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Koncepcje przyjęte przez Kodeks karny z 6 czerwca 1997 roku: 

 

 Kompleksowe koncepcje społecznej szkodliwości 

 Czysta teoria normatywna winy 

 Teoria ograniczonej relewancji błędu co do prawa 

 

KONCEPCJE BEZPOŚREDNIOŚCI ZMIERZANIA 

 

A. KONCEPCJA OBIEKTYWNA – zawęża zakres zachowań, początki dokonania – 

zmierza bezpośrednio ten, kto rozpoczyna realizację znamion 

B. KONCEPCJA SUBIEKTYWNA – rozszerza zakres zachowań - w skrajnych 

wypadkach do momentu uzewnętrznienia zamiaru 

C. KONCEPCJA MIESZANA – nie jest wymagany początek realizacji znamion, ale sam 

zamiar nie wystarczy (zachowanie musi bezpośrednio poprzedzać rozpoczęcie realizacji 

znamion) 

 

SKUTKOWY CHARAKTER PODŻEGANIA / 

Koncepcje sprawstwa polecającego 

A. WĄSKA (prof. dr hab. Andrzej Wąsek) – skutkiem podżegania popełnienie czynu 

zabronionego do którego popełnienia podżegacz nakłaniał [ale art. 22 – „jak za 

usiłowanie”] 

B. UMIARKOWANA (dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ) – Skutkowy charakter podżegania – 

za skutek uznaje się wywołanie u osoby nakłanianej zamiaru dokonania czynu 

zabronionego. Powstanie zamiaru u potencjalnego sprawcy wskutek wydania polecenia. 

C. SZEROKA (prof. dr hab. Andrzej Zoll) – podżeganie ma charakter formalny – jest 

dokonane po podjęciu przez podżegacza czynności nakłaniania (choćby bezskutecznie). 

Już samo wydanie polecenia bez względu na powstanie zamiaru u potencjalnego sprawcy 

 

USIŁOWANIE PODŻEGANIA / POMOCNICTWA 

A. Sąd Najwyższy, dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ – możliwe usiłowanie podżegania lub/i 

pomocnictwa 

B. Prof. dr hab. Andrzej Zoll – niemożliwe usiłowanie podżegania lub/i pomocnictwa 
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KONCEPCJE WSPÓŁSPRAWSTWA 

 

A. KONCEPCJA MATERIALNO – OBIEKTYWNA (SN, orzecznictwo, koncepcja 

dominująca) – nie musi realizować żadnego ze znamion współdziałający, ale ważne, żeby 

jego wkład był istotny, wręcz warunkujący dokonanie (np. stojący na czatach) 

a. MOC – Materialno Obiektywna Czaty 

B. FORMALNO OBIEKTYWNA – współsprawcą może być jedynie osoba, która 

zrealizowała chociażby jedno ze znamion opisujących typ czynu zabronionego, ale musi 

swoim zachowaniem zrealizować jakiś element. 

a. FORZA – Formalno Obiektywna Realizacja Znamienia 

 

ZAMIAR WYNIKOWY na gruncie kodeksu karnego z 1997 roku: 

Koncepcja prawdopodobieństwa + obiektywnej manifestacji: sprawca ma świadomość 

wysokiego prawdopodobieństwa nastąpienia czynu zabronionego i nie robi niczego, aby to 

prawdopodobieństwo zmniejszyć. Inne koncepcje: 

A. Koncepcja zgody 

B. Koncepcja nietolerowanego ryzyka 

C. Teoria prawdopodobieństwa 


