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ASPEKTY PRAWNE KWALIFIKOWANYCH TYPÓW 
PRZESTĘPSTWA ZABÓJSTWA — DOKTRYNA 

I ORZECZNICTWO

Wprowadzenie

Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. 3 wprowadził do polskiego prawodaw-
stwa typ kwalifi kowany zabójstwa. Była to reakcja na zachodzące procesy 
społeczne, cywilizacyjne oraz na narastającą brutalizację życia. Nowela 
kodeksu karnego z 22 marca 2011 r. 4 wprowadziła zmianę typów kwa-
lifi kowanych przestępstwa zabójstwa, które obowiązywały od 1 września 
1998 r. 5 Obowiązujące po tym okresie typy kwalifi kowane stanowiły swo-
istą nowość, gdyż ani ustawa karna z 1932 r. 6, ani z roku 1969 7 żadnych 
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typów kwalifi kowanych nie przewidywały. Sposób spowodowania śmierci, 
użyte narzędzie i motywy, którymi kieruje się sprawca, nie są istotne dla 
bytu zabójstwa w typie podstawowym (art. 148 k.k.). 

Zostały natomiast uwzględnione przy tworzeniu typów kwalifi kowanych 
zabójstwa 8, co w głównej mierze było następstwem wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 2009 r. 9, który postulował doniosłe następstwa w za-
kresie stosowania norm intertemporalnych.

Niebezpieczeństwo wspomnianej „kazuistyki” ujawniło się zanim jeszcze 
nowy kodeks karny wszedł w życie. Najpierw w kolejnych projektach prze-
widziano sześć kwalifi kowanych postaci zabójstwa. W tym, który został 
skierowany do sejmu, było ich już siedem. W międzyczasie dodano dalsze 
kwalifi kowane zabójstwo i w nowym kodeksie karnym jest ich już osiem. 
Po jego wejściu w życie zapewne długo będą się toczyły dyskusje, dlaczego 
także innych zbrodni nie ujęto jako ciężkich, np. zabójstw realizowanych 
w ramach działalności zorganizowanych grup przestępczych, morderstw 
na zlecenie, popełnianych w celu ukrycia innych zbrodni, morderstw poli-
cjantów 10, świadków obciążających sprawców itp. 

Natomiast po zmianach wprowadzonych ustawą zgodnie z regulacją za-
wartą w art. 148 § 2 i 3 k.k. do okoliczności kwalifi kujących, a więc zaost-
rzających odpowiedzialność karną za zabójstwo, zalicza się 11;

 — popełnienie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem (art. 148 § 2 
pkt 1),
 — popełnienie zabójstwa w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem 
albo rozbojem (art. 148 § 2 pkt 2) 
 — popełnienie zabójstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne 
potępienie (art. 148 § 2 pkt 3),
 — zabójstwo przy użyciu materiałów wybuchowych, (art. 148 § 2 pkt 4), 
 — zabicie jednym czynem więcej niż jednej osoby (art. 148 § 3 zd. 1),
 — zabójstwo popełnione przez sprawcę, który wcześniej był już prawo-
mocnie skazany za zabójstwo (art. 148 § 3 zd. 2),
 — zabójstwo funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub 
w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związa-
nych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub 
porządku publicznego (art. 148 § 3 zd. 3) 12.
Wyodrębnienie kwalifi kowanych typów zabójstwa jest uzasadniane dą-

żeniem do orzekania najsurowszych kar w najtrudniejszych stanach fak-
tycznych. 

 8  K. Frąckowiak, Przestępstwo zabójstwa w Polsce i Wielkiej Brytanii, 
„Prokuratura i Prawo” 2011, nr 9, s. 125.

 9  Wyrok TK z 16 kwietnia 2009 r., sygn. akt P 11/08 (DzU z 2009 r., 
nr 63, poz. 533 z późn. zm.).

10  K. Daszkiewicz, Ciężkie zabójstwa (nowe regulacje w prawie karnym), „Mo-
nitor Prawniczy” 1997, nr 12, s. 42. 

11  J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne, Zarys problematyki, Warszawa 2016, 
s. 272. 

12  A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011, s. 425.
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Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem

Chronologicznie pierwszym znamieniem kwalifi kującym 13 — zgodnie 
z 148 § 2 pkt 1 k.k. jest sposób zachowania się sprawcy polegający na do-
puszczeniu się czynu verba legis „ze szczególnym okrucieństwem” 14. Usta-
wodawca nie defi niuje pojęcia szczególnego okrucieństwa 15, pozostawiając 
to doktrynie i orzecznictwu 16. Warto zauważyć, że określenie tego pojęcia 
w kontekście zbrodni zabójstwa jest znacznie trudniejsze, aniżeli w przy-
padku zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem. Wynika to z faktu, 
iż każde zabójstwo jest ze swej istoty zachowaniem okrutnym 17.

„Okolicznością kwalifi kującą przy zabójstwie jest szczególne okrucień-
stwo w świadomym zachowaniu sprawcy, przez co należy rozumieć za-
dawanie ofi erze dodatkowych cierpień, których charakter i intensywność 
wykraczają znacznie poza potrzebę realizacji zamierzonego skutku w po-
staci śmierci ofi ary lub stworzenie ofi erze takich warunków, aby umierała 
w mękach. Zabójstwo kwalifi kowane przez sposób działania sprawcy wte-
dy dopiero może być uznane za szczególnie okrutne, gdy spowodowano 
cierpienia ofi ary znacznie wykraczające ponad cel, do którego sprawca 
zmierzał […]”. Dopiero zadanie ofi erze dodatkowego dolegliwego cierpienia, 
bólu bądź upokorzenia, które nie są niezbędne dla osiągnięcia śmiertelne-
go celu, a zmierzają tylko do zaspokojenia określonych podniet sprawcy, 
niezależnych od zamiaru spowodowania śmierci, będzie uchodzić za zabój-
stwo ze szczególnym okrucieństwem 18.

13  R. Kokot, Zabójstwo ciężkie (kwalifi kowane) w nowym kodeksie karnym, 
„Prokuratura i Prawo”1997, nr 11, s. 19. 

14  R.A. Stefański, Prawo karne materialne, Część szczególna, Warszawa 
2009, s. 97.

15  „Szczególne okrucieństwo [...] jest znamieniem nieostrym i szalenie ocen-
nym (podwójnie wartościujące)”. Wzmiankowane „podwójne wartościowanie” musi 
się zatem odbywać wstępnie na poziomie normy abstrakcyjno-generalnej dopie-
ro później znajdować odniesienie do określonego stanu faktycznego, przybiera-
jąc postać normy indywidualno-konkretnej. Z tego powodu stanowisko orzecz-
nictwa i doktryny ma charakter kauzalny; może jedynie pomagać w interpretacji 
tego ustawowego znamienia w konkretnym czynie, ale nie zastępować interpre-
tacji na użytek konkretnie rozstrzyganego przypadku” — wyrok SA w Lublinie 
z 12 czerwca 2001 r., II AKa 102/01, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 6, poz. 17.

