
1. Prawnokarnej  ocenie  poddaję  zachowanie  Donalda  K.  polegające  na  wielokrotnym 

uderzeniu swojej konkubiny Marioli M. w głowę łomem, w wyniku czego doznała krwotoku, 

który zagroził jej życiu. (Na samym początku, kiedy zaczynamy rozwiązywać kazus,  nie  używamy pojęcia 

przestępstwo, ponieważ jeszcze nie wiemy, czy nasze zachowanie: a) realizuje znamiona typu czynu zabronionego 

w ogóle – i to zarówno te przedmiotowe jak i podmiotowe oraz b) nie wiemy także, czy nie zachodzi jakakolwiek 

okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną. Stąd też używamy pojęcia zachowanie. Na tym etapie możemy już 

pisać: „zachowanie polegające na działaniu”, „zachowanie polegające na zaniechaniu”. Do opisu zachowania używamy 

języka potocznego albo języka ustawy, wprost z danego przepisu części szczególnej. Nie operujemy więc pojęciami 

wypracowanymi przez doktrynę takimi jak np. „średni uszczerbek na zdrowiu”, tylko „uszczerbek na zdrowiu trwający 

dłużej niż 7 dni” albo „uszczerbek na zdrowiu, w wyniku którego Mariola M. musiała spędzić w szpitalu okres dłuższy 

niż 7 dni”, nie piszemy „zachowanie polegające na zgwałceniu”, tylko zgodnie z treścią art. 197 par. 1 k.k. „zachowanie 

polegające na odbyciu stosunku płciowego z Mariolą M. bez jej zgody”, nie piszemy w końcu „prawnokarnej ocenie 

poddaję zabójstwo z broni palnej” tylko „prawnokarnej ocenie poddaję zachowanie Donalda K. polegające na oddaniu 

kilku strzałów z broni palnej w kierunku Marioli M., w wyniku których poniosła ona śmierć.)

2. Wstępna kwalifikacja zachowania:  13 par.  1  k.k w zw.  148 par.  1  k.k.  (Tu  podajemy 

hipotetyczną kwalifikację prawną zachowania, które opisaliśmy punkt wyżej – będziemy ją weryfikować w punktach 

kolejnych => przepisy części ogólnej które mogą się tu pojawić: 

art. 13 par.1 k.k., 13 par. 2 k.k. (tzw. usiłowanie nieudolne) 16 par. 1 k.k. (tylko przy karalnym przygotowaniu – na 

kazusie prawie  nigdy się nie pojawia),  18 par.  1 zd.  2 k.k. (współsprawstwo),  18 par.  1 zd.  3  k.k. (sprawstwo 

kierownicze) 18 par. 1 zd. 4 k.k. (sprawstwo polecające), 18 par. 2 k.k. (podżeganie), 18 par. 3 k.k. (pomocnictwo), 

24 k.k. (tzw. prowokacja),  11 par. 2 k.k. (właściwy zbieg przepisów, kumulatywna kwalifikacja),  12 k.k. (tzw. czyn 

ciągły)

Czego nie wolno pisać we wstępnej kwalifikacji (na przykładzie najczęściej pojawiających się w kazusach błędów)

 => nie piszemy np.  art. 9 par. 3 k.k.  => rozważania na temat tego artykułu znajdą miejsce w punkcie dotyczącym 

analizy znamion strony podmiotowej

=> nie piszemy np.  art.  15 par.  1 k.k.  (tzw.  czynny żal  skuteczny przy usiłowaniu),  17 par.  1 k.k. (czynny żal 

skuteczny  przy przygotowaniu),  25  par.  1  k.k.  (obrona  konieczna),  26  par.  1  k.k. (stan  wyższej  konieczności 

wyłączający  bezprawność),  26  par.  2  k.k.  (stan  wyższej  konieczności  wyłączający  winę),  31  par.  1  k.k. 

(niepoczytalność) itd. => dla okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną przewidziane są odrębne punkty w 

schemacie, o czym będzie mowa poniżej

=> nie piszemy np. art. 21 par. 2 k.k. (o tym możemy pisać przy analizie strony podmiotowej)

=> nie piszemy np. art.  22 par. 1 k.k.,  (artykuł ten ma znaczenie na płaszczyźnie kary, co nie interesuje nas już w 

kazusie)



3. Analiza znamion strony  przedmiotowej (Udowadniamy tutaj  realizację  przez  sprawcę  znamion 

strony przedmiotowej – skąd bierzemy te znamiona? Z przepisu części szczególnej Kodeksu karnego, który podaliśmy 

we  wstępnej  kwalifikacji  zachowania  =>  znamionami  takimi  będzie  np.  śmierć  człowieka,  brak  zgody  pacjenta, 

naruszenie czynności narządu ciała trwające dłużej niż 7 dni. Piszemy tutaj też o dobru prawnym, który chroni dany 

artykuł k.k.)

