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Wykroczeniowy lub przestępny charakter kradzieży. Konsekwencje i kształt prawnokarnej reakcji 

1. Kodeksowe znamiona kradzieży. Kodeks karny a kodeks wykroczeń 

Kradzież jest jednym z najczęściej popełnianych typów czynów zabronionych i jako taka, co oczywiste, powinna 

być przedmiotem prawnokarnej reakcji. Co istotne dla określenia ram odpowiedzialności sprawcy, to samo 

zachowanie może być klasyfikowane zarówno jako przestępstwo, jak i wykroczenie.  

Co się tyczy przestępnego charakteru kradzieży, jej jurydyczny opis zawarty został w treści art. 278 k.k. - Kto 

zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

W pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że tak sformułowany opis czynu funkcjonuje stosunkowo dobrze w 

praktyce prawa – pomimo zamieszczenia w nim cywilistycznego sformułowania „cudza rzecz ruchoma”. Sam fakt 

tego umieszczenia rodzi, jednakże pewne trudności w procesie interpretacji znamion. 

Jakkolwiek taki zabieg legislacyjny nakazywałby odwoływać się do brzmienia i wykładni pojęcia rzeczy ruchomej 

w prawie cywilnym, to trzeba zauważyć, że ustawodawca zdecydował się również na wprowadzenie definicji tego 

pojęcia do treści art. 115 § 9 k.k., przez co konieczne jest dokonanie właściwych modyfikacji znaczeniowych. Co 

więcej, cywilistyczne rozumienie „rzeczy ruchomej” zdaje się mieć nader wąskie znaczenie. Zgodnie bowiem z 

treścią art. 45 k.c., „Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne”. W rozumieniu 

cywilistycznym rzeczami nie będą zatem dobra niematerialne, takie jak przykładowo utwory muzyczne, literackie, 

naukowe czy prawa niemajątkowe. Konieczne było zatem rozszerzenie zakresu pojęcia rzeczy ruchomej, dokonane 

finalnie przez wprowadzenie art. 115 § 9 k.k. – „Rzeczą ruchomą (...) jest także polski albo obcy pieniądz lub inny 

środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty 

kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce”.  

Kradzież jest przestępstwem materialnym, co oznacza, że do jego pełnej realizacji konieczne jest spowodowanie 

skutku wskazanego w treści przepisu jako znamię modalne – objęcia rzeczy wyjętej spod władztwa osoby 

uprawnionej we władanie sprawcy. Co istotne, wyjęcie rzeczy spod władztwa osoby uprawnionej i podjęcie działań 

mających na celu zabranie jej z miejsca, w którym się znajduje, które nie zostają jednak ukończone wyniesieniem 

rzeczy ze względu na interwencję osób trzecich, nie może zostać uznane za wypełnienie ustawowych znamion 

zaboru rzeczy. Do ich realizacji, oprócz pozbawienia dysponenta władztwa nad rzeczą, konieczne jest objęcie tej 



 
 

rzeczy przez sprawcę we władanie. Brak tego drugiego elementu oznacza, iż zachowanie nie doprowadziło do 

powstania opisanego jako znamię przestępstwa skutku, nie stanowi więc jego dokonania. Spełnia natomiast 

wszystkie znamiona usiłowania dokonania przestępstwa kradzieży.  

Warto podkreślić, że fakt zatrzymania w pobliżu miejsca, w którym dokonano zaboru, sprawcy (lecz nie w tym 

miejscu) posiadającego przy sobie rzecz zabraną osobie uprawnionej, przez funkcjonariuszy Policji nie wpływa na 

uznanie, że zachowanie sprawcy wypełniło znamię skutku. Samo oddalenie się sprawcy z zabraną rzeczą z miejsca 

zdarzenia przesądza bowiem o zakończeniu jego działania, a więc o powstaniu skutku w postaci zawładnięcia rzeczą 

przez tegoż sprawcę.  