16  Zob. wyrok SA w Krakowie z 10 maja 2001 r., II AKA 78/01, „Krakowskie 
Zeszyty Sadowe” 2001, nr 5, poz. 26; wyrok SA w Katowicach z 19 kwietnia 
2001 r., II AKA 80/01, „Wokanda” 2002, nr 7–8, poz. 84; wyrok SA w Katowicach 
z 11 lipca 2002 r., II AKA 215/02, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2003, nr 4, 
poz. 57; wyrok SA w Krakowie z 12 września 2002 r., II AKA 220/02, „Krakowskie 
Zeszyty Sądowe” 2002, nr 10, poz. 53; wyrok SA w Katowicach z 10 listopada 
2005 r., II AKA 298/05, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 7–8, poz. 22; wyrok 
SA w Łodzi z 8 października 2015 r., II AKA 185/15, Legalis.

17  K. Frąckowiak, Przestępstwo zabójstwa w Polsce i Wielkiej Brytanii, 
„Prokuratura i Prawo” 2011, nr 9, s. 128.

18  Wyrok SA z 20 września 2001 r., II AKa 195/01, „Krakowskie Zeszyty 
Sądowe” 2001, nr 10, poz. 22.
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Orzecznictwo krajowe wyszczególnia wprost formy takich zabójstw, jak: 
zabicie człowieka przez spalenie 19, zadawanie cierpień fi zycznych (tortury) 
i psychicznych („pozorowana egzekucja”), symulowanie podcinania gar-
dła 20, powodowanie śmierci „na raty” 21, pozostawienie konającego w mroź-
ny dzień, przywiązanego do drzewa przed zwłokami żony 22, długotrwałe 
przetrzymywanie ofi ary przykutej łańcuchem do ściany piwnicy, bez moż-
liwości utrzymywania higieny, dostępu do światła dziennego, przy ciągłej 
obserwacji 23 przez kamerę. 

Zabójstwo w tym typie może być popełnione umyślnie z zamiarem bez-
pośrednim 24 lub ewentualnym, wymagane jest popełnienie przestępstwa 
w zamiarze bezpośrednim o szczególnym zabarwieniu w postaci chęci wy-
rządzenia dolegliwości fi zycznych lub psychicznych ponad potrzebę wyni-
kającą z realizacji celu 25.

Dla przyjęcia odpowiedzialności karnej na podstawie art. 148 § 2 
pkt 1 k.k. nie jest wystarczające uznanie zachowania sprawcy za okrutne, 
lecz powinno ono charakteryzować się szczególnym okrucieństwem, któ-
rego oceny dokonuje sąd na podstawie ustalonych w konkretnej sprawie 
okoliczności, w szczególności stopnia intensywności przemocy i cierpień 
ofi ary. Określenie takie winno być odnoszone do zachowań wyjątkowo dra-
stycznych i odrażających.

Szczególne okrucieństwo zachodzi wówczas, gdy sprawca nie ogranicza 
się do zadania ofi erze śmierci, lecz zadaje jej dodatkowe cierpienia fi zyczne 
lub psychiczne. Szczególne okrucieństwo, to wyjątkowo drastyczny i bru-
talny sposób działania sprawcy. Chodzi tu także o takie sposoby, przy 
których sprawca, poza czynnością prowadzącą wprost do pozbawienia ży-
cia innego człowieka, wykonuje — jeszcze przed pozbawieniem życia tej 
osoby — czynności powodujące „zbędne” jej cierpienie. Mogą to być za-
równo cierpienia fi zyczne, jak i psychiczne, np. zadawanie śmierci w spo-
sób długotrwały (tzw. śmierć na raty), pozorowanie egzekucji, torturowa-
nie w obecności ofi ary osób najbliższych dla niej. Wyczerpanie znamienia 
„szczególnego okrucieństwa” przy zbrodni zabójstwa, można przypisać 

19  Wyrok SA w Lublinie z 27 października 1998 r., II AKA 155/98, Legalis.
20  Wyrok SA w Łodzi z 13 grudnia 2001 r., II AKA 168/00, „Prokuratura i Pra-

wo” 2002, nr 7–8, poz. 24.
21  Wyrok SA w Lublinie z 19 września 2002 r., II AKA 182/02, „Prokuratura 

i Prawo” 2003, nr 3, poz. 27.
22  Wyrok SA w Katowicach z 23 marca 2006 r., II AKA 14/06, „Krakowskie 

Zeszyty Sądowe” 2006, nr 11, poz. 55.
23  Wyrok SA w Warszawie z 8 grudnia 2008 r., II AKA 306/08, „Krakowskie 

Zeszyty Sądowe” 2009, nr 12, poz. 72.
24  W ramach zamiaru bezpośredniego wyróżnia się zamiar bezpośredni nagły 

(dolus directus repentinus) i zamiar bezpośredni przemyślany (dolus directus 
praemeditatus). Nie mieści się natomiast w ramach zamiaru bezpośredniego tzw. 
zamiar ogólny (dolus generalis). Szerzej: L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 
2011, s. 78 i nast.

25  Zob. wyrok SA w Łodzi z 8 lutego 2007 r., II AKA 4/07, „Prokuratura 
i Prawo” 2008, nr 5, poz. 28; M. Królikowski [za:] Królikowski, Zawłocki (red.), 
Kodeks karny. Część szczególna, t. I, Warszawa 2013, s. 212.
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sprawcy zarówno z uwagi na działanie mające na celu zadanie dodatko-
wych cierpień ofi erze, jak i ze względu na sam sposób działania sprawcy. 
Zabójstwem szczególnie okrutnym jest w szczególności umyślne dążenie 
sprawcy do spowodowania śmierci ofi ary, które cechuje się działaniem 
rzadkim, nieprzeciętnym i zwracającym uwagę określonym elementem 
charakterystycznym.

Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał za szczególnie okrutne działanie 
sprawcy polegające na podpaleniu uprzednio przez niego pobitej i nieprzy-
tomnej ofi ary, u której obrażenia te samoistnie mogły skutkować zgo-
nem 26. W takim wypadku sprawca dawał wyraz najwyższej pogardy dla 
ludzkiego życia, doprowadzając do jej niepotrzebnych, dodatkowych cier-
pień. Zabójstwo staje się „szczególnie okrutne” już wtedy, gdy jego realiza-
cja łączy się z ograniczeniem swobody osoby pokrzywdzonej i rozciągnięte 
jest w czasie, a sam jego upływ sprawia, że ofi ara może zdawać sobie 
sprawę z tego, iż sprawcy gotowi są do działań powodujących skutki dla 
niej nieodwracalne.

