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Kodeks krany przyjmuje trójstopniowy podział 

uszczerbku na zdrowiu w zależności od jego 

ciężkości.  

Ciężki uszczerbek na zdrowiu – art. 156 kk. 

Średni uszczerbek na zdrowiu – art. 157  1 kk. 

Lekki uszczerbek na zdrowiu  - art. 157  2 kk. 



Karna kwalifikacja skutków uszkodzeń ciała 
dokonywana jest przez biegłego lekarza na 
podstawie sądowo-lekarskiego badania osoby 
pokrzywdzonej, dokumentacji medycznej, analizy 
okoliczności zdarzenia.  

Lekarz klinicysta wierzy pacjentowi w zgłaszane 
przez niego skargi. Jego rolą, jest leczenie a więc 
wyeliminowanie objawów choroby.  

Medyk sądowy opiniując musi wątpić w zgłaszane 
subiektywne objawy i szukać sposobów na ich 
obiektywizację.  



Zasady karnej kwalifikacji uszkodzeń ciała to: 

•obiektywizacja subiektywnych objawów 

zgłaszanych przez pokrzywdzonego, a w przypadku 

braku takiej możliwości odrzucenie ich jako 

niemożliwych do weryfikacji 

•stosowanie się do prawnej zasady rozstrzygania 

wątpliwości na korzyść sprawcy (in dubio pro reo) 

•wnioskowanie o przyczynie uszkodzeń ciała i 

występowaniu objawów z nim związanych z 

wykorzystaniem  poprawnego logicznie związku 

przyczynowego (związek bezpośredni potwierdzony 

testem warunku koniecznego conditio sine qua non) 



 KWALIFIKACJA KARNA OBRAŻEŃ                   NOWY KODEKS KARNY 

Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w 
postaci: 

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności 
płodzenia, 

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby 
nieuleczalnej lub długotrwałej,* choroby realnie 
zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej 
lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub 
trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć 
człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 
do 12. 
•zmieniony przez ustawę z dn.03.01.2003 (Dz. U. 199, poz. 1935) obowiązuje 
od 08.12.2003 

[Komentarz na slajdzie 30] 



STARY KODEKS KARNY 

art. 155 

NOWY KODEKS KARNY 

art. 156 

-kto powoduje -kto powoduje ciężki 

uszczerbek na zdrowiu  w 

postaci... 

-ciężką chorobę 

nieuleczalną lub 

długotrwałą... 

-ciężką chorobę 

nieuleczalną lub długotrwałą 

chorobą realnie zagrażającą 

życiu... (do dnia 08.12.03 

-chorobę zazwyczaj 

zagrażającą życiu... 

-chorobę realnie 

zagrażającą życiu    (od dn. 

08.12.03) 



STARY KODEKS KARNY 

art. 155 

NOWY KODEKS KARNY 

art. 156 

-trwałą całkowitą lub 

znaczną niezdolność do 

pracy w zawodzie... 

- całkowitej lub znacznej 

trwałej niezdolności do 

pracy w zawodzie... 

-trwałe, poważne 

zeszpecenie lub 

zniekształcenie ciała... 

- trwałego, istotnego 

zeszpecenia lub 

zniekształcenia ciała... 



„Pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, 

mowy, zdolności płodzenia” 
• Co to znaczy „pozbawić”? 
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A. Zoll: Komentarz do art. 156 

kodeksu karnego 
• „Skutki kwalifikujące się jako ciężki uszczerbek na zdrowiu 

wyróżnione zostały za pomocą różnych kryteriów. 

• Pierwszym z nich jest kryterium anatomiczne oparte na normalnej 
strukturze organizmu człowieka. 

• Ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu będzie spowodowanie ciężkiego 
kalectwa, czyli naruszenie tej normalnej struktury przez 
spowodowanie utraty lub trwałego uszkodzenia narządu ciała. 
Kalectwo polega zarówno na anatomicznej, jak i funkcjonalnej 
utracie danego narządu, a także na znacznym ograniczeniu funkcji 
ważnego narządu. (…) 

• Kalectwo w sposób istotny utrudnia lub uniemożliwia dotkniętej nim 
osobie normalne życie. (…) 

• Spowodowanie ciężkiego kalectwa, o którym jest mowa w art. 156 § 
1 pkt. 1, należy przyjmować wtedy, gdy nastąpiła pełna, w 
znaczeniu funkcji życiowych odpowiednich organów, utrata wzroku, 
słuchu, mowy, zdolności płodzenia. (…)” 
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„Pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, 

mowy, zdolności płodzenia” 
• Co to znaczy „trwałe”? 

• Czy możliwość przywrócenia czynności w 
wyniku działań lekarskich wpływa na 
kwalifikację karną (czy „trwałe” jest to co 
„nieuleczalne”)? 

• „Trwałe jest to, co nie ustępuje samoistnie”. 
Możliwość usunięcia, odwrócenia skutków 
uszczerbku w wyniku np. działań lekarskich 
nie wpływa na ocenę trwałości. 

[Kazus: „Uderzony kijem bejsbolowym w 
kręgosłup”] 
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„Pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, 

mowy, zdolności płodzenia” 
• Czy „zdolność płodzenia” to to samo, co 

„zdolność rozrodcza”, „zdolność 

posiadania potomstwa” lub „zdolność do 

współżycia”? 
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„Inne ciężkie kalectwo” 

• „Inne” niż które? 

• Co to znaczy „ciężkie”? 

• „Kalectwo” a „inwalidztwo” lub 
„niepełnosprawność”. 

• Jak kwalifikować utratę narządu 
parzystego (nerki, jądra)? 

• Jak kwalifikować utratę narządu, który nie 
jest „niezbędny do życia” (np. śledziony, 
ślinianki)? 
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Komentarz 

Wyrok SA w Krakowie z 27 maja 1997 r. (II Aka 
36/97, Prok. i Pr. 1998, nr 3, poz. 23, 
dodatek):  

„Ciężkim kalectwem z art. 155 (obecnie 156) § 
1 pkt. 2 k.k. nie jest każde uszkodzenie 
ciała, którego skutki są trwałe, ale kalectwo 
porównywalne z wymienionymi w pkt. 1 tego 
przepisu pozbawieniem wzroku, słuchu, 
mowy itd., więc spowodowanie „ciężkiego” 
ograniczenia funkcji ciała człowieka”. 
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A. Zoll, Komentarz do art. 156 

kodeksu karnego 
Częściowa utrata funkcji [wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia] może 

być kwalifikowana jako "inne ciężkie kalectwo", o którym jest mowa w art. 
156 § 1 pkt. 2. 

Zgodnie z wyrokiem SN z 10 listopada 1973 r. (IV KR 340/73, OSNPG 1974, nr 
3, poz. 42) przez ciężkie kalectwo należy rozumieć „zupełne zniesienie lub 
bardzo znaczne ograniczenie czynności ważnego narządu”. 

Zniesienie czynności jednego jądra, nawet przy zachowaniu zdolności 
funkcjonalnej organu rozrodczego, należy zaliczyć do ciężkiego kalectwa 
[Uwaga: Prof. Jurek nie zgadza się z taką interpretacją!], ponieważ jest to 
ważny w życiu narząd o samodzielnej, wysoce wyspecjalizowanej 
czynności. Skoro natura wyposażyła człowieka w szereg narządów 
parzystych, ważnych dla życia, to utrata jednego z tych narządów oznacza 
odebranie w bardzo znacznym zakresie temu ważnemu dla życia 
narządowi zdolności funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. Jedno 
jądro, podobnie jak inne narządy parzyste, takie jak np. nerka, płuco, oko, 
ucho, stanowi bądź samodzielny narząd ważny w życiu, bądź jest 
poważną częścią jednego z podstawowych układów funkcjonalnych 
organizmu ludzkiego”. 
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„Ciężka choroba nieuleczalna 

lub długotrwała” 
• Co to jest „choroba ciężka”? 