O wielkości szkody będącej skutkiem działania przestępnego decyduje jedynie wartość zabranych rzeczy lub 

pieniędzy. Liczy się tylko bowiem szkodę rzeczywistą, a nie zysk spodziewany, chociażby jego osiągnięcie graniczyło 

z pewnością. Do wartości zaboru nie można wliczać utraconych, a spodziewanych przez poszkodowanego zysków 

(lucrum cessans), taka postać szkody nie jest bowiem szkodą rzeczywistą (damnum emergens).  

Kodeks wykroczeń zaś obejmuje zakresem swojej regulacji odpowiednik art. 278 § 1 k.k. w postaci art. 119 § 1 

oraz 2 k.w. Oznacza to, że kradzież cudzej rzeczy ruchomej lub jej usiłowanie stanowić może przestępstwo tylko 

wówczas, gdy wartość przedmiotu kradzieży przekracza próg kontrawencjonalizacji -  kwoty 500 zł wskazanej w 

treści art. 119 § 1 k.w. Co w tym kontekście szczególnie istotne, o tym, czy działanie sprawcy wyczerpuje ustawowe 

znamiona przestępstwa, czy też stanowi wykroczenie, decyduje łączna wartość mienia zabranego przez sprawcę w 

ramach jednego czynu zabronionego, a nie wartość poszczególnych, jednostkowych składników tego mienia. 

Konsekwencję tę rozciągać należy także na przypadki kwalifikacji wielu zachowań sprawcy przy wykorzystaniu 

konstrukcji tzw. czynu ciągłego, określonego w art. 12 k.k.  

Co istotne, jeżeli sprawca będzie znajdował się w błędzie co do wartości skradzionych lub przywłaszczonych 

rzeczy, np. będzie błędnie sądził, że ich wartość będzie mniejsza niż 500 zł, to – z uwagi na fakt, że błąd co do 

znamion, który nie musi być usprawiedliwiony, wyłącza umyślność – sprawca tego czynu będzie mógł ponieść 

odpowiedzialność jedynie za wykroczenie z art. 119 § 1 k.w., a nie przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. W tym kontekście 

należy jednak zaakcentować potrzebę poczynienia wnikliwych ustaleń, czy w danym stanie faktycznym sprawca 

rzeczywiście miał mylne wyobrażenie o wartości skradzionego lub przywłaszczonego przedmiotu, czy może tylko 

nie był pewny wartości skradzionego mienia i godził się na to, że jego wartość może przekraczać 500 zł. 



 
 

Ustalenie wartości skradzionego lub przywłaszczonego mienia jest o tyle istotne, że kodeks wykroczeń 

przewiduje możliwość orzeczenia obowiązku zapłaty jego równowartości, jeżeli szkoda nie została naprawiona – 

vide art. 119 § 4 k.w. Oznacza to, że jeżeli skradziona rzecz zostanie odebrana sprawcy w całości w niezmienionej 

substancji i wartości (np. będzie nadawała się do dalszej sprzedaży), to pokrzywdzony nie będzie już uprawniony 

do uzyskania od sprawcy równowartości rzeczy będącej przedmiotem kradzieży.  

2. Zagrożenie karą. Możliwość stosowania środków probacyjnych.  

W przypadku kradzieży podlegającej reżimowi kodeksu karnego, zagrożenie karą to pozbawienie wolności od 3 

miesięcy do 5 lat. Na gruncie art. 37a k.k., możliwe jest wymierzenie grzywny albo kary ograniczenia wolności nie 

niższej od 3 miesięcy zamiast przewidzianej za ten typ czynu zabronionego kary pozbawienia wolności, jeżeli 

wymierzona za kradzież kara pozbawienia wolności nie byłaby wyższa od roku i równocześnie sąd orzekłby środek 

karny, środek kompensacyjny lub przepadek, natomiast na gruncie art. 37b k.k., można także orzec jednocześnie 

karę pozbawienia wolności w rozmiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy oraz karę ograniczenia wolności do 2 lat.  