Sąd Najwyższy „za szczególnie okrutne (w rozumieniu art. 148 § 2 
pkt 1 k.k.) uznał zachowanie, które jest podejmowane wobec osoby nie-
zdolnej do odczuwania cierpienia psychicznego (np. nieprzytomnej, po-
zostającej w głębokim odurzeniu alkoholowym lub narkotycznym) wsku-
tek poniżających wypowiedzi sprawcy, a czasem niezdolnej do odczu-
wania także i cierpienia fi zycznego, których zadanie ofi erze objęte było 
zamiarem” 27. Sprawca, który zadaje ofi erze (niedołężnej staruszce w wie-
ku 87 lat), używając dwóch noży (z których jeden miał zagięte metalowe 
ostrze) osiem ran klatki piersiowej, a następnie wbija kołek drewniany 
na głębokości około 20 cm w klatkę piersiową ofi ary jeszcze za jej życia, 
powodując przebicie na wylot płuca, po czym podpala zwłoki — świad-
czy o determinacji sprawcy w pozbawieniu życia pokrzywdzonej i działa-
niu nacechowanym szczególnym okrucieństwem. Oceny zaistnienia tego 
znamienia kwalifi kującego dokonać należy wiążąc okoliczności zdarzenia 
z właściwościami fi zycznymi ofi ary. 

Analizując orzecznictwo, wywnioskować można, iż judykatura defi niuje 
pojęcie szczególnego okrucieństwa jako stan charakteryzujący się, po łącz-
nej ocenie poniższych okoliczności (kryteriów):
a) działaniem sprawcy wykraczającym swoim zakresem poza niezbędne 

czynności konieczne dla osiągnięcia celu danego czynu, w tym obejmu-
jąc działania wykraczające poza te, które są niezbędne do przełamania 
oporu ofiary;

b) szczególnym sposobem działania sprawcy wyróżniającym się 
m.in. szczególną intensywnością, brutalnością, bezwzględnością itd.;

c) występowaniem szczególnych cech ofiary — z jednej strony czyniących 
ją wyjątkowo podatną na stanie się ofiarą przestępstwa, a z drugiej strony 
— istnienie ograniczających możliwość stawiania przez nią realnego 

26  Wyrok SA w Katowicach z 8 lipca 2004 r., II AKa 139/04, „Prokuratura 
i Prawo” 2005, nr 6, s. 22.

27  Postanowienie SN z 31 maja 2007 r., III KK 31/07, niepublikowane.
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oporu wobec sprawcy (np. małoletniość, wiek starczy, nieporadność ży-
ciowa, zaawansowana ciąża, choroba itp.);

d) szczególnymi skutkami działań sprawcy zarówno w sferze fizycznej, 
jak i psychicznej (np. trwale zeszpecenie ciała osoby pokrzywdzonej, 
ciężkie uszkodzenie ciała, ciężka choroba itp.);

e) możliwością stopniowania 28.
Jak trafnie zauważa Joanna Ptak 29 przedstawiona analiza znamienia 

szczególnego okrucieństwa na wielu płaszczyznach nauki tylko potwier-
dza brak możliwości uniwersalnego wyznaczenia denotacji tego pojęcia 
z uwagi na jego charakter, na który składa się — pojemność, złożoność, 
nieostrość, niedookreśloność, ocenność, abstrakcyjność jego pojęć, powo-
dując przez to nieuniknioną rozbieżność w jego rozumieniu i jest to jedna 
z cech działania sprawcy.

Tym samym, by uznać jakieś zachowanie za szczególnie okrutne należy 
posłużyć się takim zespołem ocen, które pozwolą na oddzielenie „zwykłego” 
okrucieństwa od takiego, któremu można przypisać cechę „szczególnego” 30. 
Jednocześnie wyznaczenie granic kryminalizacji przestępstw, znamionowa-
nych „szczególnym okrucieństwem”, musi pozostać każdorazowo w gestii 
sądu. Tylko taka — w pełni zindywidualizowana — interpretacja tego poję-
cia pozwala na współmierną do czynów o tak znaczącym ciężarze gatunko-
wym prawnokarną reakcję ze strony wymiaru sprawiedliwości 31.

Zabójstwo w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem

Kodeks karny używa określenia „w związku”, co pozwala objąć tym 
przepisem dwie sytuacje: jedną, w której związek jest tak ścisły, że można 
przyjąć istnienie jednego czynu w sensie naturalnym oraz drugą, w której 
związek jest luźniejszy i właściwa kwalifi kacja czynu jako realnego zbiegu 
przestępstw 32. Zaistnienie lub stworzenie sytuacji „związku” dwóch kate-
gorii przestępstw jest zdarzeniem uzależnionym od czynności sprawczych 
i nie można tego wyłącznie łączyć z motywacją sprawcy przedmiotowego 
przestępstwa, lecz z jego celem (zaistniałym skutkiem) 33. 

28  P.J. Jastrzębski, Przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem, Warszawa 
2009, s. 65. 

29  Szerzej: J. Ptak, Szczególne okrucieństwo jako znamię przestępstwa 
zabójstwa, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 9, s. 110.

30  Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z 31 marca 2015 r., 
sygn. I K 100/15, niepublikowany.

31  T. Gawliczek, Problem interpretacji znamienia „szczególnego okrucieństwa” 
w orzecznictwie karnym Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, „Wrocławskie 
Studia Erazmiańskie” 2011, s. 22.

32  M. Filar (red.), Kodeks karny — komentarz, Warszawa 2008, s. 612.
33  Można się odnieść w tej sytuacji do tzw. przestępstw niesamoistnych, gdzie 

przykładowo nie działają zorganizowane grupy przestępcze (określone w art. 258 
k.k.) niepopełniające określonych przestępstw, np. wprowadzające do obrotu 
środki odurzające, substancje psychotropowe (w myśl art. 56 ustawy z 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii).
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Sformułowanie „w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo 
rozbojem” użyte w art. 148 § 2 pkt 2 k.k. nie zawęża przyjęcia kwalifi ka-
cji prawnej do przypadków, gdy ofi arą zabójstwa jest zakładnik, ofi ara 
zgwałcenia lub rozboju. W praktyce będą to przypadki najczęstsze, gdy np. 
sprawca, chcąc pozbyć się ofi ary jednego z ww. przestępstw, w ten właśnie 
sposób usiłuje zatuszować ślady swojego czynu i pozbawia życia jedynego 
świadka. Ów związek zachodzi jednak także, w przypadku gdy sprawca 
zabija osobę broniącą ofi arę zgwałcenia, innego świadka naocznego tych 
czynów, osobę biorącą udział w odbiciu zakładnika („w związku z…”). 