Przykładowo:  Art.  148  par.  1  k.k.  umiejscowiony  jest  w  rozdziale  XIX  Kodeksu  karnego  zatytułowanym 

„Przestępstwa  przeciwko  życiu  i  zdrowiu”.Dobrem  chronionym  przez  ten  przepis  jest  życie  człowieka.  Sprawca 

uderzając  kilkakrotnie  ofiarę  w  głowę  łomem,  stworzył  wysokie,  rozpoznawalne  niebezpieczeństwo  dla  dobra 

prawnego, jakim jest życie ludzkie. W wyniku uderzeń ofiara doznała krwotoku, który realnie zagroził jej życiu. Tylko 

natychmiastowa  interwencja  karetki  pogotowia  wezwanej  przez  sprawcę  na miejsce  zdarzenia,  zapobiegła  śmierci 

pokrzywdzonej, co potwierdzili również biegli w późniejszym procesie. Możemy stwierdzić, że zachowanie Donalda K. 

stanowiło atak na dobro prawne w postaci życia. Jednocześnie Donald K.  naruszył  reguły postępowania z dobrem 

prawnym, wyrażone w normie sankcjonowanej chroniącej życie człowieka. 

Przy przestępstwach nieumyślnych posługujemy się zamiast „reguł postępowania” stwierdzeniem „reguły ostrożności”. 

Pamiętamy  o  tym,  żeby  wskazać  na:  kwalifikacje  podmiotu (jeśli  podmiot  nie  ma  żadnych  kwalifikacji 

umożliwiających mu kontakt z dobrem prawnym, to może odpowiadać z tego tytułu za abstrakcyjne narażenie dobra 

prawnego na niebezpieczeństwo, o ile reszta reguł nie zostanie naruszona i nie przypiszemy sprawcy skutku w postaci 

naruszenia  dobra  prawnego),  posługiwanie  się  przez  podmiot  odpowiednim narzędziem  (np.  skalpelem  przez 

chirurga, zamiast nożem do masła) oraz  adekwatny sposób posługiwania się narzędziem (tzn. zgodnie z regułami 

sztuki, tzw. lege artis, np. zgodnie z regułami sztuki lekarskiej).

Jeżeli  będziemy mieć do czynienia  z  przestępstwem skutkowym,  to  musimy dokonać obiektywnego przypisania 

skutku, tzw. OPS (zakładamy więc, że Mariola zmarła i rozpisujemy OPS).  OPS dzieli się na dwie płaszczyzny: a) 

ontologiczną i b) normatywną

Na płaszczyźnie ontologicznej:  zastanawiamy się czy zachowanie sprawcy pozostaje w związku 

ze skutkiem, który nastąpił. Sprowadza się to odtworzenia łańcucha przyczynowo – skutkowego:

Śmierć  (zaczynamy od  końca)  nastąpiła  w wyniku  wykrwawienia,  którego  przyczyną  było  kilkakrotne uderzenie 

Marioli  M.  w głowę łomem przez  Donalda K.  Możemy więc stwierdzić,  z  prawdopodobieństwem graniczącym z 

pewnością,  że  pomiędzy uderzeniami  w głowę,  których  dokonywał  Donald K.  a  śmiercią  pokrzywdzonej  istnieje 

nieprzerwany łańcuch przyczynowo-skutkowy. 

Istnieją sytuacje, kiedy łańcuch przyczynowo – skutkowy może zostać przerwany. Przykładem takiej sytuacji może 

być włączenie się osoby trzeciej. Wyobraźmy sobie, że nasza Mariola, ugodzona nożem przez Donalda K., jedzie do 

szpitala, znajdując się w stanie zagrażającym życiu. W karetkę uderza wóz strażacki i Mariola ginie w wyniku wypadku 

komunikacyjnego.  Gdyby dojechała  do  szpitala,  zostałaby uratowana.  Skutku  śmiertelnego nie  jesteśmy w stanie 

przypisać Donaldowi K. Donald może odpowiadać co najwyżej za usiłowanie, a nie za dokonanie czynu zabronionego. 