• Co to jest „choroba nieuleczalna”? 

• Co to jest „choroba długotrwała”? 
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A. Zoll, Komentarz do art. 156 

kodeksu karnego 
„Dalsze skutki kwalifikowane jako ciężki uszczerbek na zdrowiu zostały wyróżnione za 

pomocą kryterium fizjologicznego, opartego na pojęciu "choroby". 

Istotą choroby jest rozstrój zdrowia, czyli zakłócenie prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Za ciężki uszczerbek na zdrowiu należy rozumieć, zgodnie z art. 156 § 1 pkt. 
2, ciężką chorobę nieuleczalną lub długotrwałą albo chorobę realnie zagrażającą życiu.  

Przez ciężką chorobę nieuleczalną należy rozumieć takie zakłócenie funkcjonowania 
organizmu, które w sposób istotny uniemożliwia lub znacznie ogranicza wypełnianie 
zwykłych czynności życiowych chorego i które - zgodnie ze współczesną wiedzą 
medyczną - nie da się usunąć przy stosowaniu dostępnych procedur leczniczych.  

Choroba długotrwała musi być ciężka, tak samo jak choroba nieuleczalna, a więc tak samo 
ma w sposób istotny uniemożliwiać lub znacznie ograniczać zwykłe czynności życiowe 
chorego, z tą jednakże różnicą, że stan ten jest do usunięcia przy stosowaniu dostępnych 
procedur leczniczych. Choroba długotrwała nie musi, zgodnie z obowiązującą obecnie 
regulacją, realnie zagrażać życiu. Pojęcie długotrwałości choroby ma charakter nieostry i 
trudno jest przyjmować jakieś sztywne granice (…) Obecnie nie wydaje się uzasadnione 
przyjmowanie okresu przynajmniej sześciomiesięcznego [w medycynie sądowej tak się 
przyjmuje] dla ustalenia długotrwałości choroby (…) Zmieniły się także warunki dotyczące 
możliwości leczniczych od czasu wydania tego orzeczenia. Wydaje się uzasadnione 
przyjęcie, że cecha ta jest spełniona, gdy ciężkie zakłócenie funkcjonowania organizmu 
trwa ponad trzy miesiące.” 
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„Choroba realnie zagrażająca 

życiu” 
• Co to jest „realne zagrożenie życia”? 

• Czym się różni „choroba zazwyczaj 
zagrażająca życiu” od „choroby realnie 
zagrażającej życiu” 

• Czy opóźnienie przez pokrzywdzonego 
podjęcia leczenia, które mogłoby ew. 
zminimalizować skutki działania sprawcy 
wpływa na kwalifikację karną (czy 
pokrzywdzony może „przyczynić się” do 
ciężkości skutku)? 
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A. Zoll, Komentarz do art. 156 

kodeksu karnego 
Kodeks karny z 1969 r. w art. 155 § 1 pkt. 2 mówił o chorobie "zazwyczaj" zagrażającej życiu, co 

oznaczało, że chodziło o charakter spowodowanej jednostki chorobowej, a nie o konkretne zagrożenie dla 

pokrzywdzonego. (…) 

[W trakcie obowiązywania starego kodeksu karnego przyjmowano, że]: 

„Do bytu przestępstwa określonego w art. 155 § 1 pkt. 2 k.k. nie jest konieczne, by sprawca spowodował 

chorobę zagrażającą życiu w konkretnym wypadku, lecz by choroba ta należała do rzędu tak ciężkich, 

które w przeważającej ilości wypadków, w typowym ich przebiegu, stanowią zagrożenie dla życia 

człowieka, na co wskazuje użyte w ustawie określenie: "zazwyczaj" zagrażająca życiu. Gdyby 

odpowiedzialność sprawcy za czyn z art. 155 § 1 pkt. 2 k.k. zależna była od spowodowania choroby 

zagrażającej życiu w każdym wypadku, to użyte w ustawie określenie "zazwyczaj" byłoby zbędne". 