W doktrynie wskazuje się na możliwy trojaki charakter owego związku:
 — popełnienie zabójstwa jest środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest 
wzięcie zakładnika, rozbój czy zgwałcenie 34;
 — popełnienie zabójstwa służy zatarciu śladów popełnionego wcześniej 
przestępstwa wzięcia zakładnika, zgwałcenia albo rozboju;
 — sprawca jednym czynem wyczerpuje znamiona, np. zabójstwa i rozboju 
— zabójstwo rozbójnicze — zbieg jednoczynowy 35.
Najbardziej drastyczną formą przestępnych zachowań związanych z ży-

ciem płciowym człowieka jest zabójstwo na tle seksualnym, a więc w świet-
le najczęściej przyjmowanej defi nicji „każde spowodowanie śmierci człowie-
ka pozostające w związku ze wzbudzaniem, nasileniem lub zaspokojeniem 
popędu seksualnego sprawcy, skierowanego na osobę pokrzywdzoną” 36.

Związek zabójstwa ze zgwałceniem oznacza wszelką łączność przed-
miotową lub podmiotową obu tych przestępstw. W szczególności zachodzi 
on w przypadku dokonania zabójstwa w celu uniknięcia rozpoznania przez 
ofi arę i nie ma znaczenia, że sprawca po zgwałceniu np. najpierw ograbił 
ofi arę, a potem dopiero podjął próbę pozbawienia jej życia.

Przyjęcie kwalifi kacji prawnej na podstawie art. 148 § 2 pkt 2 k.k. może 
nastąpić nie tylko wtedy, gdy sprawca pozbawia pokrzywdzonego ży-
cia w trakcie rozboju, ale także wtedy, gdy sprawca dopuszcza się za-
bójstwa czynem odrębnym od rozboju, dokonanego przez niego samego 
lub nawet inną osobę (współsprawcę), a więc gdy przestępstwa te pozo-
stają w zbiegu realnym. „Związek” oznacza bowiem powiązanie funkcjo-
nalne między przestępstwem zabójstwa i rozboju nie tylko o charakterze 

34  Wyrok SN z 6 kwietnia 2005 r., V KK 370/04, „Orzecznictwo Sądu 
Najwyższego — Izba Karna i Wojskowa” 2005, nr 5, poz. 47; wyrok SA 
w Katowicach z 28 czerwca 2005 r., II AKA 145/05, „Prokuratura i Prawo” 2006, 
nr 1, poz. 23; wyrok SA w Łodzi z 9 lutego 2006 r., II AKA 236/05, „Prokuratura 
i Prawo” 2007, nr 5, poz. 41.

35  Związek taki oznacza „wszelką łączność przedmiotową lub podmiotową 
obu przestępstw, a zwłaszcza dokonanie zabójstwa dla uniknięcia rozpoznania 
przez ofi arę; nie ma znaczenia, że sprawca po zgwałceniu najpierw ograbił ofi arę, 
a potem dopiero podjął próbę pozbawienia jej życia”. Orzeczenie SA w Krakowie 
w wyroku z 16 lutego 2000 r., II AKA 5/00, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2000, 
nr 3, poz. 31; A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny — komentarz, War-
szawa 2016.

36  B. Sygit, P. Palka, Zabójstwo w związku ze zgwałceniem — jako kwalifi ko-
wany typ zabójstwa, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 9, s. 23.
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przyczynowo-skutkowym. Ma on szerszy zakres i spełnia się zawsze wtedy, 
gdy zabójstwo zostaje popełnione z każdego rodzaju motywacji nawiązu-
jącej do rozboju. Obejmuje te sytuacje, w których popełnienie rozboju na-
prowadza sprawcę na dokonanie zabójstwa 37. 

Warunkiem przyjęcia cytowanej kwalifi kacji jest dokonanie (usiłowanie) 
zabójstwa w związku z popełnieniem innego, wymienionego w nim prze-
stępstwa, co, wydaje się, mogłoby oznaczać, że zabójstwo takie popełnione 
musi być w czasie i miejscu dokonania (usiłowania) „wzięcia zakładnika”, 
„rozboju” lub „zgwałcenia”. Jednakże zawarty w tym przepisie zwrot „za-
bija człowieka w związku z popełnieniem innego przestępstwa” wskazuje 
na konieczność istnienia związku rzeczowego między zabójstwem a tym 
innym przestępstwem i uzasadnia tezę, że przepis ten ma zastosowanie 
również w sytuacjach, gdy nie zachodzi jedność miejsca i czasu popełnie-
nia zabójstwa i jednego z wymienionych w nim przestępstw.

Nie ma znaczenia, jaka jest forma stadialna czy zjawiskowa pozostają-
cego w związku z zabójstwem przestępstwa, a także jego typ (podstawo-
wy, kwalifi kowany czy uprzywilejowany). W przypadku wzięcia zakładnika 
karalne jest także przygotowanie. Przy czym zbyt szeroka interpretacja, 
szczególnie w przypadku typu przestępstwa pozostającego w związku 
z zabójstwem, jest niedopuszczalna w przypadku różnic zachodzących 
w stronie podmiotowej tych czynów. Przykładowo zabójstwo nie może po-
zostawać w związku z kwalifi kowanym typem wzięcia zakładnika, gdzie 
znamieniem kwalifi kującym jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek 
na zdrowiu (art. 252 § 2 k.k.). Wydaje się uzasadnione powołanie w kwa-
lifi kacji prawnej, obok art. 148 § 2 pkt 2 k.k., przepisu określającego inne 
przestępstwo pozostające w związku.

Niewątpliwie, związek między przestępstwami zabójstwa i rozboju, nale-
ży rozumieć szeroko — nie tylko jako powiązanie o charakterze przyczyno-
wo-skutkowym. Niemniej jednak Sąd Apelacyjny w Katowicach w realiach 
pewnej (niżej opisanej) sprawy nie zakwalifi kował czynu oskarżonego jako 
zabójstwa popełnionego w związku z rozbojem. 

„Oskarżony, nie spodziewając się pokrzywdzonego i chcąc zaspokoić 
głód, najpierw wyjął z lodówki znajdującej się w przedpokoju kawałek kieł-
basy, pomidora i słoik z zupą, szykując je do wyniesienia, a następnie, 
gdy znalazł się już w kuchni i będąc zaskoczony przez pokrzywdzonego, 
użył wobec niego znajdującej się tam siekiery, czym spowodował obraże-
nia głowy, które doprowadziły do jego zgonu, albowiem przemoc nie była 
nastawiona na kradzież rzeczy, bądź utrzymanie się w posiadaniu zabra-
nych rzeczy, ale była reakcją na pojawienie się pokrzywdzonego, którego 
oskarżony się nie spodziewał. Przemoc nie poprzedzała zaboru mienia, ani 
nie nastąpiła z nim jednocześnie. Tak więc nie tylko, że zabójstwo nie było 
związane z rozbojem, ale i samo przestępstwo rozboju nie miało miejsca. 
Niewątpliwie doszło natomiast do kradzieży przez wygłodniałego sprawcę 
artykułów żywnościowych, która poprzedzała zabójstwo w formie podsta-
wowej z art. 148 § 1 k.k.. Jednak z uwagi na niską wartość zagarniętego 

37  Wyrok SA w Łodzi z 9 lutego 2006 r., II AKa 236/05, niepublikowany.
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mienia chronologicznie pierwszy czyn oskarżonego należało rozpatrywać 
jako wykroczenie”  38.

