej
odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na
jakiekolwiek dobro chronione prawem”.



W razie przekroczenia przez broniącego się granic
obrony koniecznej sąd – zgodnie z art. 25 § 2 k.k. –
może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a
nawet odstąpić od jej wymierzenia.



Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony
koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu
się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający
do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach
poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że
przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące
(art. 25 § 2a k.k.).



Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony
koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia
usprawiedliwionych okolicznościami zamachu
(art. 25 § 3 k.k.).



U podstaw przyznania karceniu statusu okoliczności
kontratypowej leżało przekonanie, że w określonych
warunkach może być ono zachowaniem społecznie
opłacalnym, ponieważ formuje w karconym właściwe
postawy społeczne mające umożliwiać mu należyte
funkcjonowanie w społeczeństwie.



Wyróżniamy dwa rodzaje karcenia:

1) karcenie cielesne, nazywane też fizycznym

oraz

2) karcenie słowne.



W aktualnym stanie prawnym wychowawcze karcenie
cielesne osoby małoletniej przez rodzica lub jej
opiekuna prawnego jest niedopuszczalne i powinno być
kwalifikowane jako zachowanie bezprawne.

Jest tak za sprawą art. 961 k.r.o.:

„Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz
sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim
zakazuje się stosowania kar cielesnych.”



Karcenia słownego względem osoby małoletniej
realizującego dopuścić się może nie tylko rodzic lub
prawny opiekun tej osoby.

Karcącym może być także nauczyciel, wychowawca
lub nawet osoba obca.



Mianem dozwolonej samopomocy określa się szereg
określonego rodzaju uprawnień wynikających z
przepisów prawa cywilnego.

Uprawnieniem takim jest wynikające z art. 343 § 2
k.c. prawo posiadacza do ochrony posiadania
w sytuacji jego naruszenia.



„Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po
samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić
własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu
jednak stosować przy tym przemocy względem osób.
Posiadacz rzeczy ruchomej, jeżeli grozi mu
niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody, może
natychmiast po samowolnym pozbawieniu go
posiadania zastosować niezbędną samopomoc w celu
przywrócenia stanu poprzedniego.”



Innym uprawnieniem zaliczanym do dozwolonej
samopomocy jest uprawnienie wypływające z art. 432
§1 k.c.

Według tego przepisu posiadacz gruntu może zająć
cudze zwierzę, które wyrządza szkodę na gruncie,
jeżeli zajęcie jest potrzebne do zabezpieczenia
roszczenia o naprawienie szkody.



Przykładem dozwolonej samopomocy jest również
uprawnienie, o którymmowa w art. 671 § 2 k.c.

W myśl tego przepisu wynajmujący może się
sprzeciwić usunięciu rzeczy obciążonych zastawem i
zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki
zaległy czynsz nie będzie zapłacony lub zabezpieczony.



Za dozwoloną samopomoc uznaje się też prawo do
ujęcia osoby na gorącym uczynku przestępstwa lub w
pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu
przestępstwa.

Zgodnie z art. 243 § 1 k.p.k. prawo to przysługuje wtedy,
gdy zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub gdy nie
można ustalić jej tożsamości.

Ujętą we wskazanych okolicznościach osobę należy – na
co wskazuje norma nakazująca zawarta w art. 243 § 2
k.p.k. – niezwłocznie oddać w ręce Policji.



Zgoda dysponenta dobrem dla swojej prawnokarnej
ważnościmusi spełniać łącznie następujące warunki:

1) musi być wynikiem suwerennej decyzji dysponenta
dobrem prawnie chronionym,

2) musi być ona decyzją podmiotu upoważnionego,

3) musi ona istnieć w chwili naruszenia lub narażenia
dobra prawnego na niebezpieczeństwo jego
naruszenia.



Do kontratypów można zaliczyć również czynności
lecznicze i kosmetyczne.

Aby można było mówić o czynności leczniczej, muszą
być spełnione dwa kluczowe warunki:

- czynność musi być podjęta w celu leczniczym (tj.
diagnostycznym lub terapeutycznym),

- czynność musi być wykonana w zgodzie z regułami
sztuki medycznej.



Zwyczaj sprawia, że pewne zachowania, które
normalnie kwalifikowane jako zabronione pod groźbą
kary, czynami zabronionymi nie są.

Uświęcone tym zwyczajem postrzegane są jako
zachowania społecznie akceptowalne.

