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Wykaz skrótów

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Zasady obowiązywania ustawy karnej (IV)

a. Obowiązywanie ustawy karnej w czasie
b. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą

2. Przestępstwo (V)
3. Społeczne niebezpieczeństwo czynu (V)
4. Podmiot przestępstwa (VI)

a. Nieletni 
b. Młodociany
c. Funkcjonariusz publiczny 

5. Strona podmiotowa przestępstwa (X-XI)

a. Wina umyślna
b. Wina nieumyślna
c. Wina kombinowana
d. Korzyść majątkowa

6. Okoliczności wyłączające winę (XII)

a. Niepoczytalność, poczytalność ograniczona
b. Błąd

7. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (XIII)

a. Obrona konieczna
b. Stan wyższej konieczności

8. Formy stadialne przestępstwa (XIV)



a. Przygotowanie
b. Usiłowanie udolne
c. Usiłowanie nieudolne
d. Odpowiedzialność za usiłowanie

9. Formy zjawiskowe przestępstwa (XV)

a. Podżeganie
b. Pomocnictwo
c. Odpowiedzialność podżegacza i pomocnika
d. Sprawstwo kierownicze
e. Współsprawstwo

10. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy (XVI-XVII)

a. Współukaranie czynów uprzednich i następczych
b. Przestępstwo ciągłe
c. Rzeczywisty zbieg przepisów ustawy
d. Pozorny zbieg przepisów ustawy

11. Kary (XIX-XXI)

a. Kara śmierci
b. Kara 25 lat pozbawienia wolności
c. Kara ograniczenia wolności
d. Kara grzywny samoistnej
e. Kara grzywny orzekanej obok kary pozbawienia wolności
f. Kary zastępcze
g. Kara pozbawienia praw publicznych
h. Kara pozbawienia praw rodzicielskich lub opiekuńczych
i. Kara zakazu zajmowania określonych stanowisk, wykonywania 
określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności
j. Kara zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub innych pojazdów
k. Kara przepadku rzeczy
l. Kara podania wyroku do publicznej wiadomości w szczególny sposób
ł. Nawiązka

12. Wymiar kary (XXII-XXIII)



a. Ogólne
b. Nadzwyczajne złagodzenie kary
c. Zamiana kary na łagodniejszą
d. Obostrzenie kary przy przestępstwie ciągłym
e. Zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet kary
f. Chuligański charakter czynu

13. Instytucje probacyjne (XXIV)

a. Warunkowe umorzenie postępowania
b. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
c. Warunkowe przedterminowe zwolnienie

14. Recydywa (XXV)

a. Recydywa ogólna
b. Recydywa specjalna

15. Kara łączna (XXV)
16. Środki zabezpieczające (XXVI)
17. Przedawnienie (XXVI) 
18. Zatarcie skazania (XXVI)

 

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 

1. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przeciwko 
bezpieczeństwo w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym

a. Wypadek drogowy (VIII-IX)

2. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu



a. Zabójstwo - typ podstawowy (VI)
b. Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia (XIV)
c. Dzieciobójstwo (VI)
d. Nieumyślne spowodowanie śmierci (XIV)
e. Uszkodzenie ciała (XXI)
f. Bójka i pobicie (X-XI)
g. Błąd w sztuce lekarskiej (X-X)
h. Nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie (VIII-IX)

3. Przestępstwa przeciwko wolności

a. Zmuszanie do określonego zachowania (XIX-XX)
b. Zgwałcenie (XV)
c. Czyn nierządny z osobą niepoczytalną lub o ograniczonej poczytalności 
(XII)

4. Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży

a. Znęcanie się (XIX-XX)
b. Rozpijanie małoletniego (XXI)
c. Niealimentacja (XXI)

5. Przestępstwa przeciwko mieniu

a. Kradzież (X-XI)
b. Kradzież zuchwała lub z włamaniem (X-XI)
c. Rozbój (X-XI)
d. Zabór pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia (XXI)
e. Paserstwo (XV)

6. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i społecznych

a. Łapownictwo (XIII)

7. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

a. Poplecznictwo (XV)
b. Samouwolnienie (VI)



8. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

a. Udział w związku przestępczym (XV)
b. Nielegalne posiadanie broni (XVI)

 