Konkludując, związek zabójstwa z innym przestępstwem może być 
uprzedni, równoległy lub następczy i pojęcie związku, o jakim mowa 
w art. 148 § 2 pkt 2 k.k., należy interpretować szeroko, co oznacza, 
że z realizacją znamion tej kwalifi kowanej odmiany zabójstwa możemy 
mieć do czynienia zarówno wtedy, gdy sprawca dokonuje tego za pomocą 
jednego czynu, jak i wtedy, gdy wykonuje dwa lub więcej czynów pozosta-
jących ze sobą w wymaganym przez ustawę związku. 39 

 Zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie

W nowym kodeksie karnym pojawiło się sformułowanie: „motywacja 
zasługująca na szczególne potępienie”, które zastąpiło znane kodeksowi 
z 1969 r. pojęcie: „z niskich pobudek” 40.

Interpretację znamienia kwalifi kującego w wyniku motywacji zasługu-
jącej na szczególne potępienie ustawodawca pozostawił doktrynie i orzecz-
nictwu 41. Natomiast z całą pewnością znamię motywacji zasługującej 
na szczególne potępienie musi wynikać z nikczemnych pobudek doko-
nania czynu oraz negatywnego stosunku emocjonalnego sprawcy wobec 
czynu 42 i nie ma żadnego błędu w stwierdzeniu, że człowiek zdrowy psy-
chicznie podejmuje działania z punktu widzenia odbioru społecznego nie-
zrozumiałe.

W praktyce najczęściej są to przypadki zabójstwa nietworzące jednak 
tzw. zamkniętego katalogu ich form zjawiskowych, tj.:

 — w celu zawładnięcia majątkiem ofi ary, 
 — z zemsty,
 — na zlecenie za pieniądze,
 — w celu pozbycia się niewygodnej dla sprawcy osoby. 
Powyższy zapis rodzi obowiązek nie tylko ustalenia motywacji czynu, 

ale także dokonania oceny tej motywacji według innych kryteriów (np. mo-
ralnych), czy zasługuje ona na potępienie, czy też nie. 

38  Wyrok SA w Katowicach z 28 czerwca 2005 r., II Aka 145/05, „Prokuratura 
i Prawo” 2006, nr 1, s. 23.

39  V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny — komentarz, Warszawa 2016, 
s. 721–722. (por. wyrok SA w Łodzi z 24 kwietnia 2013r., II Aka 61/13, LEX 
nr 1314779).

40  M. Budyn, Motywacja zasługująca na szczególne potępienie, „Prokuratura 
i Prawo” 2000, nr 9, s. 23.

41  „Motywacja zasługująca na szczególne potępienie” to motywacja w rozu-
mieniu powszechnym jaskrawo naganna, wywołująca w społeczeństwie silne re-
akcje repulsywne w postaci oburzenia, potępienia czy gniewu. (A. Marek, Kodeks 
karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 386).

42  Wyrok SA we Wrocławiu z 18 października 2016 r., sygn. II AKa 203/16, 
<http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl/content/$N/155000000001006_II_
AKa_000203_2016_Uz_2016-10-18_002>, 4 lipca 2017 r. 
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W doktrynie pojawiło się stanowisko, zgodnie z którym zwrot „w wyni-
ku motywacji zasługującej na szczególne potępienie” — należałoby rozu-
mieć jako określenie zbliżone znaczeniowo do użytego w kodeksie karnym 
z 1969 r. pojęcia „niskie pobudki”. Brak wyraźnych kryteriów umożliwia-
jących ocenę takiej motywacji zabójstwa powoduje, że może być ona do-
konywana w każdym konkretnym przypadku jego popełnienia. Przyjmuje 
się także za taką motywację przypadki, gdy zabójstwo zostaje popełnione 
bez jakiejkolwiek „sensownej” motywacji: z nudów, jako stawka w zakła-
dzie czy dla rozrywki i dla zabawy. 

Brak możliwości ustalenia motywu działania sprawcy nie może być 
podstawą przyjęcia, że działał on bez powodu oraz przyjęcia określonej 
kwalifi kacji prawnej zachowania sprawcy, która wynika z jednoznacznego 
ustalenia motywacji jego działania. Samo ustalenie, iż sprawca działał 
bez powodu nie uprawnia jeszcze do przyjęcia, że mamy w takim przy-
padku do czynienia z działaniem podjętym w wyniku motywacji zasługu-
jącej na szczególne potępienie. 

Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 1999 r. 43 jako motywację za-
sługującą na szczególne potępienie określił taką motywację, która w ro-
zumieniu powszechnym jest jaskrawo naganna, wywołuje silne reakcje 
repulsywne w społeczeństwie, takie jak oburzenie, potępienie, gniew. 
Oznacza ona działanie z motywów zasługujących na szczególne napięt-
nowanie, a więc ocenianych wyjątkowo negatywnie. Oczywiście pojęcie 
takiej motywacji jest kategorią ogólną (zatem niezwykle ocenną) pozosta-
wioną do uznania sędziowskiego. 

W orzecznictwie do zakresu tego pojęcia zalicza się w szczególności: 
zabójstwo człowieka na zlecenie za opłatą, pozbycie się niewygodnego 
świadka, dopuszczenie się morderstwa w wyniku dążenia do uzyskania 
spadku, pozbawienie życia rywala do pożądanego stanowiska, zabicie 
człowieka „dla zabawy” czy nawet bez istotnego wyraźnego motywu oraz 
zabójstwa rabunkowe 44. 

Szczególne potępienie motywacji sprawcy zabójstwa odnosi się prze-
de wszystkim do pozaprawnej kategorii reguł i norm moralnych, aprobo-
wanych powszechnie w odczuciu społecznym, uznanych za powszechnie 
obowiązującą moralność i skonfrontowanych z motywacją sprawcy, rażą-
co odbiegające od tych norm. 