Wracając do OPS, należy jeszcze opisać płaszczyznę normatywną:
Ex ante (czyli  z  perspektywy przystępowania  sprawcy do realizacji  znamion  typu czynu  zabronionego)  możemy 

stwierdzić, że zachowanie Donalda K. stworzyło wysokie, rozpoznawalne niebezpieczeństwo dla dobra prawnego w 

postaci  życia, które to niebezpieczeństwo zrealizowało się w skutku, który nastąpił.  Ex post (czyli  z perspektywy 

nastąpienia skutku) możemy założyć z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że gdyby sprawca nie podjął 

zachowania zabronionego prawem, gdyby nie przełamał normy sankcjonowanej chroniącej życie,  to skutek  by nie 

nastąpił.

Wyobraźmy sobie jednak następującą  sytuację: Donald K. więzi  bezprawnie w piwnicy Mariolę M.,  przez  tydzień 

raniąc jej nogę zardzewiałym nożem. Antyterroryści uwalniają Mariolę z rąk oprawcy i oddają pod opiekę lekarzy. Jest 

jednak za późno, żeby uratować nogę Marioli, zaczęła bowiem gnić. Mariola nie zgadza się jednak na zabieg amputacji, 

w wyniku czego do krwi wdaje się zakażenie i pokrzywdzona umiera. Na płaszczyźnie ontologicznej stwierdzimy: 

śmierć nastąpiła w wyniku wdania się do krwi zakażenia, które to zostało spowodowane gniciem nogi, do którego 

przyczyniły się  ciosy  zadawane  przez  Donalda  K.  zardzewiałym  nożem.  Na  płaszczyźnie  normatywnej  możemy 

stwierdzić ex  ante,  że  sprawca poprzez zadawanie ciosów zardzewiałym nożem stworzył  wysokie,  rozpoznawalne 

niebezpieczeństwo dla  dobra  prawnego,  jakim jest  zdrowie (życie)  ludzkie.  Ex post  jednak nie jesteśmy w stanie 

przypisać zachowaniu Donalda K. skutku, ponieważ w powyższym stanie faktycznym mamy do czynienia z autonomią 

pokrzywdzonej.  Gdyby  Mariola  wyraziła  zgodę  na  zabieg  amputacji,  to przeżyłaby.  To  Mariola,  nie  Donald  K., 

zwiększyła istniejące dla jej życia niebezpieczeństwo, tak więc zachowaniu Donalda K. nie jesteśmy w stanie przypisać 

skutku w postaci śmierci. Możemy co najwyżej zastanowić się nad przypisaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w 

postaci chociażby choroby realnie zagrażającej życiu.  

Podsumowując, skutek jesteśmy w stanie przypisać, jeśli:

=> w przebieg przyczynowo – skutkowy nie włączyła się osoba trzecia

=> nie mamy do czynienia z autonomią pokrzywdzonego

Przy przestępstwach skutkowych z zaniechania skutek przypisujemy tylko na płaszczyźnie normatywnej! Nie 

przypisujemy go na płaszczyźnie ontologicznej, gdyż przyjmujemy, że zaniechanie nie jest przyczynowe dla skutku. Na 

płaszczyźnie normatywnej musimy za to wykazać, że:

=>  sprawca  jest  gwarantem  nienastąpienia  skutku,  czyli  ciąży  na  nim  szczególny  prawny  obowiązek 

zapobieżenia  skutkowi –  wskazujemy tu  źródło  obowiązku:  ustawa,  umowa  o  pracę,  art.  439  k.c.,  dobrowolne 

przyjęcie na siebie funkcji gwaranta

=> wskazujemy, że obowiązek ciążący na gwarancie się zaktualizował

=> wskazujemy, że ex ante zachowanie gwaranta (niedziałanie w nakazanym przez prawo kierunku)  sprowadziło 

dla dobra prawnego wysokie, rozpoznawalne niebezpieczeństwo

=>  wskazujemy ex post  zachowanie, którego podjęcie przez gwaranta zapobiegłoby nastąpieniu skutku (jeśli 

oczywiście gwarant miał obiektywną możliwość podjęcia działania)

Przy przestępstwach bezskutkowych nie dokonujemy obiektywnego przypisania skutku z oczywistych powodów. 