Obecnie choroba ma realnie, czyli w konkretnym wypadku, stwarzać poważne zagrożenie dla życia 

pokrzywdzonego. Bardzo wyraźnie różnicę pomiędzy określeniem zawartym w art. 155 § 1 pkt. 2 k.k. z 

1969 r. a obecną regulacją wyraził SN w wyroku z 4 lutego 2000 r. (V KKN 137/99, OSNKW 2000, nr 3-4, 

poz. 31), stwierdzając: 

"Określenie: "choroba zazwyczaj zagrażająca życiu" nie może być uznane za synonim określenia: 

"choroba realnie zagrażająca życiu". Słowo: "zazwyczaj" może być uznane za synonim określeń: 

"najczęściej", "w przeważającej liczbie wypadków" (co oznacza, że mogą być wypadki odmienne), 

podczas gdy słowo: "realnie" nie odnosi się do przeważającej liczby wypadków, lecz do konkretnego, 

jednostkowego wypadku, w którym owa realność zagrożenia życia musi być jednoznacznie ustalona". 

Zgodzić się także należy ze stanowiskiem zajętym przez SA w Krakowie w wyroku z 22 listopada 2001 r. 

(II Aka 270/2001, KZS 2001, z. 12, poz. 28 ) w którym stwierdzono: "Obrażenia ciała pobitego przez 

oskarżonego (stłuczenie mózgu i krwiak pod oponą twardą mózgu) odpowiadają cechom choroby realnie 

zagrażającej życiu, bowiem gdyby nie pilne przeprowadzenie właściwego zabiegu operacyjnego, doszłoby 

zapewne do zgonu ofiary". 
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A. Zoll, Komentarz do art. 156 

kodeksu karnego 
• Choroba realnie zagrażająca życiu (…) "nie musi (...) być 

leczona w sposób długi, czy też długotrwały, a jedynie jej 
dynamiczny przebieg, nie przerwany odpowiednim leczeniem, 
decyduje o tym, że jest chorobą ciężką (...) zagrażającą życiu. 
Szybkie udzielenie pomocy może przywrócić choremu 
zdrowie w częstokroć krótkim czasie, lecz brak tej pomocy 
musiałby prowadzić do zejścia śmiertelnego".  

• Choroba realnie zagrażająca życiu „może powstać nie tylko 
na skutek jednorazowego niebezpiecznego dla życia urazu, 
ale może też być wynikiem wielu obrażeń, z których każde 
indywidualnie powoduje naruszenie narządu ciała lub rozstrój 
zdrowia tylko na okres powyżej 7 dni, a których suma 
prowadzi do takiego rezultatu". 
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Komentarz 

„Okoliczność, że pokrzywdzony przez zgłoszenie się 

do badania i leczenia dopiero po kilku dniach od 

doznania urazu mógł znacznie pogorszyć już 

istniejący pourazowy stan oka, nie wyłącza ani 

związku przyczynowego, ani odpowiedzialności 

oskarżonego za powstały skutek jego działania”. 

(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 1979 r. V 

KRN 16/79) 
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„Trwała choroba psychiczna” 

• Co to znaczy, przykłady? 
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A. Zoll, Komentarz do art. 156 

kodeksu karnego 
„Opierając się na kryterium fizjologicznym wyodrębniony 

został skutek spełniający warunki ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałej choroby 
psychicznej. 

