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KARALNOŚĆ

Czyn bezprawny jest karalny, jeżeli spełnione są łącznie dwa następujące warunki:

1) czyn realizuje wszystkie znamiona składające się na wyrażony w ustawie opis danego typu czynu

zabronionego (zarówno znamiona przedmiotowe, jak i podmiotowe) → zob. prezentacja dot. typizacji

2) nie wystąpiła żadna okoliczność wyłączająca karalność.

Warunek drugi wynika z tego, że w niektórych sytuacjach ustawodawca decyduje się na uchylenie

karalności czynu pomimo, że jest on bezprawny. Czyni to przede wszystkim ze względów

kryminalnopolitycznych – bywa bowiem tak, że pod pewnymi względami społecznie opłacalne jest

zagwarantowanie sprawcy niepodlegania karze, aby niejako zachęcić go do pożądanego zachowania.

Okoliczność wyłączająca karę w tekście ustawy przejawia się poprzez zwrot „nie podlega karze”.

Przykłady: art. 15 § 1 k.k., art. 17 § 1 i 2 k.k., art. 23 § 1 k.k., art. 25 § 2a k.k., art. 131 § 1 i 2 k.k., art.

157a § 3 k.k., przedawnienie karalności



KARYGODNOŚĆ

Oczywistym wydaje się, że zachowania, które nazywamy przestępstwami, stanowią przejaw

nieakceptowanej społecznie aktywności człowieka – mówiąc inaczej cechują się społeczną

szkodliwością. Pojęcie społecznej szkodliwości czynu nazywane jest również materialną cechą

przestępstwa.

Pamiętać należy przy tym, że społeczna szkodliwość różnych kategorii zachowań jest cechą

uwarunkowaną społecznie, a zatem niezależną od deklaracji ustawodawcy. Wiąże się ona z ujemną

oceną tychże zachowań w świetle akceptowanego w danym społeczeństwie systemu wartości.



Aspekt abstrakcyjny → prezentowanie przez daną kategorię zachowań określonego stopnia

społecznej szkodliwości stanowi z jednej strony wstępny warunek uznania ich przez ustawodawcę za

czyny zabronione, a z drugiej strony wpływa na wysokość kary grożącej sprawcy takiego czynu.

Można powiedzieć zatem, że abstrakcyjnie ujęta społeczna szkodliwość: 1) warunkuje kryminalizację

określonej grupy zachowań, 2) wpływa na granice ustawowego zagrożenia przewidzianego dla danego

typu czynu zabronionego.

Przykład:

Co do zasady sytuacje, w których jedna osoba drugiej wyrządza trwały uszczerbek na zdrowiu,

cechują się stosunkowo wysokim stopniem społecznej szkodliwości i są społecznie niepożądane.

Dlatego ustawodawca uchwalił art. 156 § 1 k.k., który kryminalizuje tego rodzaju zachowania.

W ujęciu abstrakcyjnym spowodowanie śmierci – nawet nieumyślne – prezentuje wyższy stopień

społecznej szkodliwości od samego narażenia czyjegoś życia na niebezpieczeństwo. Dlatego narażenie

człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia podlega karze pozbawienia wolności do lat

3, natomiast nieumyślne spowodowanie śmierci zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3

miesięcy do lat 5, a zatem wyższą.



Z istoty rzeczy opis typu czynu zabronionego zawarty w przepisie karnym stanowi generalizację i

oparty jest na założeniu, że czyny tego rodzaju co do zasady są społecznie szkodliwe. To nie przesądza

jednak, że wszystkie zachowania ludzkie realizujące komplet znamion czynu zabronionego są

automatycznie społecznie szkodliwe. Zdarza się tak, że konkretny czyn mimo zrealizowania wszystkich

znamion opisu typu czynu zabronionego może być społecznie szkodliwy w stopniu, który nie

uzasadnia uznania go za przestępstwo.

Aspekt konkretny → nie stanowi przestępstwa konkretny czyn zabroniony, którego

społeczna szkodliwość jest znikoma!!

Wyższy niż znikomy stopień społecznej szkodliwości konkretnego czynu nazywany jest

karygodnością i stanowi niezależny element struktury przestępstwa.



STOPNIOWANIE SPOŁECZNEJ SZKODLIWOŚCI CZYNU

Jak była o tym mowa, w ujęciu abstrakcyjnym stopień społecznej szkodliwości: 1) stanowi

przesłankę kryminalizacji oraz 2) wpływa na wysokość zagrożenia ustawowego.

W ujęciu konkretnym:

1) ocena czynu jako przestępstwa zależy od wyższego niż znikomy stopnia jego społecznej

szkodliwości,

2) kara wymierzana sprawcy za dany czyn musi uwzględniać stopień jego społecznej szkodliwości

(jest to jedna z dyrektyw wymiaru kary, zob. art. 53 § 1 k.k.).

Zauważyć należy zatem, że karygodność (materialna cecha przestępstwa) podlega

stopniowaniu. Na gruncie k.k. używa się w stosunku do tej kategorii takich kwantyfikatorów jak

„znikoma”, „nieznaczna”, a także mowa jest wprost o jej stopniu. Brak niestety

zobiektywizowanych wskaźników, które pozwoliłyby na precyzyjne i jednoznaczne określenie

stopnia społecznej szkodliwości.



Istnieją trzy teorie co do tego, jakie okoliczności powinniśmy wziąć pod uwagę przy ocenie stopnia

społecznej szkodliwości:

– przedmiotowa (tylko okoliczności przedmiotowe),

– przedmiotowo-podmiotowa (okoliczności przedmiotowe + treść przeżyć psychicznych sprawcy),

– całościowa (okoliczności przedmiotowe + treść przeżyć + okoliczności dotyczące osoby sprawcy).

Współcześnie przyjmuje się, że uznanie zachowania za przestępstwo może być uzależnione wyłącznie

od własności czynu, a nie od właściwości sprawcy takich jak np. jego dotychczasowa karalność czy styl

życia. Ponadto zasada subiektywizacji odpowiedzialności karnej wymaga, ażeby uwzględnić w tej

ocenie okoliczności występujące w sferze świadomości sprawcy czynu zabronionego.

Dlatego właśnie ustawodawca posłużył się koncepcją przedmiotowo-podmiotową:

Art. 115 § 2 k.k. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter

naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę

naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj

naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.