Analizę  znamion  strony  przedmiotowej  ograniczamy  do  stwierdzenia,  że  np.  „Sprawca  swoim  zachowaniem 



zrealizował  znamiona  typu  czynu  określonego  w art.  178a  k.k.,  gdyż  prowadził  pojazd  mechaniczny po  drodze 

publicznej w stanie nietrzeźwości.” Oczywiście warto odwołać się w tym przykładzie do normy sankcjonowanej, jaką 

sprawca naruszył swoim postępowaniem, do dobra prawnego, jakie ta norma chroni, wskazać, że stan nietrzeźwości 

został zdefiniowany w art. 115 k.k. i opisać, czym jest ów stan nietrzeźwości. 

Po  pozytywnym „przejściu”  przez płaszczyznę ontologiczną  i/albo  normatywną  jesteśmy już  w 

stanie stwierdzić,  że  sprawcy możemy przypisać skutek. Jeżeli skutku nie da się  przypisać,  to 

albo zmieniamy kwalifikację albo przerywamy rozwiązywanie kazusu. 

    

4. W dalszej  kolejności  należy  udowodnić  realizację  znamion  strony  podmiotowej. Na 

płaszczyźnie  intelektualnej badamy świadomość  sprawcy  (może mieć on  świadomość  konieczności popełnienia 

czynu zabronionego, jak i świadomość możliwości, może też nie mieć w ogóle świadomości, choć powinien ją mieć). 

Na płaszczyźnie woluntatywnej zastanawiamy się, czy sprawca chciał, godził się, czy może zarówno nie chciał i nie 

godził się na popełnienie czynu zabronionego. 

Sprawca  może  działać  umyślnie  bądź  nieumyślnie. Umyślnie działa  wtedy,  gdy  ma  zamiar  popełnienia 

przestępstwa, a więc albo chce albo godzi się na popełnienie czynu zabronionego. Nieumyślnie działa wtedy, gdy nie 

ma  zamiaru popełnienie  czynu  zabronionego,  ale  popełnia  go  w  wyniku  niezachowania  reguł  ostrożności 

wymaganych w danych warunkach, choć możliwość popełnienia tego czynu przewidywał lub mógł przewidzieć (a 

właściwie  rzecz  ujmując:  było  to  dla  niego  przewidywalne).  Nieumyślność występuje  w  formie  świadomej 

nieumyślności (kiedy  sprawca  przewidywał)  oraz  formie  nieświadomej  nieumyślności (kiedy  sprawca  mógł 

przewidzieć). Szkoła krakowska prawa karnego nie wyróżnia więc lekkomyślności i niedbalstwa.

Jeżeli stwierdzimy, że sprawca na płaszczyźnie intelektualnej miał świadomość konieczności, oznacza to zawsze, 

że działał z zamiarem bezpośrednim. Na płaszczyźnie woluntatywnej więc chciał popełnienia czynu zabronionego.

Jeżeli stwierdzimy, że sprawca  na płaszczyźnie intelektualnej miał świadomość możliwości, oznaczać może to, że 

działał: 

=> z zamiarem bezpośrednim, 

=>zamiarem ewentualnym albo 

=> świadomą nieumyślnością. 

Abyśmy  mogli  więc  stwierdzić  w  takim  wypadku,  jaka  jest  jest  postać  strony  podmiotowej,  musimy  dokonać 

rozróżnienia  na  płaszczyźnie  woluntatywnej.  Jeśli  przesądzimy,  że  sprawca  nie  chciał,  to  pozostają  nam  dwie 

możliwości:  albo  godził  się  albo  nie  godził  się.  Potrzebne  jest  tutaj  zastosowanie  tzw.  teorii  wysokiego 

prawdopodobieństwa  połączonej  z  teorią  obiektywnej  manifestacji.  Jeżeli  sprawca  zdawał  sobie  sprawę  z 

wysokiego prawdopodobieństwa nastąpienia skutku na drodze przestępnej i jednocześnie nie zrobił  nic,  żeby temu 

zapobiec,  to  oznacza,  że  się  godził,  tak  więc  przypiszemy mu  zamiar  ewentualny.  Jeśli  stwierdzimy  jednak,  że 

zamanifestował  brak  godzenia  się  na  popełnienie  czynu  zabronionego,  to  znaczy,  że  działał  ze  świadomą 

nieumyślnością.      