Przez pojęcie "trwałej" należy rozumieć przeciwieństwo 
stanu przejściowego. Jednakże pojęcia tego nie 
należy utożsamiać z nieuleczalnością choroby, gdyż 
w przeciwnym wypadku nie byłoby powodu do 
odrębnego określenia tego skutku przesądzającego o 
kwalifikacji prawnej zachowania jako przestępstwa z 
art. 156 § 1 pkt. 2. 

Konieczne jest, dla przyjęcia wystąpienia tego skutku, 
uzyskanie opinii biegłych psychiatrów tak na temat 
wystąpienia samej choroby, jak i jej trwałości.” 
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„Całkowita lub znaczna trwała 

niezdolności do pracy w zawodzie” 

• Co to znaczy „znaczna”? 

• „Niezdolność do pracy w zawodzie” a 

„niezdolność do pracy” (zarobkowania)? 
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A. Zoll, Komentarz do art. 156 

kodeksu karnego 
„Kolejnym kryterium wykorzystanym do wyróżnienia skutku realizującego 

znamiona ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest kryterium społeczne. 

W oparciu o nie wyróżniony został skutek "całkowitej lub znacznej trwałej 
niezdolności do pracy w zawodzie". W tym wypadku nastąpiła też zmiana w 
stosunku do określenia, którym posługiwał się w art. 155 § 1 pkt. 2 kodeks 
karny z 1969 r. Takie ujęcie tego skutku ma usunąć wątpliwość występującą 
na gruncie art. 155 § 1 pkt. 2 k.k. z 1969 r., czy cecha "trwałości" miała 
odnosić się tylko do całkowitej niezdolności czy także do znacznej. Trwała 
niezdolność do pracy ma być całkowita lub znaczna. Akcent jest położony 
na "trwałości" niezdolności do pracy. "Trwałości" niezdolności do pracy w 
zawodzie nie należy rozumieć jako bezwzględnej niemożliwości 
przywrócenia tej zdolności. Skutek pozwalający na przyjęcie kwalifikacji z 
art. 156 § 1 pkt. 2 zachodzić będzie już wtedy, gdy zdolność do pracy w 
zawodzie będzie mogła być przywrócona po przeprowadzeniu zabiegu 
operacyjnego.  

Skutek w postaci całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy realizuje 
znamię typu czynu zabronionego określonego w art. 156 § 1 pkt. 2 już 
wtedy, gdy polega na niezdolności do pracy w zawodzie. Nie jest więc 
konieczna niezdolność do jakiejkolwiek pracy”. 
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„Trwałe, istotne zeszpecenie lub 

zniekształcenie ciała” 

• Czym się różni „zeszpecenie ciała” od 
„zniekształcenia ciała”? 

• Co to znaczy „istotne”? 

• Czy subiektywne odczucie pokrzywdzonego co do 
stopnia „zeszpecenia” ma wpływ na kwalifikację? 

• Czy płeć, wiek, stan cywilny, zawód 
pokrzywdzonego, umiejscowienie „w miejscach 
zwykle odkrytych” lub „zwykle zakrytych” ma 
wpływ na kwalifikację? 

• Czy możliwość usunięcia w wyniku leczenia 
wpływa na kwalifikację? 
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A. Zoll, Komentarz do art. 156 

kodeksu karnego 
„Ostatnim kryterium, którym posłużył się ustawodawca dla określenia 

skutków stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu, jest kryterium 
estetyczne. 

Skutkiem takim jest spowodowanie trwałego, istotnego zeszpecenia lub 
zniekształcenia ciała. Zmiana co do określenia skutku opartego na 
kryterium estetycznym, w stosunku do art. 155 § 1 pkt. 2 k.k. z 1969 
r., ma charakter czysto redakcyjny [?]. Zeszpecenie lub 
zniekształcenie ciała ma być trwałe i istotne. 

Na cechę "trwałości" nie rzutuje możliwość przywrócenia wyglądu lub 
kształtu poprzedniego przez przeprowadzenie operacji.  