Możliwe jest również warunkowe umorzenie postępowania karnego, zgodnie z treścią art. 66 k.k. Jeżeli przed 

rozstrzygnięciem w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania sprawca nie naprawił wyrządzonej 

przestępstwem szkody, sąd, umarzając warunkowo postępowanie karne, nakłada na sprawcę obowiązek 

naprawienia szkody albo zamiast tego obowiązku orzeka nawiązkę. Jeżeli sprawca dobrowolnie naprawił szkodę w 

całości, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, natomiast w 

stosunku do sprawcy kradzieży, który dobrowolnie naprawił szkodę w znacznej części, sąd może zastosować 

nadzwyczajne złagodzenie kary. Obowiązek naprawienia szkody w całości lub w części urzeka się na wniosek 

pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej.  

3. Działanie w zorganizowanej grupie przestępczej jako przesłanka do zaostrzenia odpowiedzialności karnej 

Co szczególnie istotne, jeżeli sprawca kradzieży z popełniania przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu 

lub dokonał kradzieży, działając w zorganizowanej grupie albo w związku mającym na celu popełnianie 

przestępstw, sąd zobligowany jest do wymierzenia kary pozbawienia wolności przewidzianej za przestępstwo z art. 

278 § 1 bez możliwości przejścia na karę ograniczenia wolności albo grzywnę na podstawie art. 37a. W takim 

wypadku sąd, orzekając karę pozbawienia wolności, musi wymierzyć ją w wysokości powyżej dolnej granicy 

ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do wysokości górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego 

o połowę. 



 
 

Działanie w formie tzw. przestępczości zorganizowanej określa art. 258 k.k., gdzie obok karalności udziału w 

związku mającym na celu popełnienie przestępstwa, penalizacji uległ także udział w zorganizowanej 

grupie mającej taki cel (art. 258 § 1), charakteryzującej się niższym stopniem organizacji. Surowszą karalność 

przewidziano dla sprawcy, który grupę przestępczą (związek) zakłada lub nią kieruje. Potrzeba takiej regulacji 

wynika z faktu, że działalność grupy lub związku charakteryzuje się znacznie większą społeczną szkodliwością, ze 

względu na swój zawodowy charakter, niż działalność pojedynczych sprawców.  

Przy ocenie kwestii działania – lub nie – w zorganizowanej grupie przestępczej zgodnie z treścią art. 258 k.k. 

należy wziąć pod uwagę, że dla popełniania przestępstw sprawcy zazwyczaj łączą się w grupy, których liczebność 

zależy od tego, jakie przestępstwa grupa popełnia. Przepis mówi o działaniu w „zorganizowanej” grupie, co 

zazwyczaj ułatwia dokonywanie przestępstw przynoszących stały dochód. Zorganizowaną grupą jest taka grupa 

sprawców, która zorganizowała się nie tylko po to, aby popełniać przestępstwa w sposób ciągły, zatem podobnego 

rodzaju, lecz także do dokonania kilku przestępstw, jeżeli ich owocem może być źródło dochodu trwające jakiś czas.  

Z uwagi na fakt, że poziom organizacji grupy nie został określony w treści przepisu, wystarcza niski poziom 

zorganizowania, który zapewnia dokonywanie przestępstw i posiadanie stałego źródła dochodu. Grupa 

zorganizowana musi też mieć swego przywódcę, który nie musi być stałym przywódcą ani też tym, który daną 

grupę organizował. 

