
Zadania argumentacyjne – kontratypy 
 

1. Oceń zasadność przestawionych poniżej stwierdzeń 

 

a) Teoria negatywnych znamion czynu zabronionego zakłada, że można mówić o 

wyłączeniu bezprawności czynu dopiero po ustaleniu czy dane zachowanie realizuje 

znamiona typu. 

 

b) Sprawca uciekając, działał w obronie koniecznej.  

 

c) Podstawą wszystkich kontratypów jest kolizja dóbr. 

 

d) Zasada nullum crimen sine lege odnosi się także do kontratypów. 

 

e) Istnienie tzw. kontratypów pozaustawowych nie stoi w sprzeczności z Konstytucją 

RP. 

 

f) Najczęściej podawanymi w literaturze przykładami kontratypów pozaustawowych są: 

zgoda pokrzywdzonego oraz zabiegi lekarskie.  

 

g) Zamach musi być zawsze działaniem umyślnym i zawinionym.  

 

h) Usprawiedliwiona nieświadomość zamachu/niebezpieczeństwa jest zawsze błędem 

wyłączającym bezprawność. 

 

i) Józek ruszył w pościg za złodziejem, dogonił go po stu kilometrach, obezwładnił, 

nabijając mu kilka guzów i odebrał upragnioną babciną szkatułkę, po czym postanowił 

nauczyć „gnojka” reguł współżycia społecznego i złamał mu rękę. Józek dopuścił się 

ekscesu ekstensywnego. 

 

j) Biją się Marcin, Kamil i Andrzej. Po stronie Andrzeja dołącza się Anka, odpierając 

ataki napastników 20-centymetrowymi tipsami. Na posterunku policji tłumaczy się, że 



przecież wg krakowskiego podręcznika prawa karnego działała jako likwidator bójki, 

więc przysługiwała jej obrona konieczna. 

 

k) Dominującym poglądem w polskiej nauce prawa karnego jest samoistność obrony 

koniecznej, tak więc wg tej koncepcji można zawsze w obronie koniecznej pozbawić 

napastnika życia. 

 

l) Nie ma możliwości obrony, bez odpowiedzialności karnej, przez działaniami 

funkcjonariusza publicznego, którego zachowanie co prawda mieści się w ramach 

kompetencji, ale u którego podstaw legły złe ustalenia faktyczne. 

 

m) Brak jakiegokolwiek z konstytutywnych znamion stanu wyższej konieczności może 

być oceniany jako przekroczenie granic stanu wyższej konieczności i prowadzić do 

niższej karalności sprawcy. 

 

n) Stan wyższej konieczności ma charakter samoistny. 

 

o) Przeciwko nadużyciu prawa podmiotowego nie służy obrona konieczna z Kodeksu 

karnego, gdyż sytuację tą reguluje Kodeks cywilny. 

 

p) W ramach stanu wyższej konieczności lekarz może wykonać zabieg bez zgody 

pacjenta.  

 

q) Nieumyślne następstwa odpierania zamachu nie są objęte kontratypem obrony 

koniecznej. 

 

r) Nie jest możliwe działanie w stanie wyższej konieczności przez osobę, która 

niebezpieczeństwo sprowadziła.  

 

2. Kazus 

Józek był robotnikiem na budowie na stanowisku operatora koparki. Po pięciu godzinach 

postanowił zrobić sobie przerwę. Nie zabezpieczył dołu, który wykopał, ponieważ pomyślał 

sobie, iż „na takim zadupiu i tak nikt do niego nie wpadnie”. Kiedy po czterech piwach wrócił 

na stanowisko pracy, z przerażeniem odkrył, iż w dole leży chłopiec i się nie rusza. Miał on 



otwarte złamanie nogi i obficie krwawił. Józek postanowił zadzwonić po pogotowie. Telefon 

jednak wyładował się. Józek gorączkowo zaczął szukać swoich kompanów. Ci jednak 

pojechali już do swoich domów. Najbliższy szpital oddalony był o jakieś 5 kilometrów, a 

najbliższa budka telefoniczna o 7 kilometrów. Nie namyślając się długo, Józek postanowił 

zawieźć chłopca do szpitala własnym samochodem. Przeprowadzona natychmiast operacja 

pozwoliła nie tylko uratować nogę, ale i życie chłopca, złamanie bowiem spowodowało obfity 

krwotok. Biegli jednoznacznie stwierdzili, że gdyby Józek przywiózł chłopca pół godziny 

później, nie dałoby się go już uratować. Poza tym we krwi Józka stwierdzono stężenie 

alkoholu przekraczające 0,7 promila. Oceń odpowiedzialność prawnokarną Józka. 
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