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STRUKTURA PRZESTĘPSTWA 

(Kraków) 

 

1. Zachowanie się człowieka. 

2. Podjęte w sytuacji możliwości psychicznego sterowania, czyli będące czynem. 

3. Bezprawnym - naruszającym normę sankcjonowaną w sytuacji braku okoliczności 

wyłączających bezprawność. Okoliczności wyłączające bezprawność: 

a. Obrona konieczna (art. 25 § 1 kk) 

b. Stan wyższej konieczności (art. 26 § 1 kk) 

c. Kolizja obowiązków wyłączająca bezprawność (art. 26 § 5 kk) 

d. Kontratyp dozwolonej krytyki (art. 213 kk) 

4. Karalnym – realizującym znamiona typu czyni zabronionego pod groźbą kary, przy braku 

okoliczności wyłączających karalność. Okoliczności wyłączające karalność: 

a. Czynny żal skuteczny przy usiłowaniu (art. 15 § 1 kk) 

b. Odstąpienie od przygotowania (art. 17 § 1 kk) 

c. Czynny żal przy formach sprawczych i niesprawczych (art. 23 § 1 kk) 

5. Karygodnym – to znaczy wykazującym wyższy, niż znikomy stopień społecznej 

szkodliwości 

6. Zawinionym – jego sprawcy można postawić zarzut, że nie dał posłuchu normie prawnej. 

Okoliczności wyłączające winę:  

a. Usprawiedliwiony błąd co do okoliczności wyłączających bezprawność (art. 29 

kk) 

b. Usprawiedliwiony błąd co do bezprawności (art. 30 kk) 

c. Stan wyższej konieczności wyłączający winę (art. 26 § 2 kk) 

d. Kolizja obowiązków wyłączająca winę (art. 26 § 5 kk) 

 

GRANICE KARY 

 

A. Górna granica – stopień winy 

B. Dolna granica – stopień społecznej szkodliwości 
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OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE PRZESTEPNOŚĆ CZYNU 

 

A. OKOLCZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE BEZPRAWNOŚĆ 

 

a.  Obrona konieczna (art. 25 § 1 kk) 

b. Stan wyższej konieczności (art. 26 § 1 kk) 

c. Kolizja obowiązków wyłączająca bezprawność (art. 26 § 5 kk) 

d. Kontratyp dozwolonej krytyki (art. 213 kk) 

 

B. OKOLCZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE KARALNOŚĆ 

 

a. Czynny żal skuteczny przy usiłowaniu (art. 15 § 1 kk) 

b. Odstąpienie od przygotowania (art. 17 § 1 kk) 

c. Czynny żal przy formach sprawczych i niesprawczych (art. 23 § 1 kk) 

 

C. OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJACE WINĘ 

 

a. Usprawiedliwiony błąd co do okoliczności wyłączających bezprawność (art. 29 

kk) 

b. Usprawiedliwiony błąd co do bezprawności (art. 30 kk) 

c. Stan wyższej konieczności wyłączający winę (art. 26 § 2 kk) 

d. Kolizja obowiązków wyłączająca winę (art. 26 § 5 kk) 

e.  Ogólna klauzula zawienia (art. 1 § 3 kk) 

 

ODWROTNOŚC BŁĘDU 

 

 Nieświadomość Znamienia Pozytywnego [NP] = Urojenie Znamienia Negatywnego [UN] 

 Wyłącza Umyślność [WU] 

 Urojenie Znamienia Pozytywnego [UP] = Nieświadomość Znamienia Negatywnego [NN] 

 Usiłowanie Nieudolne [UN] 

 

ZNAMIONA 

 

A. ZNAMIONA POZYTYWNE – znamiona, które ma posiadać czyn, aby był zgodny z 

opisem. Znamiona te określają cechy, które muszą wystąpić w rzeczywistości, aby 

zrealizowane zostały znamiona typu czynu zabronionego. 

B. ZNAMIONA NEGATYWNE – brak pewnych cech w realizowanym czynie decyduje o 

zgodności czynu z typem czynu zabronionego (np. brak „Zgody pacjenta” z art. 192 kk) 
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PERSPEKTYWA EX POST / EX ANTE 

 

A. Perspektywa ex post (po fakcie) – z uwzględnieniem wszystkich znanych elementów 

stanu faktycznego, mających znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności karnej 

potencjalnego sprawcy w świetle znamion przedmiotowych zarzucanego mu typu czynu 

zabronionego 

B. Perspektywa ex ante – z punktu widzenia chwili podjęcia zachowania sprawczego 

 

PRZESTĘPSTWO 

A. Formalne – bezskutkowe 

B. Materialne – skutkowe 

 

NIE JEST ZNACZNY, NIE ZNACZNY, A NIEZNACZNY 

(PRZY STOPNIU SPOŁECZNEJ SZKODLIWOŚCI) 

 

A. NIE JEST ZNACZNY, NIE ZNACZNY – wyłączony stopień znaczny, a nie stopień 

średni 

B. NIEZNACZNY – wyłącza stopień średni 

 

OBRONA KONIECZNA, A STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI 

 

A. OBRONA KONIECZNA 

a. Samoistna – doktryna, orzecznictwo 

b. Subsydiarna – stan prawny EKPCz 

B. STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI – subsydiarny 


