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OBIEKTYWNE PRZYPISANIE SKUTKU

PRZESTĘPSTWA Z DZIAŁANIA:

1) płaszczyzna przyczynowa:  

A)  czy  podjęte  przez  sprawcę  zachowanie  było  elementem,  które  spowodowało  nieprzerwany 
łańcuch powiązań przyczynowych prowadzących do skutku:

-  zrekonstruowanie  nieprzerwanego  łańcucha  przyczynowego-skutkowego,  który  zachodzi 
pomiędzy  badanym  zachowaniem  a  określonym  skutkiem  w  ustawie  karnej  (nieprzerwany 
łańcuch przyczynowo-skutkowy, którego wcześniejsze ogniwa oddziałują na późniejsze);

-  łańcuch zdarzeń odtwarzany wstecz: od powstania skutku do wcześniejszych oddziaływań, 
które wpłynęły na jego powstanie;

2) płaszczyzna normatywna:  

► perspektywa ex ante:
A) ustalenie, czy zachowanie sprawcze jest bezprawne:

-  czy  wystąpiło  naruszenie  normy  sankcjonowanej,  tj.  stworzenie  wysokiego 
prawdopodobieństwa  wystąpienia  rozpoznawalnego  ex  ante  przebiegu  przyczynowego 
wykazanego na płaszczyźnie empirycznej;

- czy było obiektywnie przewidywalne dla modelowego obywatela, że skutek nastąpi;

- czy było przewidywalne, że skutek wystąpi na drodze, na której rzeczywiście wystąpił;

- czy doszło do naruszenia reguł ostrożności (reguł postępowania z dobrem prawnym);

► perspektywa ex post:
A) konstrukcja hipotetycznego związku przyczynowego (jak wyglądałby skutek przy zgodnym  
z prawem zachowaniu alternatywnym): 

- co by było, gdyby nie doszło do bezprawnego zachowania sprawcy; 

-  czy  zachowanie  zgodne  z  prawem  z  prawdopodobieństwem  graniczącym  z  pewnością 
zapobiegłoby wystąpieniu skutku;

B) cel ochronny normy:

- czy naruszona norma postępowania wymagana od sprawcy w danych okolicznościach miała 
na  celu  uchronić  przed  wystąpieniem  skutku  w  takim  przebiegu  przyczynowym  w  jakim 
nastąpił;
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OBIEKTYWNE PRZYPISANIE SKUTKU

PRZESTĘPSTWA Z ZANIECHANIA:

-  zaniechanie  nie  jest  przyczynowe,  nie  badamy  powiązania  zaniechania  ze  skutkiem  
na płaszczyźnie przyczynowej!

1) płaszczyzna normatywna:  

► ustalenie, czy sprawca jest gwarantem nienastąpienia skutku (art. 2 k.k.):
A) szczególny charakter obowiązku;

B) prawny obowiązek może wynikać z:

- ustawy;

- dobrowolnego przyjęcia obowiązku gwaranta (m. in. umowa, akt mianowania);

- faktycznego wcześniejszego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla dobra prawnego;

► perspektywa ex ante:
A) ustalenie, czy zachowanie sprawcze jest bezprawne:

-  czy  wystąpiło  naruszenie  normy  sankcjonowanej,  która  nakazuje  zapobiegać  skutkowi 
przestępnemu:

• czy nastąpiła aktualizacja obowiązku gwaranta ciążącego na sprawcy;

•czy wystąpiła obiektywna przewidywalność dla modelowego obywatela wystąpienia skutku;

• czy istniała możliwość podjęcia zachowania, które umożliwiłoby gwarantowi zapobieżenie 
skutkowi  (pamiętać  należy  o  możliwości  pociągnięcia  do  odpowiedzialności  karnej  
za zachowanie na przedpolu czynu zabronionego);

- czy doszło do naruszenia reguł ostrożności, tj. niepodjęcia zachowania wymaganego w danych 
okolicznościach, które pozwoliłoby zapobiec skutkowi;

► perspektywa ex post:
A) konstrukcja  hipotetycznego związku przyczynowego (jak wyglądałby skutek przy zgodnym  
z prawem zachowaniu alternatywnym):

-  co  by  było,  gdyby  sprawca  zachował  się  zgodnie  z  nakazem,  z  regułami  postępowania 
wymaganymi w danych okolicznościach;

-  czy  zrealizowanie  obowiązku  z  prawdopodobieństwem  graniczącym  z  pewnością 
zapobiegłoby wystąpieniu skutku;

B) cel ochronny normy:

- czy naruszona norma postępowania wymagana od sprawcy w danych okolicznościach miała 
na celu uchronić przed wystąpieniem skutku;