Jeżeli stwierdzimy, że sprawca na płaszczyźnie intelektualnej nie miał świadomości (choć było to obiektywnie 

przewidywalne, np. lekarz przez rutynę nie bagatelizuje objawy pacjenta, który zgłasza się do niego na dyżur, pacjent 

zostaje odesłany do domu i umiera, a inny, modelowy lekarz byłby w stanie rozpoznać stan przedzawałowy, to można 

stwierdzić, że lekarz działał nieświadomą nieumyślnością – gdyby nie działał z rutyną, to byłby w stanie uświadomić 

sobie, że pacjent jest w stanie zagrażającym życiu), oznacza to zawsze, że działał z nieświadomą nieumyślnością. Na 

płaszczyźnie woluntatywnej więc ani chciał ani nie godził się na popełnienie czynu zabronionego.

Przy  udowodnianiu  znamion  strony  podmiotowej  jest  miejsce  na  napisanie  o  błędzie  co  znamion  typu  czynu 

zabronionego z art. 28 par. 1 k.k. oraz 28 par. 2 k.k.

Istnieją dwa rodzaje znamion. Znamiona pozytywne i znamiona negatywne.  Znamiona pozytywne to takie, których 

zaistnienie w rzeczywistości powoduje realizację typu czynu zabronionego (np. znamię „człowiek” z art. 148 par. 1 

k.k.).  Znamiona negatywne to takie, jakie nie mogą wystąpić w rzeczywistości, abyśmy mogli mieć do czynienia z 

realizacją typu czynu zabronionego (np. „brak zgody” z art. 192 k.k.). Inaczej rzecz ujmując – wystąpienie znamienia 

pozytywnego  powoduje,  że  mamy do  czynienia  z  przestępstwem,  natomiast  wystąpienie  znamienia  negatywnego 

prowadzi nas do konkluzji, że nie mamy do czynienia z czynem zabronionym.

Błąd z art. 28 par. 1 może występować w dwóch postaciach:

=> nieświadomości (kiedy nie odbieramy jakiegoś elementu istniejącego w rzeczywistości swoją świadomością)

=> urojenia (kiedy odbieramy w swojej świadomości jakiś element, który w rzeczywistości nie istnieje)

Nieświadomość  znamienia  pozytywnego albo  urojenie  sobie  znamienia  negatywnego wyłącza  umyślność 

zachowania sprawcy.  Przykładowo, jeśli myśliwi na polowaniu strzelają do krzaków, nie wiedząc, że znajduje się w 

nich  człowiek,  myśląc  że znajduje  się tam dzik,  to nie  są  oni  świadomi wystąpienia  w rzeczywistości  desygnatu 

znamienia  pozytywnego  „człowiek”  z  art.  148  par.  1  k.k.  albo  uroili  sobie,  że  w krzakach  jest  „nie-człowiek”, 

„zwierzę”,  czyli  desygnat  znamienia  negatywnego.  Powoduje  to,  że  nie  będą  oni  odpowiadać  za  umyślne 

spowodowanie śmierci. Możemy rozważać natomiast realizację znamion art. 155 k.k. W takiej sytuacji w punkcie nr 5 

zmieniamy kwalifikację na typ nieumyślny (o ile taki istnieje).

Jeśli danego typu czynu zabronionego nie da się zrealizować nieumyślnie, to sprawca nie odpowiada w ogóle 

karnie. Przykładowo: posiadam broń  i  myślę,  że  list,  który przyszedł  z  Komendy Wojewódzkiej  Policji  zawiera 

pozwolenia na broń, podczas gdy jest  tam wezwanie na badania psychologiczne i psychiatryczne, to uroiłem sobie 

istnienie  zgody,  czyli  znamienia,  które  nie  może  wystąpić  w  rzeczywistości,  żebyśmy  mieli  do  czynienia  z 

przestępstwem.  Urojenie  znamienia  negatywnego,  pociąga  te  same  konsekwencje  co  nieświadomość  znamienia 

pozytywnego, a więc nie będę odpowiadał za umyślną realizację art. 263 par. 1 k.k.,  czyli w ogóle nie odpowiem 

karnie, ponieważ art. 263 nie przewiduje typu nieumyślnego. W takiej sytuacji przerywamy rozwiązywanie kazusu. 

Jeżeli  stwierdzimy  natomiast,  że  sprawca  uroił  sobie  znamię  pozytywne albo  nie  był  świadom  znamienia 

negatywnego, to będzie odpowiadał za tzw. usiłowanie nieudolne. Przykład: Wnuk w celu uzyskania majątku dziadka 

oddaje w jego kierunku kilka strzałów. Nie ma jednak świadomości, że dziadek umarł wcześniej i oddaje strzały do 



zwłok. Wnuk więc uroił sobie, że ma do czynienia z desygnatem znamienia „człowiek”, będzie więc odpowiadał za 

usiłowanie nieudolne zabójstwa (art. 13 par. 2 k.k. w zw. z art. 148 par. 1 k.k.) 