Przykładowo: śmigus-dyngus



Przykładem zachowań społecznie akceptowalnych jest
również obdarowywanie prezentami osób pełniących
funkcje publiczne (lekarzy, nauczycieli czy innych
urzędników) dokonywane w ściśle określonych
warunkach:

1) nieobiecanie prezentu przed dokonaniem czynności
urzędowej,

2) obdarowanie prezentem z własnej inicjatywy, a nie z
inicjatywy osoby pełniącej funkcję publiczną,

3) zwyczajowo dopuszczalna, a więc w zasadzie
symboliczna, wartość prezentu.



Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego
społeczna szkodliwość jest znikoma (art. 1 § 2 k.k.).



Zgodnie z art. 1 § 3 k.k.: „Nie popełnia przestępstwa
sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu
przypisać winy w czasie czynu.”.



Jedną z okoliczności wyłączających winę w prawie
karnym jest NIEPOCZYTALNOŚĆ.

Zgodnie z art. 31 § 1 k.k.:

„Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby
psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego
zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie
czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować
swoim postępowaniem.”



Za obowiązujący uznać należy pogląd, że niezmiernie
trudno jest wytyczyć ostrą granicę pomiędzy
zdrowiem psychicznym a chorobą psychiczną.

Dlatego też we współczesnej psychiatrii odchodzi się
od posługiwania się pojęciem „choroba psychiczna”
na rzecz pojęcia „zaburzenie psychiczne”.



Upośledzenie umysłowe jest stopniowalne.

W dawnej psychiatrii wyróżniano trzy stopnie
oligofrenii:

1) idiotyzm (idiotismus, idiotia),

2) głuptactwo (imbecylizm, imbecilitas),

3) ograniczoność umysłowa (debilizm, debilitas
mentalis).



We współczesnej psychiatrii upośledzenie umysłowe
dzieli się na:

1) głębokie (profound),

2) poważne, znaczne (sever),

3) umiarkowane (moderate),

4) lekkie (mild).



Do innych zakłóceń czynności psychicznych należą
m.in. patologiczne upojenie oraz afekt patologiczny.

Przyczynami niepoczytalności mogą być również
zakłócenia o charakterze niepatologicznym, które
mogą być związane z:

1) intoksykacją (zatruciem),

2) okresem dojrzewania płciowego,

3)menstruacją,

4) brzemiennością,

5) okresem klimakteryjnym,

6) ze skrajnym przemęczeniem.



Zmniejszoną poczytalnością określamy stan,
w którym z powodu choroby psychicznej,
upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia
czynności psychicznych sprawca przestępstwa
w chwili jego popełniania miał w znacznym stopniu
ograniczoną zdolność do:

1) rozpoznania znaczenia czynu lub

2) pokierowania swoim postępowaniem.



Zmniejszona poczytalność sprawcy umniejsza jego
winę.

Konsekwencją tego jest przyznanie sądowi
kompetencji do nadzwyczajnego złagodzenia kary (z
której sąd będzie mógł zrobić użytek tylko wówczas,
gdy stwierdzi, że stan zmniejszonej poczytalności miał
miejsce w chwili popełniania przestępstwa).



Zgodnie z art. 31 § 3 k.k. „Przepisów § 1 i 2 nie stosuje
się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub
odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie
poczytalności, które przewidywał lub mógł
przewidzieć”.



Przepis ten formułuje warunki (kryteria) tzw.
zawinienia na przedpolu czynu zabronionego:

1) ustalenie, że sprawca wprawił się w stan
nietrzeźwości lub odurzenia,

2) ustalenie, że stan nietrzeźwości lub odurzenia
spowodował wyłączenie lub ograniczenie
poczytalności,

3) ustalenie, że sprawca przewidywał lub mógł
przewidzieć to, że stan nietrzeźwości lub odurzenia
wyłączy lub ograniczy jego poczytalność.



Nieletniość, z którą w obszarze unormowań Kodeksu
karnego mamy do czynienia w sytuacji popełnienia
czynu zabronionego pod groźbą kary przed
ukończeniem 17. roku życia, jest okolicznością, która
uniemożliwia przypisanie takiemu sprawcy winy.



Pogląd taki jest słuszny jedynie co do zasady,
ponieważ bez większego trudu można wykazać, że są
takie osoby nieletnie, od których – z uwagi na ich
poziom rozwoju intelektualno-emocjonalnego – w
pełni można wymagać zachowania się zgodnego z
żądaniem zawartym w treści, adresowanej także do
nich, prawnokarnej normy sankcjonowanej.