Ustawodawca nie wskazał katalogu okoliczności nakazujących uznanie 
danego zachowania za motywację zasługującą na szczególne potępienie. 
Skoro tak, to kwestia ta winna podlegać ocenie przez pryzmat okoliczności 
konkretnej sprawy. Podkreślić należy, iż do takich okoliczności nie zalicza się 
tych elementów, które wchodzą w skład znamion typu przestępstwa, a tak-
że tych, które podlegając stopniowaniu mogą mieć wpływ na zaostrzenie 

43  Wyrok SA w Lublinie z 27 kwietnia 1999 r., II AKa 12/99, „Orzecznictwo 
Sądów Powszechnych” 2000, nr 9, poz. 127.

44  Wyrok SA w Krakowie z 16 stycznia 2002 r., II AKa 308/01, „Krakowskie 
Zeszyty Sądowe” 2002, nr 2, poz. 32.
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wymiaru kary. Dlatego też należałoby przyjąć, że będzie to motyw towarzy-
szący realizacji znamion przestępstwa jednak pozostający poza ich zakresem.

Szczególne potępienie motywacji może zachodzić, gdy motywy sprawcy 
w rażący sposób odbiegały od przyjętych wzorców postępowania. Wycho-
dząc z założenia, że każde zabójstwo jest naruszeniem wzorca postępowa-
nia, w motywacji sprawcy wystąpić musi dodatkowy element, który de-
cyzję dokonania zabójstwa czyni szczególnie naganną, która spotyka się 
z wyjątkową dezaprobatą ze strony społeczeństwa, która odraża, oburza, 
wywołuje gniew, zdumiewa i wywołuje stanowczy protest.

Słusznie natomiast podnosi się w orzecznictwie 45, że popełnienie zabój-
stwa bez wyraźnego motywu nie oznacza jeszcze, że sprawca dopuścił się 
go w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie 46. 

Działanie z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej jest działaniem z ni-
skich pobudek. Niewątpliwie, gdy w celu zdobycia pieniędzy poświęca się 
ludzkie życie, to jest to działanie z motywacji zasługującej na szczególne 
potępienie. Przykładowo — w sytuacji, jaką zajmował się Sąd Apelacyjny 
w Katowicach 47, gdy sprawcy, pozbawiając życia pokrzywdzonego, znako-
micie zdawali sobie sprawę, że dążą jedynie do zaboru niewielkiej kwoty 
pieniędzy, z założeniem przeznaczenia tych pieniędzy „na zabawę”. Dla 
własnego niegodziwego zysku sprawcy poświęcają w takim przypadku naj-
ważniejsze dobro prawne — ludzkie życie. 

Doktryna i orzecznictwo prezentują zbieżne stanowisko, zgodnie z któ-
rym, dążenie do wzbogacenia się nie zawsze musi uchodzić za motyw zasłu-
gujący na szczególne potępienie, a szczególnie w zestawieniu z charakterem 
popełnionego przestępstwa. Ponadto w przypadku, gdy zamiar pozbawie-
nia życia motywowany był nie tylko chęcią usunięcia członków konkurują-
cej grupy przestępczej, lecz również obawą przed obiektywnie agresywnymi 
i zagrażającymi życiu ich zachowaniami — określenie motywacji jako za-
sługującej na szczególne potępienie nie znalazło w orzecznictwie uznania. 

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 2004 r. potraktował jako 
motywację zasługującą na szczególne potępienie usprawiedliwianie zabój-
stwa potrzebą wyeliminowania ze społeczeństwa ludzi należących w ocenie 
sprawcy do „drugiej kategorii”  48.

Zabójstwo z użyciem materiałów wybuchowych

Wprowadzenie zabójstwa w typie kwalifi kowanym „ze względu na użycie 
materiałów wybuchowych 49” znajdowało uzasadnienie w polityce karnej 

45  Zob. wyrok SA w Białymstoku z 5 czerwca 2014 r., II Aka 97/14, LEX 
nr 1477028.

46  V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny…, wyd. cyt., s. 723.
47  Wyrok SA w Katowicach z 10 listopada 2005 r., II AKa 298/05, „Prokuratu-

ra i Prawo” 2006, nr 7–8, poz. 22.
48  Wyrok SA we Wrocławiu z 29 września 2004 r., II AKa 275/04, „Wokanda” 

2005, nr 4, s. 48.
49  W rozumieniu tego przepisu materiałami wybuchowymi są substancje che-

miczne stałe lub ciekłe albo mieszaniny substancji, zdolne do reakcji chemicznej 
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skierowanej na zwalczanie przestępczości najbardziej groźnej, w szczegól-
ności zorganizowanej, a nawet o charakterze mafi jnym. Jednak ratio le-
gis przestępstwa określonego w art. 148 § 2 k.k. należy ujmować szerzej, 
upatrując jej w kryminalnopolitycznej potrzebie zwalczania każdej prze-
stępczości godzącej w życie ludzkie przy użyciu materiałów wybuchowych. 

W przypadku art. 148 § 2 pkt 4 znamię kwalifi kujące — z użyciem ma-
teriałów wybuchowych — interpretować należy jako te sytuacje, w których 
materiały wybuchowe stanowią narzędzie zbrodni, gdy sprawca wykorzy-
stuje szczególne właściwości materiałów wybuchowych. 

Wyjaśnienia pojęcia materiałów wybuchowych poszukiwać należy 
w ustawie z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodar-
czej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym 50. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 tejże ustawy materiałami wy-
buchowymi są:

 — substancje chemiczne stałe lub ciekłe albo mieszaniny substancji, 
zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu o takiej tempera-
turze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia 
w otaczającym środowisku, a także wyroby wypełnione materiałem 
wybuchowym, z wyłączeniem amunicji (wyrobów wypełnionych mate-
riałem wybuchowym, przeznaczonych do miotania przy użyciu broni 
palnej, służących do niszczenia lub obezwładniania celów, a także dla 
celów ćwiczebnych),
 — plastyczne materiały wybuchowe — materiały wybuchowe w giętkiej 
lub elastycznej prasowanej postaci, których opis jest przedstawiony 
w części 1 ust. 1 „Opis materiałów wybuchowych” załącznika technicz-
nego do konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wy-
buchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu 1 marca 
1991 r. 51,
 — materiały pirotechniczne — materiały lub mieszaniny materiałów 
przewidzianych do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwię-
kowych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów, w wyniku bezdeto-
nacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji chemicznej, a także wyroby 
wypełnione materiałem pirotechnicznym.

z wytworzeniem gazu o takiej temperaturze, ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą 
powodować zniszczenia w otaczającym środowisku, a także wyroby wypełnione ma-
teriałem wybuchowym. Użycie materiałów wybuchowych do dokonania zabójstwa 
jest czynem, który rozrywa ciało ofi ary, zadając jej wyjątkowo duże cierpienia oraz 
zagraża otoczeniu, w którym jest dokonany. Por. J. Warylewski (red.), Przestępstwa 
przeciwko dobrom indywidualnym. Tom. 10, Warszawa 2016.