Artykuł 28 par. 2 k.k. dotyczy natomiast sytuacji, kiedy sprawca na płaszczyźnie znamion strony przedmiotowej co 

prawda realizuje typ podstawowy czynu zabronionego, ale ze względu na  usprawiedliwiony błąd co do znamienia 

typu uprzywilejowanego, będzie mógł odpowiadać za typ uprzywilejowany. Przykład: Matka w okresie porodu i pod 

jego wpływem udusiła dziecko. Okazało się jednak, że na porodówce dzieci zostały podmienione i udusiła ona dziecko 

sąsiadki.  Jeżeli  jej  błąd  w  postaci  urojenia (ten  błąd  nie  występuje  nigdy  w  postaci  nieświadomości)  jest 

usprawiedliwiony, to będzie ona odpowiadać z art. 149 k.k., będącego typem uprzywilejowanym względem art. 148 

par. 1. Jeśli jej błąd jednak nie był usprawiedliwiony, to będzie odpowiadać z art. 148 par. 1 k.k. Usprawiedliwienie 

błędu badamy przez pryzmat modelowego obywatela – jak modelowy obywatel zachowałby się w tej samej sytuacji, 

co nasz sprawca. Jeśli modelowy obywatel odpowiadający sprawcy cechami takimi jak: wiek, wykształcenie, poziom 

rozwoju, mający pozytywny stosunek do obowiązujących norm prawnych, także nie byłby w stanie rozpoznać, że jest w 

błędzie, to oznacza to, że błąd był usprawiedliwiony.      

  

5. Po pomyślnym „przebrnięciu” przez udowodnienie znamion strony przedmiotowej i 

podmiotowej możemy już dobitnie stwierdzić: Zachowanie sprawcy realizuje znamiona typu 

czynu  zabronionego  określonego  w art.  …  (Najczęściej  powtarzamy to,  co  założyliśmy we  wstępnej 

kwalifikacji,  niewykluczona  jest  jednak   kwalifikacja  odmienna).  Nie  piszemy  jeszcze,  że  sprawca  popełnia 

przestępstwo, tylko realizuje znamiona typu, a to dlatego, że nie wiemy, czy nie zachodzą jakieś okoliczności 

wyłączające odpowiedzialność karną (punkty 7,8,9).

6. Badamy czy  zachodzi  zbieg  przepisów.  Może  zdarzyć  się  tak,  że  nasze  zachowanie  realizuje 

znamiona więcej niż jednego typu, np. sprawca bijąc Mariolę M., uderzał nią o samochód Andrzeja P., w wyniku czego 

Mariola  doznała  złamania  ręki  a  w samochodzie Andrzeja  P.  została  wybita  szyba o wartości  500 zł.  Zachowanie 

sprawcy realizuje więc znamiona art. 157 par. 1 k.k. (średni uszczerbek na zdrowiu) oraz 288 par. 1 k.k. (zniszczenie 

cudzej rzeczy). Mamy więc tutaj do czynienia z tzw. rzeczywistym zbiegiem przepisów. Teraz należy ustalić, czy jest 

on zbiegiem właściwym czy niewłaściwym. W tym celu należy powołać się na reguły wyłączania wielości ocen w 

prawie karnym: 

=> regułę subsydiarności

=> regułę specjalności 

=> regułę konsumpcji 

Jeżeli żadna z tych reguł nie pozwoli nam wyłączyć jednego ze zbiegających się przepisów, to mamy do czynienia ze 

zbiegiem właściwym, który wymaga od nas zastosowania  kumulatywnej kwalifikacji (art. 11 par. 2 k.k.),  tak więc 

piszemy np. art. 157 par. 1 k.k. w zw.  z art.  288 par. 1 k.k. w zw. z art.  11 par. 2 k.k.  Sąd skazuje sprawcę na 

podstawie  wszystkich  zbiegających  się  przepisów  a  karę  wymierza  na  podstawie  tego,  który  przewiduje 

najsurowszą sankcję. 

7. Badamy czy  zachodzą  okoliczności  wyłączające  bezprawność,  a  więc  kontratypy,  które 



powodują, że mamy do czynienia z tzw.  wtórną legalnością – sprawca pomimo przełamania normy sankcjonowanej 

nie popełnia przestępstwa, jeśli działa w ramach kontratypu, to znaczy w jego granicach. 