Stądm.in. regulacja zawarta w art. 10 § 2 k.k.



Błąd co do prawa – art. 30 k.k.

Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu
zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości
jego bezprawności; jeżeli błąd sprawcy jest
nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować
nadzwyczajne złagodzenie kary.



Zgodnie z art. 30 k.k. błędem co do prawa
w rozumieniu tego przepisu jest jedynie
nieświadomość bezprawności czynu zabronionego.



Błąd co do prawamoże wynikać z:

- nieczytelności przepisu prawa,

- niedostępności przepisu prawa,

- krótkiego vacatio legis,

- krótkiego okres obowiązywania przepisu prawa,

- cudzoziemskości połączonej z krótkim pobytem w
danym kraju,

- wątpliwości doktrynalnych i orzeczniczych dot.
wykładni przepisu prawnego lub jego fragmentu.



Użytek błędu co do prawa jest na gruncie prawa
karnego istotnie ograniczony.

Wskazuje się na to, że jest on w zasadzie niemożliwy w
przypadku tzw. przestępstw mala per se, a więc
przestępstw „typowych”.



Odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku tzw.
przestępstw mala prohibita, a więc takich, przy
których uzasadnienie zakazu pod groźbą kary nie jest
ściśle związane z obowiązywaniem stosownych norm
moralnych uchodzących za ich podłoże aksjologiczne.

Z przestępstwami mala prohibita mamy do czynienia
w przypadku przestępstw o charakterze
administracyjnym, gospodarczym i finansowym.



Zgodnie z art. 32 k.k. karami są:

1) grzywna;

2) ograniczenie wolności;

3) pozbawienie wolności;

4) 25 lat pozbawienia wolności;

5) dożywotnie pozbawienie wolności.



Grzywna jest karą majątkową, polegającą na
obowiązku uiszczenia określonej przez sąd kwoty
pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa.

Grzywna jest karą nieizolacyjną.



Zgodnie z art. 34 § 1 k.k., jeżeli ustawa nie stanowi
inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej
miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją wmiesiącach i
latach.

Istotą kary ograniczenia wolności jest ograniczenie
swobody skazanego, która przejawia się w zakazie –
bez zgody sądu – zmieniania miejsca stałego pobytu
oraz nakazie udzielania wyjaśnień odnośnie przebiegu
tej kary.



Najistotniejszym ograniczeniem wynikającym z tej
kary jest:

- obowiązek wykonywania nieodpłatnej,
kontrolowanej pracy na cele społeczne

lub

- comiesięczne potrącenie wynagrodzenia na cel
społeczny wskazany przez sąd.

Mogą być orzekane łącznie albo osobno.



Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest
wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w
stosunkumiesięcznym.



Potrącenie może wynosić od 10% do 25%
wynagrodzenia za pracęw stosunkumiesięcznym.

W tym przypadku, w okresie odbywania kary skazany
nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.
Warunek ten nie dotyczy jednak pracodawcy.



W polskim prawie karnym wyróżniamy 3 rodzaje kary
pozbawienia wolności:

- tzw. terminowa kara pozbawienia wolności,

- kara 25 lat pozbawienia wolności

-kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Terminowa kara pozbawienia wolności trwa najkrócej
miesiąc, najdłużej 15 lat; wymierza się ją w miesiącach
i latach.



W polskim prawie karnym wyróżniamy 3 rodzaje kary
pozbawienia wolności:

- tzw. terminowa kara pozbawienia wolności,

- kara 25 lat pozbawienia wolności

- kara dożywotniego pozbawienia wolności.



Art. 148 [Zabójstwo]

§ 1. Kto zabija człowieka,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25
lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia
wolności.

§ 2. Kto zabija człowieka:

1) ze szczególnym okrucieństwem,

2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,

3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,

4) z użyciem materiałów wybuchowych,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25
lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia
wolności.

§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia
usprawiedliwionego okolicznościami,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.



Art. 150 [Zabójstwo eutanatyczne]

§ 1. Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod
wpływem współczucia dla niego,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.

§ 2. W wyjątkowych wypadkach sąd może zastosować
nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej
wymierzenia.



Art. 151 [Namowa i pomoc do samobójstwa]

Kto namową lub przez udzielenie pomocy
doprowadza człowieka do targnięcia się na własne
życie,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.



Art. 155 [Nieumyślne spowodowanie śmierci]

Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.