50  Ustawa z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją 
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tekst 
jedn. DzU z 2016 r., poz. 544).

51  DzU z 2007 r., nr 135, poz. 948 ze zm. 
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Analogiczną defi nicją materiałów wybuchowych posługuje się usta-
wa z 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych 
do użytku cywilnego (art. 3 pkt 8, 9 i 9a) 52.

Wprowadzenie tej postaci zabójstwa ciężkiego znajduje uzasadnienie 
w polityce karnej ukierunkowanej na zwalczanie najgroźniejszych form 
przestępczości, jak chociażby zorganizowanej wykorzystującej w swojej 
działalności przykładowo terror kryminalny. 

 Zabójstwo kwalifi kowane ze względu na rozmiary skutku

Zabicie jednym czynem więcej niż jednej osoby jest znamieniem kwali-
fi kującym, które zachodzi w przypadku popełnienia jednego czynu o wie-
lu skutkach. To postać zabójstwa kwalifi kowana ze względu na rozmiary 
skutku. W szczególności zachowanie sprawcy polegać może na spowodo-
waniu eksplozji w pomieszczeniu czy samochodzie, w którym przebywa 
większa liczba osób czy wpuszczeniu trującego gazu do takiego pomiesz-
czenia i spowodowaniu ich śmierci, rzuceniu odbezpieczonego granatu 
w kierunku grupy osób, oddaniu serii strzałów z broni maszynowej w kie-
runku grupy osób (skutek w postaci śmierci więcej niż jednej osoby jest 
spowodowany jednym czynem sprawcy — konkretnym działaniem lub za-
niechaniem). 

W sytuacji gdyby sprawca podawał truciznę kolejno kilku osobom i po-
wodował w ten sposób skutek śmiertelny, czy też strzelałby do stojących 
osób, celując oddzielnie do każdej z nich, odpowiadałby za popełnienie 
odrębnych zbrodni (dopuszcza się wówczas tylu czynów, ile wykonał czyn-
ności sprawczych, zmierzających do osiągnięcia skutku w postaci śmierci 
osoby). 

Interesująca w przypadku tej postaci kwalifi kowanej przestępstwa za-
bójstwa jest jego strona podmiotowa. Sprawca zamiarem pozbawienia ży-
cia obejmować może więcej niż jedną osobę, czy też chcąc spowodować 
śmierć jednej osoby równocześnie może godzić się na to, że tym samym 
czynem zabije jeszcze innego człowieka. 

W przypadku gdy sprawca, chcąc zabić kilka osób, zabija tylko jed-
ną z nich, natomiast w stosunku do pozostałych — z przyczyn od sie-
bie niezależnych — zamiar ten mu się nie udaje, należałoby przyjąć ku-
mulatywny zbieg przepisów art. 148 § 1 k.k. i art. 13 § 1 w zw. art. 148 
§ 3 zd. 1 k.k. W przypadku zabójstwa kobiety ciężarnej, ze względu 
na zróżnicowanie okresu ochrony życia — w tym przypadku w fazie pre-
natalnej — czynu sprawcy nie kwalifi kuje się jako zbrodni z art.148 § 3 
zd. 1 k.k. Przepis ten będzie miał zastosowanie w przypadku zabicia kobie-
ty i urodzonego przez nią dziecka, gdyż dotyczy fazy postnatalnej.

52  Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych 
do użytku cywilnego, (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 1100 z późn. zm.; DzU 
nr 117, poz. 1007 ze zm.).
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Odmienną sytuacją będzie także ta, w której sprawca jednym czynem 
zabije co prawda dwie osoby, ale zamierzał zabić jedną, a drugą pozba-
wił życia w sposób niezamierzony (np. dlatego, że znalazła się nieoczeki-
wanie na linii strzału) 53. Wówczas konieczna będzie kumulatywna kwa-
lifi kacja prawna tego czynu z art. 148 § 1 oraz art. 155 w zw. z art. 11 
§ 2 k.k. 54 

 Zabójstwo kwalifi kowane ze względu na wcześniejsze skazanie sprawcy

Istnieje czysto teoretyczna wątpliwość, nieistotna dla praktyki, czy 
regulacja zawarta w art. 148 § 3 k.k. in fi ne jest postacią kwalifi kowaną 
zabójstwa ze względu na wcześniejsze skazanie sprawcy — szczególne 
właściwości podmiotu, czy też podstawą do zaostrzenia wymiaru kary 
ze względu na uprzednie prawomocne skazanie za zabójstwo. W dok-
trynie i orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, iż nie ma przeszkód 
do uznania przestępstwa określonego w tym przepisie za kwalifi kowaną 
odmianę zabójstwa. Przesłanką uzasadniającą kwalifi kowanie zabójstwa 
na podstawie art. 148 § 3 zd. 2 k.k. jest prawomocne skazanie za zabój-
stwo, przy czym nie jest istotne, czy sprawca uprzednio był skazany 
za zabójstwo w typie podstawowym, kwalifi kowanym czy uprzywilejo-
wanym. Nie ma też znaczenia forma stadialna popełnienia przestępstwa 
(usiłowanie, dokonanie) ani zjawiskowa (sprawstwo, współsprawstwo, 
sprawstwo kierownicze, podżeganie, pomocnictwo). Odmienne stanowi-
sko zaprezentował Sąd Najwyższy w uchwale z 22 listopada 2002 r. 55, 
uznając, że wcześniejsze prawomocne skazanie za zabójstwo, stanowiące 
podstawę odpowiedzialności na podstawie art. 148 § 3 k.k. in fi ne nie 
obejmuje ówczesnego prawomocnego skazania za zabójstwo typu uprzy-
wilejowanego.

Dla przyjęcia odpowiedzialności karnej na podstawie art. 148 § 3 zda-
nie 2 k.k. istotne jest, by nie nastąpiło zatarcie skazania za uprzednie za-
bójstwo, ze względu na sens tej instytucji, która zakłada przyjęcie pewnej 
fi kcji prawnej, polegającej na uznaniu osoby skazanej za niekaraną. Nie 
ma natomiast znaczenia czy sprawca odbył karę za wcześniejsze zabój-
stwo 56, może np. w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności za za-
bójstwo zabić współwięźnia. Istotne jest natomiast uprawomocnienie się 
wyroku skazującego za uprzednie zabójstwo.

53  V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny…, wyd. cyt., s. 725.
54  Zob. wyrok SA we Wrocławiu z 22 listopada 2002 r., II Aka 331/02, 

„Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych” 2004, z. 4, poz. 19; oraz wyrok SA w War-
szawie z 22 maja 2013 r., II Aka 139/13, LEX nr 1331118.

55  Uchwała Sądu Najwyższego z 22 listopada 2002 r., I KZP 41/02, „Orzeczni-
ctwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa” 2003, nr 1–2, poz. 4.