Kontratypami są:

=> obrona konieczna (25 par. 1 k.k.)

=> stan wyższej konieczności w sytuacji, gdy dobro, które poświęcamy ma wartość niższą od ratowanego (26 par. 

1 k.k.)

=> kolizja obowiązków w sytuacji, gdy dobro, które poświęcamy ma wartość niższą od ratowanego (26 par. 5 w 

zw. z art. 26 par. 1 k.k.)

=> eksperyment (27 par. 1) 

Jeżeli jakikolwiek kontratyp wystąpi w treści kazusu, to w tym punkcie należy udowodnić jego znamiona. 

Znamionami obrony koniecznej są:

=> zamach (a więc zachowanie człowieka)

=> bezpośredniość zamachu

=> bezprawność zamachu

=> skierowanie zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem

Ta pierwsza grupa znamiona dotyczy warunków podjęcia obrony koniecznej. Druga zaś grupa znamion dotyczy 

samych działań obronnych:

=>odpieranie zamachu

=> działanie motywowane odparciem zamachu

=> konieczność obrony (tutaj trzy stanowiska dotyczące konieczności obrony: 1) subsydiarność obrony koniecznej – 

poświęcenie dobra napastnika uzasadnione jest tylko wtedy, gdy nie mamy innej racjonalnej możliwości  uniknięcia 

zamachu, 2) samoistność obrony koniecznej – poświęcenie dobra napastnika uzasadnione jest samą bezprawnością i 

bezpośredniością zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem i nie musimy szukać innego racjonalnego sposobu 

uniknięcia zamachu, 3) względna subsydiarność obrony koniecznej – poświęcenie dobra napastnika jest uzasadnione 

wtedy, kiedy jest to konieczne – najlepiej powołać się na tą trzecią koncepcję)

W art. 25 par. 2 k.k. określono sytuację, kiedy dochodzi do przekroczenia granic obrony koniecznej. Wtedy mamy do 

czynienia  z  zachowaniem  bezprawnym  –  sprawca  popełnia  przestępstwo,  może  natomiast  ponieść  łagodniejszą 

odpowiedzialność – sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Sąd może też odstąpić od wymierzenia 

kary, a więc uznać, że sprawca jest winny popełnienia czynu zabronionego i nie wymierzyć mu kary. 

Z  przekroczeniem  granic  obrony koniecznej  wiąże się  pojęcie  ekscesu intensywnego (użycie  do  obrony środka, 

sposobu obrony nieadekwatnego do ataku, np. postrzelenie napastnika w nogę, zamiast oddania strzału ostrzegawczego 

w powietrze, który byłby wystarczający w danej sytuacji) i  ekscesu ekstensywnego (wyjście poza granice czasowe 

obrony koniecznej, a więc np. bicie napastnika, który przestał już atakować).



Przy stanie wyższej konieczności należy udowodnić:

=> niebezpieczeństwo (a więc zarówno zachowania ludzkie jak i zachowania zwierząt, stany przyrody)

=> bezpośredniość niebezpieczeństwa 

=>  subsydiarność  stanu  wyższej  konieczności  (a  więc  wskazanie,  że  nie  było  innej  możliwości  uniknięcia 

niebezpieczeństwa)

=> poświęcenie dobra chronionego prawem 

=>  proporcjonalność dóbr (przy kontratypie z 26 par. 1 k.k. dobro poświęcane powinno być niższej wartości  niż 

dobro, które chcemy uratować)

=> działanie w celu uchylenia niebezpieczeństwa

Przy kolizji obowiązków znamiona udowadniamy tak jak w przypadku stanu wyższej konieczności.

8. Należy zastanowić się czy nie zachodzą okoliczności wyłączające karalność, czyli:

=> czynny żal skuteczny z art. 15 par. 1 k.k. (dla jednosprawstwa, inaczej dotyczący sprawców pojedynczych, a więc 

np. bezpośrednich wykonawców – wykazujemy, że odstąpienie od realizacji czynu zabronionego albo zapobiegnięcie 

skutkowi czynu zabronionego było dobrowolne i ostateczne)