Art. 156 [Ciężki uszczerbek na zdrowiu]

§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

1) pozbawienia człowiekawzroku, słuchu,mowy, zdolności płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub
długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby
psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w
zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,

podlega karze pozbawieniawolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,

podlega karze pozbawieniawolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka,
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat
pozbawieniawolności albo karze dożywotniego pozbawieniawolności.



Art. 157 [Inny uszczerbek na zdrowiu]

§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż
określony w art. 156 § 1,

podlega karze pozbawieniawolności od 3miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający
nie dłużej niż 7 dni,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawieniawolności do lat 2.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonegow § 1 lub 2 działa nieumyślnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawieniawolności do roku.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności
narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia
prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie
ze sprawcą.

§ 5. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w
§ 3 następuje na jej wniosek.



Art. 158 [Bójka i pobicie]

§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym
naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia albo nastąpienie skutku określonegow art. 156
§ 1 lub w art. 157 § 1,
podlega karze pozbawieniawolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki
uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat
8.

§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć
człowieka, sprawca
podlega karze pozbawieniawolności od roku do lat 10.



Art. 160 [Narażenie na niebezpieczeństwo]

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu,
podlega karze pozbawieniawolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą
narażoną na niebezpieczeństwo,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat
5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa
nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawieniawolności do roku.



Art. 162 [Nieudzielenie pomocy]

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu
grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela
pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej
osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu,

podlega karze pozbawieniawolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy,
do której jest konieczne poddanie się zabiegowi
lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest
niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego
powołanej.



Art. 189 [Pozbawienie wolności]

§ 1. Kto pozbawia człowieka wolności,

podlega karze pozbawienia wolności od 3miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2a. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 2, dotyczy
osoby nieporadnej ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub
fizyczny, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 3. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1-2a, łączyło
się ze szczególnym udręczeniem, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.



Art. 190 [Groźba karalna]

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem
przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby
najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym
uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.



Art. 190a [Uporczywe nękanie]

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej
najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie
zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę,
wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu
wyrządzenia jej szkodymajątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie
się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na
wniosek pokrzywdzonego.



Art. 206 [Bigamia]

Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku
małżeńskim,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.



Art. 207 [Znęcanie się]

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną
osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy,

podlega karze pozbawieniawolności od 3miesięcy do lat 5.

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu
na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny,

podlega karze pozbawieniawolności od 6miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem
szczególnego okrucieństwa, sprawca

podlega karze pozbawieniawolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się
pokrzywdzonego nawłasne życie, sprawca

podlega karze pozbawieniawolności od lat 2 do 12.



Art. 209 [Uchylanie się od alimentów]

§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do
wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym
organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego
zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli
opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3
miesiące,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na
niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat
2.

§ 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek
pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania
wobec dłużnika alimentacyjnego.



Art. 210 [Porzucenie]

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się
o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną
ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę
tę porzuca,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.

§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby
określonej w § 1, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.



Art. 217 [Naruszenie nietykalności]

§ 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza
jego nietykalność cielesną,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawieniawolności do roku.

§ 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało
wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo
jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem
nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

§ 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.



Art. 278 [Kradzież]

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,

podlega karze pozbawienia wolności od 3miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy
program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.

§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje
na wniosek pokrzywdzonego.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty
uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.



Art. 280 [Rozbój]

§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc
natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do
stanu nieprzytomności lub bezbronności,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub
innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem
obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio
zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się
taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.



Art. 281 [Kradzież rozbójnicza]

Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy,
bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy
wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo
doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub
bezbronności,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.



Art. 284 [Przywłaszczenie]

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawomajątkowe,

podlega karze pozbawieniawolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzonąmu rzecz ruchomą,

podlega karze pozbawieniawolności od 3miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej,
sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie
następuje na wniosek pokrzywdzonego.



Art. 286 [Oszustwo]

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza
inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub
cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo
wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania
przedsiębranego działania,

podlega karze pozbawienia wolności od 6miesięcy do lat 8.



Art. 288 [Zniszczenie rzeczy]

§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do
użytku,

podlega karze pozbawienia wolności od 3miesięcy do lat 5.



Art. 294 [Typy kwalifikowane]

§ 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 278 § 1 lub
2, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 287 § 1, art. 288 § 1
lub 3, lub w art. 291 § 1, w stosunku do mienia znacznej wartości,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Tej samej karze podlega sprawca, który dopuszcza się
przestępstwa wymienionego w § 1 w stosunku do dobra o
szczególnym znaczeniu dla kultury.