Dość szczegółowo charakter „zorganizowania” określił Sąd Apelacyjny w Krakowie (wyrok z 16.02.2012 r., II AKa 

252/11, KZS 2012/3, poz. 42). Zdaniem sądu, przez wymagane ustawą „zorganizowanie” grupy rozumie się, że 

grupa taka funkcjonuje zgodnie z pewnymi ustalonymi regułami i ma wewnętrzną strukturę, zatem poszczególni 

jej członkowie pełnią określone funkcje bądź role. Świadczy to o wewnętrznym uporządkowaniu grupy, stałości 

reguł jej funkcjonowania, a więc form zorganizowania, w przeciwieństwie do grupy osób choćby i stale 

popełniających wspólnie podobne przestępstwa, ale wymieniających się rolami w zależności od zaistniałych 

zmiennych sytuacji. Istnienie koleżeńskich powiązań pomiędzy członkami grupy nie sprzeciwia się zorganizowaniu 

w grupę przestępczą. Podobnie brak mechanizmów wymuszających posłuszeństwo członków grupy, a nawet brak 

kierownictwa grupy nie wyklucza możliwości uznania grupy przestępczej za zorganizowaną. Zorganizowana grupa 

przestępcza może funkcjonować na zasadzie dobrowolnego udziału w niej członków. Istnienia zorganizowanej 

grupy przestępczej nie warunkuje stosowanie wobec jej członków środków przymusu dla uzyskania ich 

posłuszeństwa i zapobieżenia opuszczaniu jej szeregów, jak też nie warunkują jej systemy nagród zapewniających 



 
 

lojalność członków takiej grupy. Motywy, którymi kierują się poszczególne osoby przystępujące do grupy 

przestępczej, nie mają znaczenia dla bytu zorganizowanej grupy przestępczej. 

Konieczne jest stwierdzenie, że grupa zorganizowana to coś znacznie więcej niż współsprawstwo czy luźna 

grupa osób zamierzających popełnić przestępstwo. W pojęciu zorganizowania tkwią warunki podstawowej 

wewnętrznej struktury organizacyjnej (choćby z niskim stopniem zorganizowania), trwałość, więzy organizacyjne 

w ramach wspólnego porozumienia, planowanie przestępstw, akceptacja celów, trwałość zaspokojenia potrzeb 

grupy, gromadzenie narzędzi popełniania przestępstw, wyszukiwanie miejsc dla przechowywania łupu, 

rozprowadzanie go, podział ról, skoordynowany sposób działania, powiązania socjologiczno-psychologiczne 

między członkami. Kierowanie grupą jako funkcja władcza polega na określaniu kierunków działania, wydawaniu 

poleceń, koordynowaniu działalności uczestników grupy - tak Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 7.12.2000 r., 

II AKa 184/00, KZS 2001/1; podobnie Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 24.01.2001 r., II AKa 240/01, wyrok SA w 

Katowicach z 8.12.2005 r., II AKa 68/05, oraz wyrok SA w Łodzi z 22.09.2014 r., II AKa 131/14, LEX nr 1544828. 

W przypadku uznania, że sprawca działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w rozumieniu art. 258 

k.k., do jego czynów mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące sprawcy określonego w art. 64 § 2 k.k. - 

recydywa specjalna wielokrotna, z wyjątkiem przewidzianego w tym przepisie zaostrzenia kary (art. 65 § 2 k.k.). 

Sąd wymierza zatem karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej 

dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia 

zwiększonego o połowę. 

4. Przepadek i środki kompensacyjne 

W przypadku skazania za kradzież, sąd zobligowany jest do orzeczenia przepadku przedmiotów pochodzących 

z przestępstwa zgodnie z art. 44 § 1 k.k. Jakkolwiek jest to działanie obligatoryjne, to obligatoryjność ta ma 

charakter warunkowy, bowiem jest uwarunkowana brakiem konieczności zwrotu przedmiotu pokrzywdzonemu 

lub innemu uprawnionemu podmiotowi. Orzeczenie przepadku nie może bowiem nastąpić kosztem praw 

podmiotu innego niż sprawca przestępstwa – bezpośrednią konsekwencją tej regulacji jest wzmocnienie pozycji 

pokrzywdzonego.  