Przez zeszpecenie należy rozumieć wywołanie takiej zewnętrznej 
zmiany na ciele pokrzywdzonego, która w sposób istotny na 
niekorzyść odbiega od przyjętych norm estetycznego wyglądu ciała 
ludzkiego. 

Zniekształceniem jest wywołanie zmiany odbiegającej istotnie od 
normalnych kształtów anatomicznych ciała człowieka.” 
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„Jeżeli następstwem czynu określonego w 

§1 jest śmierć człowieka…” 

• Czym różni się to przestępstwo od zbrodni 

zabójstwa? 
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Komentarz 

„Choroba realnie zagrażająca życiu, to takie następstwo obrażeń ciała czy 
rozstroju zdrowia, które nawet w wypadku szybkiego i intensywnego 
postępowania leczniczego z reguły i w każdej chwili prowadzić może do 
śmierci. Respektowanie warunku długotrwałości, jako ograniczającego 
odpowiedzialność za nastąpienie śmierci, sprzeciwiałoby się zatem wiedzy i 
doświadczeniu oraz samej naturze takiej choroby. 

[Gdy nie było przecinka, określenie brzmiało: „ciężkiej choroby nieuleczalnej 
lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu”] 

Należy więc przyjąć, że w wypadku umyślnego spowodowania choroby realnie 
zagrażającej życiu, sprawca ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 156 
§ 3 kk niezależnie od czasu utrzymywania się stanu realnego zagrożenia 
dla życia, jeżeli śmierć była skutkiem takiej choroby, a sprawcy nie można 
przypisać zamiaru zabójstwa. Stwierdzenie to odnosi się zarówno do stanu 
prawnego określonego treścią art. 156 § 1 pkt. 2 kk w jego brzmieniu 
sprzed zmiany dokonanej w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 
dnia 7 lipca 2003 r. (SK 38/2001 OTK ZU 2003/6A poz. 61), jak i – co 
oczywiste – obecnego stanu prawnego.” 

(Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 21 kwietnia 2005 r. IV 
KO 19/2005) 
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KWALIFIKACJA KARNA OBRAŻEŃ                                      NOWY KODEKS KARNY 

Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała 
lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 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 pozbawienia wolności do lat 2. 

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

§ 5. Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój 
zdrowia trwał dłużej niż 7 dni, a pokrzywdzonym jest osoba 
najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na 
jej wniosek. 



STARY KODEKS KARNY 

art. 156 

NOWY KODEKS KARNY 

art. 157 

-Kto powoduje inne niż 

określone w art. 155 

uszkodzenie ciała lub 

rozstrój zdrowia... 

Kto powoduje naruszenie 

czynności narządu ciała lub 

rozstrój zdrowia... 



Czynnikiem wyróżniającym ciężki uszczerbek na 

zdrowiu jest charakter uszkodzeń ciała (treść art. 

156). Czynnikiem rozgraniczającym średni i lekki 

uszczerbek jest czas trwania naruszenia czynności 

narządu ciała lub rozstroju zdrowia.  

Czas ten nie jest to równoznaczny z  

-czasem gojenia (znikania) obrażeń lub 

czasem występowania subiektywnych 

dolegliwości, 

-długością leczenia lub hospitalizacji, 

-czasem niezdolności do pracy. 



Pytania 

• Co to jest „narząd ciała”? 

• Co to znaczy „naruszyć czynność”? 

[Kazus: Złamana ręka]. 

• Co to jest „rozstrój zdrowia”? 

32 



Naruszenie czynności narządu ciała i rozstrój 

zdrowia to pojęcia czynnościowe. Pojęcia 

anatomiczne (uszkodzenie ciała, obrażenie ciała) 

zostały praktycznie wyeliminowane z przepisów 

karnych. Ustawodawca podkreśla w ten sposób 

indywidualny dla konkretnej osoby pokrzywdzonej 

skutek czynu sprawcy.  

