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oraz związanych z nim sposobów przełamywania 

zabezpieczeń)

TEZA
Rozszerzenie interpretacji pojęcia „włamanie” przez przyjęcie, że włamanie to 
także niedopuszczenie do załączenia się zabezpieczenia przed nieuprawnio-
nym otwarciem pojazdu mechanicznego, jest z punktu widzenia wykładni 
zabiegiem noszącym w sobie cechy analogii na niekorzyść sprawcy.

GLOSA
Opisywane postanowienie Sądu Najwyższego dotyczy rozumienia pojęcia 
kradzieży z włamaniem oraz związanych z nim sposobów przełamywania za-
bezpieczeń, na które coraz większy wpływ mają zmiany cywilizacyjne. Głów-
ny problem interpretacyjny skupia się wobec pojmowania znamion przestęp-
stwa oraz rozumienia pojęcia „włamanie”.

Sąd Najwyższy rozstrzygał na podstawie opisanego niżej stanu faktyczne-
go. Mężczyzna używając skanera częstotliwości radiowych, doprowadził do 
zagłuszenia fal radiowych, w skutek czego uniemożliwił zdalne zamknięcie 
pojazdu stojącego na parkingu. Sprawca dostał się do wnętrza samochodu, 
po czym przywłaszczył sobie aparat fotograficzny o wartości nie mniejszej 
niż 150 zł. Sąd uznał czyn mężczyzny za występek z mocy art. 279 § 1 k.k. 
i na jego podstawie wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności z warun-
kowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz orzekł karę 
grzywny w wysokości 60 stawek dziennych, ustalając jednocześnie wysokość 
jednej stawki na kwotę 15 zł. Obrońca mężczyzny wniósł apelację od wyroku.
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Sąd Okręgowy powziął wątpliwości co do wykładni ustawy i zwrócił się 
do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym, „czy ingerencja sprawcy w pro-
ces zabezpieczający mienie ruchome przed dostaniem się do jego wnętrza, 
polegająca na uniemożliwieniu uruchomienia elektronicznej (lub innej) prze-
szkody chroniącej mienie, a następnie zabór tego mienia (lub innej rzeczy 
znajdującej się wewnątrz) w celu przywłaszczenia, wyczerpuje normatywne 
pojęcie kradzieży z włamaniem w rozumieniu art. 279 § 1 k.k., czy też stano-
wi kradzież zwykłą w rozumieniu art. 278 § 1 k.k. (czy ze względu na wartość 
mienia 119 k.w.), ewentualnie czy jest etapem niekaralnych czynności przy-
gotowawczych do dokonania przestępstwa kradzieży z włamaniem?”.

Aby dobrze zrozumieć problemy interpretacyjne, należy prześledzić genezę 
przestępstwa kradzieży z włamaniem. Przestępstwo to pojawiło się w polskim 
kodeksie karnym jako kwalifikowana forma kradzieży przeciwko mieniu spo-
łecznemu na mocy art. 1 § 3 lit. c dekretu z 4 marca 1953 r. o wzmożeniu 
ochrony własności społecznej. Art. 279 § 1 k.k. znajduje się w rozdziale doty-
czącym przestępstw przeciw mieniu i określa kwalifikowaną formę kradzieży 
poprzez sposób jej dokonania, tj. „z włamaniem”. W przepisach prawa nie ma 
definicji legalnej tego pojęcia. Sąd Najwyższy wielokrotnie dokonywał inter-
pretacji pojęcia „kradzież z włamaniem”. Na szczególną uwagę zasługuje teza 
postanowienia z 6 grudnia 2006 r., mówiąca że „określenie „włamanie” jest 
pojęciem prawnym, którego treść jest ustalana autonomicznie w obszarze pra-
wa karnego, zgodnie z przyjmowanymi regułami wykładni i może odbiegać 
od jego potocznego rozumienia”1. Samo określenie „włamanie” ma charakter 
pejoratywny. Oznacza ono wykazanie większego natężenia złej woli, większej 
zuchwałości ze strony przestępcy, jakim jest zwykły złodziej działający w celu 
przywłaszczenia. Naruszeniu władztwa nad mieniem towarzyszy naruszenie 
systemu bezpieczeństwa, jakie zorganizował posiadacz wokół swojego mienia 
przez umieszczenie go pod zamknięciem. Naruszenie tego systemu stwarza 
dodatkowy element szkodliwości społecznej, jaka wiąże się z działaniem tego 
typu2.

Czynności sprawcze składające się na przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. 
określone są jako usunięcie przeszkody zamykającej dostęp do danego po-
mieszczenia oraz wtargnięcie sprawcy do zamkniętego pomieszczenia celem 
zaboru rzeczy ruchomej.