Regulacje kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń w zakresie kradzieży nie przewidują możliwości podjęcia 

natychmiastowych działań przymuszających celem odebrania sprawcy przedmiotu kradzieży. Takimi 

instrumentami będą zaś przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa (art. 44 § 1 k.k.) lub 



 
 

ich zwrot na rzecz pokrzywdzonego lub innego uprawnionego podmiotu (art. 44 § 5 k.k.) oraz obowiązek zapłaty 

równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia (art. 119 § 4 k.w.). Należy jednak podkreślić, że są to 

konstrukcje, których wyłącznym dysponentem jest sąd, a ich zastosowanie i egzekwowanie może mieć miejsce 

jedynie na podstawie prawomocnego wyroku. W szeroko pojętym interesie podmiotów pokrzywdzonych jest 

zatem dążenie do umieszczenia takich obowiązków w treści orzeczenia.  

Co jednak istotne z punktu widzenia sprawcy, regulacje prawnokarne przewidują możliwość zastosowania 

łagodniejszej reakcji karnej lub odstąpienia od jej wymierzania w przypadku dobrowolnego naprawienia szkody w 

całości lub w znacznej części. Okoliczność ta winna być każdorazowo uświadamiana sprawcy bezpośrednio po jego 

ujęciu. 

5. Granice obywatelskiego ujęcia 

W stosunku do sprawcy kradzieży możliwe, a wręcz pożądane jest zastosowanie zatrzymania na gorącym 

uczynku (in flagranti), zwanego także zatrzymaniem lub ujęciem obywatelskim – zgodnie z art. 239 k.p.k., każdy 

ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu 

przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. Jest to jedyny środek 

przymusu, który nie jest stosowany przez organy procesowe i tego powodu nie podlega takim samym rygorom jak 

pozostałe formy zatrzymania – zatrzymanie właściwe oraz zatrzymanie na żądanie organów procesowych.  

Tego rodzaju zatrzymania może dokonać każdy człowiek - nie ma znaczenia, czy jest pełnoletni i czy posiada 

pełną zdolność do czynności prawnych. Może go dokonać także cudzoziemiec. Ująć może nawet małoletni, a także 

osoba pozbawiona zdolności lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, o ile jest w stanie to 

faktycznie uczynić (np. dziecko zatrzaskuje drzwi pomieszczenia, w którym znajduje się włamywacz, i zamyka drzwi 

na klucz). Z reguły zatrzymującym jest świadek zdarzenia. Co istotne, zatrzymanie obywatelskie jest prawnie 

dopuszczalne nawet wówczas, gdy dla zatrzymania sprawcy niezbędne jest użycie siły fizycznej.  

Użyte w treści przepisu określenie „na gorącym uczynku” oznacza ujęcie sprawcy w toku realizacji którejkolwiek 

z form stadialnych przestępstwa (ale nie wykroczenia), tj. w fazie karalnego przygotowania, usiłowania lub 

dokonania. W praktyce najczęściej będzie to usiłowanie, jako że zatrzymanie z reguły udaremnia dokonanie czynu 

zabronionego. Do podjęcia czynności zatrzymania wystarczy dostrzeżenie samej tylko strony przedmiotowej 

przestępstwa. 



 
 

Osoba dokonująca obywatelskiego ujęcia ma prawo udać się w pościg podjęty bezpośrednio po popełnieniu 

przestępstwa – przy czym pościg należy rozumieć analogicznie, jak w języku potocznym, a zatem jako podążanie 

za sprawcą, którego przestępne zachowanie zostało dostrzeżone, w celu uniemożliwienia mu oddalenia się. 

Wymóg bezpośredniości jest spełniony także wówczas, gdy sprawca nie został dostrzeżony w miejscu popełnienia 

przestępstwa, ale możliwe jest ustalenie kierunku oddalania się sprawcy, którego zatrzymujący dogoni. 