 

Naruszenie czynności narządu ciała to przemijające 

lub trwałe, częściowe lub całkowite zniesienie 

fizjologicznych czynności grupy tkanek pełniących 

określoną funkcję (narząd). 



Rozstrój zdrowia to zespół patologicznych zjawisk 
ogólnoustrojowych lub dotyczących części organizmu  i 
związane z tym objawami np.: podwyższona temperatura 
ciała, dreszcze, stany septyczne, bóle,  zawroty głowy itp. 

 

Wobec szerokiej medycznej definicji zdrowia i choroby (WHO), z 
sądowo-lekarskiego punktu widzenia należy przyjąć, że 
rozstrojem zdrowia może być każda zmiana parametrów 
fizjologicznych, biochemicznych lub o charakterze doznań 
psychicznych w bliżej niesprecyzowanym miejscu organizmu 
(lub w konkretnym narządzie), która spełnia następujące 
kryteria: 

• została zobiektywizowana, 

• wykracza poza zakres fizjologicznej reakcji 
kompensacyjno-adaptacyjnej, 

• jest skutkiem konkretnego, szeroko rozumianego urazu 
(tzn. można wykluczyć jego etiologię  chorobową, wpływ 
wcześniejszego urazu oraz tendencji agrawacyjno-
symulacyjnych”. 



PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO CZCI I NIETYKLANOŚCI 

CIELESNEJ     NOWY KODEKS KARNY 

Art. 217. 

 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób 

narusza jego nietykalność cielesną, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności 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. 



STARY KODEKS KARNY 

art. 182 

NOWY KODEKS KARNY 

art. 217 

- Kto uderza 

człowieka lub w inny 

sposób narusza jego 

nietykalność cielesną, 

nie pozostawiają lub 

pozostawiając tylko 

nieznaczne ślady na 

ciele...  

- Kto uderza 

człowieka lub w inny 

sposób narusza jego 

nietykalność 

cielesną... 



CEL OGLĘDZIN – USTALENIE: 

 rodzaju obrażeń (obrzęk, zaczerwienienie, siniec, 

otarcia naskórka, rany, uszkodzenia kośćca i 

narządów), 

 kwalifikacja stopnia ciężkości obrażeń (art. kk 156, 

157, 217), 

 rodzaju narzędzia który spowodował obrażenia 

(identyfikacja grupowa i indywidualna), 

 czasu powstania obrażeń (jednoczasowość, 

wieloczasowość), 

 okoliczności powstania obrażeń (zgodność 

obiektywnych ustaleń z wywiadem i ustaleniami 

dochodzeniowymi), 



PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ OPINIODAWCZYCH: 

 brak możliwości obiektywizacji objawów 
uszkodzenia ciała lub ustalenia poprawnego związku 
przyczynowego z czynem sprawcy 

upływ czasu od zdarzenia (gojenie się obrażeń 
niweczy ich pierwotny charakter), 

 opracowanie chirurgiczne ran, przy braku ich 
dokładnego opisu w dokumentacji lekarskiej, 

 niedokładne zapisy w historii choroby w przypadku 
dokonywania oględzin po pewnym czasie, 

 nakładanie się zmian urazowych na istniejące już 
wcześniej chorobowe lub pourazowe (niemożność 
oceny stopnia naruszenia czynności narządu ciała 
związanej wyłącznie z ocenianym urazem), 



PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ OPINIODAWCZYCH: 

 

 niemożność wykluczenia doznania urazów nie 

pozostawiających śladów (urazy, zadane narzędziem 

tępym w osłonięte odzieżą części ciała, urazy głowy 

nie powodujące zmian w zewnętrznych warstwach 

skóry), 

 

 uchybienia  w postępowaniu  przygotowawczym 

(nie dokonanie oględzin miejsca zdarzenia, nie 

zabezpieczenie śladów biologicznych, brak 

dokumentacji lekarskiej). 