Przesłanką uznania pomieszczenia za zamknięte jest zarówno jego za-
mknięta konstrukcja, jak i zaopatrzenie w specjalne przeszkody utrudniające 

1 Postanowienie SN z 6 grudnia 2006 r., III KK 358/06, OSNKW 2007, z. 2, poz. 17.
2 Z. Bożyczko, Kradzież z włamaniem i jej sprawca, Warszawa 1970, s. 9.
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dostęp do wnętrza3. W doktrynie przyjmuje się jednak, że zamknięcie drzwi 
na klamkę czy skobel nie stanowi rozumianej w ten sposób ochrony, gdyż 
sprawca może ją bez problemu usunąć. Podobnie bez znaczenia jest sposób 
działania sprawcy. Istotne jest tylko, aby zachowanie sprawcy doprowadziło 
do usunięcia przeszkody w dostępie do zabezpieczanego pomieszczenia4. Jak 
już wskazano, zasadniczą cechą kradzieży z włamaniem jest umieszczenie rze-
czy ruchomej w pomieszczeniu zamkniętym. Włamanie jest jedynie drogą 
czy też sposobem do osiągnięcia celu. Przestępstwo kradzieży z włamaniem 
należy do grupy przestępstw kierunkowych. Działanie „w celu” przesądza 
o zamiarze bezpośrednim. Sprawca kradzieży musi mieć świadomość, że do-
konuje włamania do cudzego pomieszczenia oraz zabiera nienależącą do nie-
go rzecz ruchomą.

W praktyce nastąpił problem z oceną polegającą na włamaniu do po-
jazdów stojących na wolnej przestrzeni. Trudno jest przyjąć, że samochód 
sam dla siebie stanowi pomieszczenie zamknięte. Z uwagi na domniemanie 
racjonalnego ustawodawcy przyjmuje się, że zarówno włamanie do samo-
chodu w celu zaboru znajdującej się w środku rzeczy ruchomej, jak i wła-
manie do samochodu w celu zaboru pojazdu, stanowi o istocie kradzieży 
z włamaniem.

W odniesieniu do naszego stanu faktycznego warto podkreślić, że wa-
runkiem odpowiedzialności za kradzież jest jednoczesne zaistnienie dwóch 
okoliczności. Po pierwsze tego, że stanowiąca przedmiot zaboru rzecz rucho-
ma jest zabezpieczona, a więc istnieje specjalne urządzenie (mechaniczne lub 
elektroniczne), którego funkcją jest zamknięcie dostępu do rzeczy osobom 
nieuprawnionym, po drugie, że to zabezpieczenie rzeczy zostało aktywowane 
i było uruchomione w chwili podejmowania przez sprawcę czynności spraw-
czych5. Interesujący jest zwłaszcza drugi przypadek, w którym nieaktywne za-
bezpieczenie w chwili zamachu przesądza o braku popełnieniu przestępstwa 
kradzieży z włamaniem. Zabezpieczenie pojazdu mechanicznego nie było 
aktywowane w momencie, gdy sprawca dokonywał zaboru rzeczy ruchomej. 
W chwili dokonania czynu samochód był otwarty, można się domyślać, że 
jedynym zabezpieczeniem była klamka. Kradzieżą zwykłą, a nie kradzieżą 
z włamaniem jest więc zabór mienia w celu przywłaszczenia z wszelkiego ro-
dzaju pomieszczeń w następstwie wdarcia się do ich wnętrza dokonanego 
przez wykorzystanie otworów przeznaczonych do normalnego wkraczania 

3 A. Marek, Prawo karne – zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2010, s. 526.
4 R. Zawłocki, System prawa karnego – przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, t. 9, Warszawa 

2011, s. 91.
5 M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, [w:] Kodeks karny. Komentarz, t. 3, red. A. Zoll, Warszawa 

2012, s. 85.
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do wnętrza (np. drzwi, okna), lecz nie zamkniętych (np. zamknięcia drzwi 
na klamkę)6. Przełamanie zabezpieczeń pojazdu nie jest wytworem nowym, 
miano z nim do czynienia znacznie wcześniej, lecz nie w takiej formie, jak 
obecnie. Obecnie ogromne znaczenie mają wysoce rozwinięte środki tech-
niczne. Wcześniejsze działania sprawców charakteryzowały się dużą większą 
prostotą – do braku aktywacji stosownych zabezpieczeń można było dopro-
wadzić przez zniszczenie zamka w pojeździe, tak aby jego zamknięcie było 
niemożliwe.

Zatem przy obecnym kształcie przepisu i jego rozumieniu w doktrynie 
nie możemy przypisać sprawcy czynu z art. 279 § 1 k.k. Należy się w tym 
względzie zgodzić z Sądem Najwyższym, który podnosi, że takie rozumowa-
nie będzie analogią wpływającą na niekorzyść sprawcy. Warto podkreślić, że 
gwarantem praworządności są pewne zasady występujące u podstaw polskie-
go systemu karnego. Z zasady nullum crimen sine lege, można wywieść zakaz 
analogii (nullum crimen sine lege stricta). Jest on sformułowany w art. 1 § 1 
k.k. Ponadto z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP można wyprowadzić zasadę okre-
śloności. Odnosi się ona zarówno do przesłanek odpowiedzialności karnej, 
jak i do wysokości kary. 

Bezsprzeczny jest sam fakt popełnienia przestępstwa – sprawca dokonał 
zaboru aparatu. Tym samym przez swoje działanie godził w prawo własno-
ści, tj. włączył rzecz do swojego stanu posiadania. Wątpliwości pojawiają się 
dopiero przy przyjęciu formy kwalifikowanej przestępstwa. W tym względzie 
należy zgodzić się z Sądem Najwyższym przyznając, że w wyżej opisanej sytu-
acji przypisanie sprawcy kradzieży z włamaniem, będzie wiązało się z zastoso-
waniem analogii na jego niekorzyść.

6 A. Marek, E. Pływaczewski, A. Peczeniuk, Kradzież i paserstwo mienia prywatnego, Warszawa 
1985, s. 136.