Reguły te znajdą zastosowanie również do sytuacji, gdy w czasie podążania za sprawcą dojdzie do utracenia z 

nim kontaktu wzrokowego. Czas pościgu nie jest bowiem w żaden sposób ograniczony, może on trwać zarówno 

kilkanaście sekund czy kilka minut, jak i kilka dni. Należy jednak zastrzec, że pościg musi zostać podjęty 

bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, co oznacza, że nie może istnieć jakikolwiek odstęp czasowy pomiędzy 

przestępstwem a rozpoczęciem pościgu. Prowadzenie pościgu oznacza, że ścigający w każdym momencie wie, 

gdzie znajduje się sprawca przestępstwa, nie ma natomiast konieczności, by pomiędzy ścigającym a ściganym przez 

cały czas był zachowany kontakt wzrokowy. Pościg ma być nieprzerwany, a w razie przerwy w pościgu ścigający 

traci prawo do ujęcia sprawcy.  

Sąd Apelacyjny w Krakowie (wyrok z 22.06.2006 r., II AKa 87/06, KZS 2006/10, poz. 13) wyraził zasadny pogląd, 

że pokrzywdzony ma prawo ścigać i zatrzymać oskarżonego, skoro ten popełnił na jego szkodę przestępstwo (np. 

dokonał kradzieży), a pościg podjął praktycznie natychmiast, utrzymując ze sprawcą kontakt wzrokowy. Skoro zaś 

oskarżony uciekał, to w ocenie sądu apelacyjnego zachodziła obawa, że się ukryje i niemożliwe będzie nawet 

ustalenie jego tożsamości, a zatem działanie to należało określić jako legalne, znajdujące podstawę w art. 243 § 1. 

Z doświadczenia życiowego wynika, że zatrzymanie wiąże się praktycznie zawsze co najmniej z naruszeniem 

nietykalności cielesnej, a niejednokrotnie dla skuteczności zatrzymania niezbędne jest użycie przemocy 

prowadzące do obezwładnienia zatrzymanego na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Trafnie podnosi się 

jednakże w orzecznictwie, iż zatrzymanie obywatelskie nie pozostaje pozbawione cech prawnie dopuszczalnego w 

sytuacji, gdy do zatrzymania sprawcy niezbędne jest użycie siły fizycznej (tak np. wyrok SA w Poznaniu z 20.09.2012 

r., XVI K 62/12, LEX nr 1237538). 

Od pościgu należy odróżnić poszukiwania, z którymi mamy do czynienia wtedy, gdy miejsce pobytu sprawcy nie 

jest znane. Do prowadzenia poszukiwań uprawnione są wyłącznie organy Policji i inne organy uprawnione. Zgodnie 

z treścią art. 243 § 2 k.p.k., osobę ujętą należy niezwłocznie, tj. bez nieuzasadnionej zwłoki, oddać w ręce Policji. 

Nie oznacza to, że zatrzymujący ma obowiązek dostarczyć zatrzymanego do siedziby organu Policji. Warunek 



 
 

oddania jest spełniony także w przypadku zawiadomienia telefonicznego Policji o zatrzymaniu, niezależnie od tego, 

ile czasu zajmie Policji dotarcie na miejsce zatrzymania. 

6. Tezy z orzecznictwa 

Uzupełniając wywód przedstawiony w powyższych częściach niniejszego artykułu, należy wskazać na 

wyróżniające się w tym kontekście tezy z orzecznictwa: 

a) „Przestępstwo kradzieży uregulowane w art. 278 § 1 k.k. charakteryzuje się zamiarem bezpośrednim 

kierunkowym - "w celu przywłaszczenia". Zabór w innym celu, np. zabezpieczenia roszczenia powinien 

być rozpatrywany odmiennie.” - Wyrok SN z 20.12.2018 r., V KK 555/18, LEX nr 2602113.  