56  Nie ma znaczenia dla przyjęcia takiej kwalifi kacji to, czy sprawca odbywał 
karę pozbawienia wolności (zob. wyrok SA w Katowicach z 19 marca 2015 r., 
II AKA 48/15, Legalis). A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny — 
komentarz, Warszawa 2016, s. 856.
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Zabójstwo funkcjonariusza publicznego popełnione podczas lub 
w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych 

związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego

Znamię zostało dodane powoływaną już ustawą z 26 listopada 2010 r. Od-
nośnie znamienia funkcjonariusza publicznego ustawodawca zapewnia 
w ten sposób szczególną ochronę swojemu przedstawicielowi wówczas, gdy 
ten wypełnia nałożone nań przez państwo obowiązki w zakresie ochrony 
bezpieczeństwa lub porządku 57. Przedmiotowy typ kwalifi kowany zabójstwa 
ma na celu wzmocnienie ochrony najbardziej narażonych na agresję fi zyczną 
kategorii funkcjonariuszy publicznych, a więc tych którzy pełnią obowiązki 
służbowe związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa lub 
porządku publicznego. Przewidziana, wzmocniona ochrona jest warunkowa-
na powiązaniem zachodzącym miedzy czynem sprawcy a pełnieniem przez 
funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych związanych z ochro-
na bezpieczeństwa lub porządku publicznego, mającym charakter zarówno 
łączności czasowej (znamię podczas pełnienia obowiązków służbowych), jak 
i przedmiotowej (znamię w związku z pełnieniem obowiązków służbowych). 
Podkreślenia wymaga okoliczność, że celowym zamysłem przepisu jest zawę-
żenie zakresu analizowanego znamienia kwalifi kującego zachowanie spraw-
cy zabójstwa wyłącznie do niektórych kategorii funkcjonariuszy publicznych 
— tych, którzy z uwagi na rodzaj pełnionych obowiązków służbowych w naj-
większym stopniu narażeni są na niebezpieczeństwo osobiste. Jak czytamy 
w uzasadnieniu projektu — objęcie znamieniem wszystkich kategorii funk-
cjonariuszy publicznych z uwagi na szeroki zakres normatywnej defi nicji 
tego pojęcia wynikający z art. 115 § 13 k.k. (obejmujący między innymi oso-
bę będącą pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowe-
go lub samorządu terytorialnego, osobę zajmującą kierownicze stanowisko 
w innej instytucji państwowej, syndyka nadzorcę sadowego czy radnego) nie 
znajdowałoby uzasadnienia kryminalnopolitycznego, z uwagi na charakter 
obowiązków tych kategorii funkcjonariuszy publicznych, w trakcie realizacji 
których jedynie w przypadkach sporadycznych i nie typowych może dojść 
do narażenia funkcjonariusza publicznego na niebezpieczeństwo osobiste.

Użyte sformułowanie „obowiązków służbowych i związanych z ochroną 
bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego” 
wykorzystuje pojęcia ustawowe, występujące m.in. w art. 1 ust. 1 ustawy 
z 6 kwietnia 1990 r. o Policji 58, co powinno wykluczyć możliwość zaistnie-
nia wątpliwości interpretacyjnych w jego zakresie 59. 

Dość trudną sytuacją interpretacyjną, także do procedowania przez 
sąd, może być kazus, gdy funkcjonariusz publiczny wypełnia obowiązki 

57  M. Budyn-Kulik, Kodeks Karny. Komentarz do art. 148 kk., LEX 2013.
58  Tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 147.
59  A. Nowak, Nowe ujęcie zabójstwa kwalifi kowanego, „Prokuratura i Prawo” 

2012, nr 5, s. 83.
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służbowe po cywilnemu 60 poza swoją siedzibą i nie jest znany sprawcy 
osobiście, i nie przedstawi się, albo gdy sprawca nie ma wiedzy o statu-
sie ofi ary z innego źródła, to jak stwierdza V. Konarska-Wrzosek 61, nie 
może się spotkać z zarzutem popełnienia kwalifi kowanego zabójstwa osoby 
funkcjonariusza publicznego z art. 148 § 3 k.k.

Konkluzja

Wprowadzenie typu czynu zabronionego, jakim jest zabójstwo, było 
uzasadnione w szczególności surowszą sankcją karną. Należy zaznaczyć, 
że w różnych systemach prawnych, nie tylko w polskim prawie karnym, 
występują typy kwalifi kowane zabójstwa. Nie ulega wątpliwości, że usta-
wodawca w wyniku zmian cywilizacyjnych, postępu technologicznego, eko-
nomicznego, rozwoju nauki dostosowuje dyscypliny prawnicze, a szczegól-
nie prawo karne materialne do ochrony życia człowieka, określając nowe 
typy kwalifi kowane zabójstwa.

Zaprezentowane orzecznictwo i doktryna wskazują na wiele spornych i nie-
doprecyzowanych sytuacji interpretacyjnych form przestępstwa zabójstwa 
zarówno przez organy wymiaru sprawiedliwości, jak i środowiska naukowe.

60  Przykładowo w ramach realizowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych, któ-
re z założenia mają charakter niejawny i są celowo kamufl owane przed dekonspiracją.

61  V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny…, wyd. cyt., s. 727.
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Streszczenie: Artykuł ma celu przybli-
żenie tematyki związanej z występujący-
mi w polskim prawie karnym material-
nym prawnymi aspektami typów kwa-
lifi kowanych przestępstwa zabójstwa. 
Niewątpliwie jest ono najpoważniejszym 
z przestępstw godzącym w największą 
wartość, jaką jest życie ludzkie. Syste-
matyczne ujęcie problemu umożliwiło 
w sposób przejrzysty ukazanie ustawo-
wych znamion przestępstwa określone-
go w art. 148 § 2 i 3 kodeksu karnego 
oraz okoliczności wpływających na pra-
widłową kwalifi kację prawną. W opraco-
waniu jednocześnie wykazano okolicz-
ności wpływające na orzekanie najsu-
rowszych kar w przypadku morderstwa.

Keywords: manslaughter of the 
classifi ed type, special cruelty, 
robbery, rape, explosives, public offi cer 

Summary: The article has a purpose 
moving closer subject matter associated 
with legal aspects appearing in the Pol-
ish fi nancial criminal law of classifi ed 
types of the offence of the manslaugh-
ter. Undoubtedly he is most serious 
of crimes striking in the considerable 
value a human life is which. Systematic 
including the problem enabled in the 
transparent way to show statutory con-
stituent elements of an offence deter-
mined in Art. 148 § 2 and of 3 Penal 
Code and circumstances influencing 
the correct legal classifi cation. Simul-
taneously circumstances affecting for 
stating heavy penalties in case of mur-
der are shown in the text. 


