Elements essencials
que ha de reunir
tot fet delictiu
Un delicte és una lesió o posada en perill d’un bé que ha de complir diverses condicions:
ser una acció típicament antijurídica, culpable i punible.
L’estructura té un caràcter seqüencial i segueix l’ordre presentat: per poder constatar
cada element, abans s’ha d’haver verificat l’anterior.
Si un d’ells no es compleix, es trenca la seqüència i no es pot continuar (per tant, no hi
ha delicte).
Dins de la seqüència hi ha dos grans moments:
Judici d’antijuridicitat

Acció

Conducta humana,
amb un mínim de
voluntarietat. Hi ha
circumstàncies en
què el comportament
no es considera
“voluntari”

• Quan concorre una força
irresistible que obliga a
actuar.
• En estat d’inconsciència
del subjecte actiu.
• En cas d’actuar per
moviment reflex.

Judici de culpabilitat

Típica

Penalment rellevant
(que encaixi en
alguna de les
descripcions de
conductes delictives
del Codi Penal).

• Tipicitat objectiva:
la conducta ha de reunir
tots els elements del
tipus corresponent; i en
els tipus de resultat és
necessari que hi concorri
relació de causalitat i
imputació objectiva del
resultat.
• Tipicitat subjectiva:
a l’autor li ha de poder
ser imputada la conducta
objectivament típica, de
manera:
> dolosa (forma més
greu d’imputació
subjectiva).
> imprudent (forma
menys greu
d’imputació subjectiva i
excepcional, perquè no
es castiga sempre).
• D’acord amb el grau
d’execució assolit, podem
distingir entre:
> acte preparatori
(conspiració,
proposició, provocació).
> o executiu (temptativa,
consumació).
• El subjecte pot haver
intervingut en els fets:
> com a autor (únic i
immediat, mediat
—per mitjà d’una
tercera persona—,
o en coautoria
—conjuntament amb
altres—).
> o com a partícip en
el fet de l’autor (per
inducció —induïnt
l’autor a delinquir—,
cooperació necessària
—sense la qual l’autor
no podria haver
comès el delicte— o
complicitat —sense
la qual l’autor també
hauria pogut cometre
el delicte—).
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Antijurídica
Contrària a
l’ordenament
jurídic. Pot ser que
excepcionalment
l’ordenament jurídic
consideri que hi ha
bones raons per
haver actuat com
s’ha fet, i per tant el
fet és típic però no
antijurídic:
• En legítima defensa.
• Per estat de necessitat
justificant.
• En compliment d’un
deure o exercici legítim
d’un dret, ofici o càrrec.

Culpable

La persona ha
de poder ser
considerada culpable
del fet. La persona
ha de ser:

• Imputable. La imputabilitat queda exclosa o disminuïda quan concorren:
> anomalia o alteració
psíquica / trastorn
mental transitori.
> intoxicació plena /
síndrome d’abstinència.
> alteracions en la
percepció des del
naixement o infantesa.
> minoria d’edat.
• Coneixedora de
l’antijuridicitat de la
conducta:
> si desconeixia que el
que estava fent estava
prohibit (error de
prohibició directe).
> o si ho coneixia però
pensava que en el seu
cas concret quedava
justificat (error de
prohibició indirecte).
• Finalment, cal
veure si en aquelles
circumstàncies se li podia
exigir o no al subjecte
que actués d’una altra
manera. Les causes
d’inexigibilitat són:
> estat de necessitat
excusant.
> por insuperable.
Si es verifiquen les tres
condicions, la persona és
culpable.

Punible

Susceptible de ser
castigada. Cal que
en la legislació
hi hagi una
previsió de pena.
Excepcionalment
pot haver-hi alguna
causa que exclogui
la punibilitat.

• Condicions objectives de
punibilitat.
• Excuses absolutòries.