Komentarz: tylko czyny dokonane z zamiarem przywłaszczenia będą stanowiły kradzież w rozumieniu 

art. 278 k.k., a tym samym jakakolwiek inna motywacja lub jej całkowity brak uniemożliwią postawienie 

sprawcy tak skonstruowanego zarzutu; 

b) „Nie można dokonać zaboru cudzej rzeczy jednocześnie w celu jej przywłaszczenia i w celu żądania w 

przyszłości korzyści majątkowej za jej zwrot, zarazem dopuszczając sytuację, że sprawcą przestępstwa 

z art. 286 § 2 k.k. będzie ten, który rzecz wcześniej ukradł.” - Postanowienie SN z 18.02.2014 r., II KK 

14/14, LEX nr 1441268. 

Komentarz: nie jest dopuszczalne dokonanie przez sprawcę kradzieży, a następnie oczekiwanie 

ekwiwalentu majątkowego – lub jakiegokolwiek innego - za zwrot rzeczy będącej przedmiotem 

przestępstwa.; 

c) „W razie dokonania kradzieży nowego towaru, wystawionego w sklepie do sprzedaży i opatrzonego 

ceną określoną przez sprzedającego, to uwidoczniona w ten sposób cena określa wartość towaru nie 

tylko dla kupującego.” - Postanowienie SN z 22.01.2014 r., III KK 465/13, LEX nr 1427415. 

Komentarz: wartością skradzionego mienia determinującą wartość przedmiotu przestępstwa, a w 

konsekwencji jego przestępny lub wykroczeniowy charakter, będzie cena określona przez 

sprzedającego – niezależnie od obiektywnej wartości rzeczy; 

d) „Prawo ujęcia osoby na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po 

popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej 



 
 

tożsamości nie jest formalnym aktem uprawnionego organu, ale jest bezpośrednią reakcją podjętą 

względem sprawcy przestępstwa. Jest naturalnym zachowaniem skierowanym bezpośrednio przeciwko 

sprawcy przestępstwa. Jako środek doraźny jest stosowane zwłaszcza wtedy, gdy grozi ucieczka 

sprawcy przestępstwa; ma charakter subsydiarny w stosunku do działań organów ścigania. W chwili 

gdy sprawca popełnia przestępstwo lub po jego popełnieniu ucieka, nie ma czasu na podejmowanie 

formalnych czynności. Nie można uważać go jednak za swoisty środek zapobiegawczy” - Wyrok SA w 

Szczecinie z 30.04.2013 r., III AUa 950/12, LEX nr 1378831. 

Komentarz: stosowanie obywatelskiego ujęcia w przypadku sprawców kradzieży nie musi być 

poprzedzone analizą proceduralną czy faktyczną, a stanowi naturalną reakcję na czyn przestępny i jako 

takie jest dozwolone nawet z odpowiednio dostosowanym użyciem siły. 

7. Wnioski końcowe 

Kradzież jest jednym z najbardziej pospolitych przestępstw popełnianych na szkodę zarówno osób fizycznych, 

jak i podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. Jakkolwiek w treści zarówno kodeksu karnego, jak i 

kodeksu wykroczeń ujęte zostały instrumenty pozwalające na odzyskanie czy przedmiotu kradzieży, czy jego 

finansowego ekwiwalentu, to jest to możliwe jedynie na etapie zwieńczenia postępowania karnego prawomocnym 

wyrokiem. Materialnoprawne regulacje w tym zakresie nie przewidują zatem możliwości interwencji na miejscu 

zdarzenia. Jedynym środkiem reakcji zdaje się być zatem ujęcie obywatelskie, które jakkolwiek odmienne od 

pozostałych procesowych środków przymusu, pozwala na skuteczne zatrzymanie sprawcy kradzieży i ewentualne 

odebranie mu przedmiotu przestępstwa przy stosunkowo niewielkich obwarowaniach proceduralnych.  

 

 