=>  czynny żal skuteczny z art. 17 par. 1 k.k.  (dotyczący dobrowolnego odstąpienia od przygotowania – również 

musimy wskazać na  dobrowolne i ostateczne odstąpienie od przygotowania, a  w przypadku współdziałania kilku 

osób w  przygotowaniu,  należy  również  wykazać  zapobieżenie  przez  sprawcę,  dobrowolnie  i  ostatecznie 

odstępującego, popełnieniu czynu zabronionego, objętego współdziałaniem, przez pozostałe osoby)

=>  czynny żal  skuteczny z  art.  23  par.  1 k.k.  (dotyczący współsprawców,  sprawców kierowniczych,  sprawców 

polecających,  podżegaczy  oraz  pomocników  –  wykazujemy,  że  jedna   z  określonych  wyżej  osób  dobrowolnie 

zapobiegła dokonaniu czynu zabronionego przez współdziałającego)

Artykuły 15 par. 2 oraz 23 par. 2 k.k. to tzw. czynny żal nieskuteczny, który nie wyłącza karalności, a może wiązać się 

z nadzwyczajnym złagodzeniem kary. 

9. Należy zbadać czy nie występują okoliczności wyłączające winę, a więc:

=>  działanie w stanie wyższej konieczności, gdy wartość  dóbr jest równa albo dobro poświęcane ma wartość 

nieoczywiście wyższą od dobra ratowanego (art. 26 par. 2 k.k.)

=>  działanie w ramach kolizji obowiązków, gdy wartość  dóbr jest równa albo dobro poświęcane ma wartość 

nieoczywiście wyższą od dobra ratowanego (art. 26 par. 5 w zw. z art. 26 par. 2 k.k.)

=>  usprawiedliwiony błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność albo winę,  w postaci  urojenia (art. 29 

k.k.)



=>  usprawiedliwiony błąd co do bezprawności, w postaci nieświadomości, stąd nazywany tzw.  nieświadomością 

bezprawności (art. 30 k.k.)

=> niepoczytalność sprawcy (art. 31 par. 1 k.k.)

Sprawca działający w ramach sytuacji określonych w art.  31 par. 2 k.k. oraz 31 par. 3 k.k. popełnia przestępstwo, 

artykuły te więc nie wyłączają jego winy. Przy  ograniczonej poczytalności z art. 31 par. 2 k.k. istnieje możliwość 

zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary.  

Wystąpienie stanu wyższej konieczności (kolizji obowiązków) wyłączającego winę udowodniamy podobnie jak w 

pkt  7. Ponadto,  jeżeli  na  sprawcy  ciąży  szczególny  prawny  obowiązek  ochrony  dobra  prawnego  przed 

niebezpieczeństwem, to powinniśmy to wykazać – art. 26 par. 4 k.k. wyłącza np. możliwość powołania się lekarza na 

treść art. 26 par. 2 k.k.  i odmowę ratowania pacjenta, nawet w sytuacji, gdyby narażał przez to swoje życie. 

Wiek wedle krakowskiej szkoły prawa karnego nie jest okolicznością wyłączającą winę, ale jeśli w kazusie pojawi 

się sprawca, który nie ukończył 17 roku życia, to najlepszym miejscem, w którym należy to napisać i wyciągnąć z tego 

faktu konsekwencje jest właśnie ten punkt. 

Pamiętajmy, aby przypisać sprawcy winę należy wykazać jego dojrzałość oraz poczytalność, a ponadto, że mógł on 

swobodnie pokierować swoim zachowaniem, że nie istniał żaden nacisk na jego sferę motywacyjną. 

10. Jeżeli nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające bezprawność, karalność oraz winę, 

możemy już z pewnością napisać, że sprawca popełnił przestępstwo określone w art. …

11. Ostatnią  kwestią,  jaką należy  rozstrzygnąć jest  ewentualny zbieg przestępstw. Jeżeli 

stwierdzimy, że sprawca w kazusie realizuje więcej niż jeden czyn, to możliwe że mamy do czynienia ze zbiegiem 

przestępstw. Zbieg może być  pozorny (czyli tak naprawdę nie ma zbiegu),  pomijalny (gdzie za pomocą konstrukcji 

współukaranego czynu uprzedniego albo następczego możemy stwierdzić, że wystarczy pociągnięcie sprawcy do 

odpowiedzialności  za  tylko jedno z  przestępstw pozostających  w zbiegu)  oraz  realny (prowadzący albo do  kary 

łącznej z art. 85 k.k. albo do ciągu przestępstw z art. 91 k.k.). 

Schemat opracował: Marcin Galent 
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Grupa: poniedziałek 9:45 – 11:15


