
SIÓDME PRZYKAZANIE 
 
Nie będziesz kradł (Wj 20, 15; Pwt 5, 19). 

Nie kradnij (Mt 19,18). 

 

Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i 

wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Nakazuje 

sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Z 

uwagi na wspólne dobro wymaga ono powszechnego poszanowania przeznaczenia dóbr i prawa 

do własności prywatnej.  

 

Siódme przykazanie zabrania kradzieży, która polega na przywłaszczeniu dobra drugiego 

człowieka wbrew racjonalnej woli właściciela.  

Wszelkiego rodzaju przywłaszczanie i zatrzymywanie niesłusznie dobra drugiego człowieka, 

nawet jeśli nie sprzeciwia się przepisom prawa cywilnego, sprzeciwia się siódmemu 

przykazaniu. Dotyczy to: umyślnego zatrzymywania rzeczy pożyczonych lub przedmiotów 

znalezionych, oszustwa w handlu, wypłacania niesprawiedliwych wynagrodzeń, podwyższania 

cen wykorzystującego niewiedzę lub potrzebę drugiego człowieka. 

 

Należy pamiętać, że wszelkiego rodzaju przywłaszczenie i niesłuszne używanie dobra drugiego 

człowieka jest sprzeczne z siódmym przykazaniem. Popełniona niesprawiedliwość domaga się 

naprawienia krzywdy. Sprawiedliwość wymienna wymaga zwrotu skradzionego dobra. 

 

Przykazanie to dotyczy także obietnic. Obietnice powinny być dotrzymywane i umowy ściśle 

przestrzegane, o ile zaciągnięte zobowiązanie jest moralnie słuszne. Znaczna część życia 

gospodarczego i społecznego zależy od wartości umów zawieranych między osobami 

fizycznymi lub prawnymi, w tym umów handlowych o kupnie lub sprzedaży, umowy o 

wynajmie lub o pracę. Każda umowa powinna być zawarta i wypełniona w dobrej wierze. 

 

Siódme przykazanie zakazuje także czynów lub przedsięwzięć, które dla jakiejkolwiek 

przyczyny - egoistycznej czy ideologicznej, handlowej czy totalitarnej - prowadzą 

do zniewolenia ludzi, do poniżania ich godności osobistej, do kupowania ich, sprzedawania 

oraz wymiany, jakby byli towarem. Grzechem przeciwko godności osób i ich podstawowym 

prawom jest sprowadzanie ich przemocą do wartości użytkowej lub do źródła zysku.  



Słuszne wynagrodzenie jest uzasadnionym owocem pracy. Odmawianie go lub zatrzymywanie 

może stanowić poważną niesprawiedliwość. Aby ustalić słuszne wynagrodzenie, należy 

uwzględnić jednocześnie potrzeby i wkład pracy każdego. Należy tak wynagradzać pracę, aby 

dawała człowiekowi środki na zapewnienie sobie i rodzinie godnego stanu materialnego, 

społecznego, kulturalnego i duchowego stosownie do wykonywanych przez każdego zajęć, 

wydajności pracy, a także zależnie od warunków zakładu pracy i z uwzględnieniem dobra 

wspólnego. Porozumienie stron nie wystarczy do moralnego usprawiedliwienia wysokości 

wynagrodzenia. 

 

Jest rzeczą niesprawiedliwą niepłacenie instytucjom ubezpieczeń 

społecznych składek ustalonych przez prawowitą władzę 

 

Wykroczeniami przeciwko temu przykazaniu są także: niszczenie mienia społecznego 

(niszczenie przystanków itp.), oszukiwanie na sprawdzianach, klasówkach i kolokwiach 

studenckich, zniszczenie rzeczy pożyczonej i nieoddanie rzeczy pożyczonej. 

 

Na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego  


