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Strona podmiotowa

● Znamiona strony podmiotowej odnoszą się do charakterystyki

przeżyć psychicznych sprawcy, jakie towarzyszą jego

zachowaniu zewnętrznemu.

● Do znamion strony podmiotowej zalicza się: umyślność i

nieumyślność (występujące w przypadku każdego typu czynu

zabronionego), a także cel działania i motywację sprawcy

(których jednak włączanie do opisu typu czynu zabronionego

nie jest nieodzowne).

● Zabójstwo (art. 148 k.k.) oraz nieumyślne spowodowanie

śmierci (art. 155 k.k.) są zachowaniami prowadzącymi do tego

samego rezultatu, jednak ze względu na stronę podmiotową są

zupełnie inaczej postrzegane i oceniane.



Umyślność

● Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli

sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go

popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia

na to się godzi (art. 9 § 1 k.k.).

● Istotą umyślności jest zamiar popełnienia czynu

zabronionego. Oznacza on świadomość sprawcy

(płaszczyzna intelektualna) i wolę (płaszczyzna

wolicjonalna) urzeczywistnienia swoim zachowaniem

znamion czynu zabronionego.



Zamiar bezpośredni (dolus directus)

● Zamiar bezpośredni zachodzi wówczas, gdy

sprawca chce popełnienia czynu zabronionego.

● Na płaszczyźnie intelektualnej zamiar bezpośredni

może się pojawić w dwóch sytuacjach:

○ świadomości konieczności popełnienia czynu

zabronionego,

○ świadomości możliwości popełnienia czynu

zabronionego.



Zamiar ewentualny (dolus eventualis)

● Zamiar ewentualny (wynikowy) ma miejsce wówczas, gdy sprawca,

przewidując możliwość popełnienia czynu zabronionego, na to się godzi.

● “Godzenie się, będące istotą zamiaru ewentualnego, to akceptacja stanu

rzeczy objętego znamionami przedmiotowymi, które sprawca może

zrealizować. Przybiera postać różnego rodzaju stanów obojętności sprawcy

wobec tego, co czyni lub co może z jego zachowań wyniknąć. Chodzi o

przeżycie psychiczne, które da się zwerbalizować następująco:

"dopuszczam taką możliwość", "wszystko mi jedno, czy to nastąpi czy

nie", "lepiej, żeby nie nastąpiło, ale jeśli nastąpi, to trudno" (Wyrok SN

z 28.04.2022 r., V KK 518/20, LEX nr 3433625).

● Zamiar ewentualny nigdy nie występuje samodzielnie, lecz pojawia się “na

marginesie” jakiegoś zamiaru bezpośredniego, który nie musi być

prawnokarnie relewantny - stan rzeczy, do którego sprawca zmierza, może

być powiem przez prawo dozwolony lub zabroniony.



Koncepcje zamiaru ewentualnego

● Obojętności woli - sprawca sam nie wie, czy chce popełnić czyn

zabroniony, czy też nie. Wykazuje neutralność woli, jest mu to obojętne.

● Zgody - sprawca, nawet gdyby miał pewność, że skutek przestępny nastąpi,

nie zrezygnowałby z realizacji swego zamierzenia.

● Prawdopodobieństwa - sprawca wyobraża sobie, że realizacja jego

zamierzeń z wysokim prawdopodobieństwem może doprowadzić do

popełnienia przez niego czynu zabronionego i nie pojawia się u niego

przekonanie, iż uda mu się tego skutku uniknąć.

● Woli warunkowej - sprawca postrzega skutek przestępny jako możliwy,

ale nie konieczny; nie zmierza dni jego osiągnięcia, ale nań się zgadza.

● Obiektywnej manifestacji - nie można przypisać zamiaru ewentualnego,

jeśli sprawca wykazał swoim zachowaniem chęć uniknięcia skutku.



Ustalanie zamiaru sprawcy

● Zgody na skutek nie można domniemywać czy domyślać się, ale należy

wykazać, że stanowiła ona jeden z elementów zachodzących w psychice

sprawcy.

● “Do rekonstrukcji strony podmiotowej czynu (a więc ustaleń w zakresie

zamiaru, z jakim działał oskarżony) konieczna jest kompleksowa analiza

całokształtu okoliczności przedmiotowych i podmiotowych stanu

faktycznego (...). Ocenia się więc wszystkie okoliczności sprawy z

uwzględnieniem przesłanek natury przedmiotowej, takich jak charakter

czynu, rodzaj użytego narzędzia, sposób działania sprawcy, godzenia w

ważne dla życia organy, jak i natury podmiotowej, takie jak osobowość

oskarżonego, usposobienie, poziom umysłowy, reakcje emocjonalne, tło i

powód zajścia, zachowania przed popełnieniem przestępstwa i po jego

popełnieniu, stosunek do osoby pokrzywdzonej” (Wyrok SA w Lublinie z

18.05.2022, II AKa 307/21, LEX nr 3346799).



Zamiary doktrynalne

● Zamiar kierunkowy - stanowi element przestępstw kierunkowych,

znamiennych celem działania sprawcy lub jego motywacją (np.

art. 278 § 1 k.k.).

● Zamiar przemyślany - sprawca popełnia czyn zabroniony po

namyśle, po rozważeniu wszystkich “za” i “przeciw”.

● Zamiar nagły - sprawca podejmuje zamiar popełnienia czynu

zabronionego w sposób nagły, z reguły pod wpływem emocji, w

sytuacji, kiedy nie ma możliwości starannego rozważenia

wszystkich okoliczności.

● Zamiar afektywny - w istocie stanowi odmianę zamiaru nagłego.

Tym, co je odróżnia, jest przyczyna jego podjęcia - w przypadku

zamiaru afektywnego jest nią afekt (art. 148 § 4 k.k.).



Nieumyślność

Zgodnie z art. 9 § 2 k.k. realizacja nieumyślnego czynu

zabronionego jest uzależniona od wystąpienia następujących

warunków:

● braku zamiaru popełnienia czynu zabronionego,

● niezachowania przez sprawcę ostrożności wymaganych w

danych okolicznościach,

● związku między brakiem ostrożności a realizacją

znamion czynu zabronionego,

● przewidywania lub możliwości przewidywania

popełnienia czynu zabronionego.



Niezachowanie wymaganej ostrożności

● Wymagana ostrożność ujmowana jest zazwyczaj w postaci

reguł postępowania wobec dobra przedstawiającego

wartość społeczną.

● Część z reguł tworzy skodyfikowany system norm (np.

prawo o ruchu drogowym), część natomiast ma charakter

niepisany, zwyczajowy, wynikający z doświadczenia

życiowego oraz gromadzonej w praktycznym działaniu

wiedzy.

● Reguły ostrożności, których przestrzeganie wymagane jest w

danych okolicznościach, nie są ustalane in abstracto, ale

muszą być dostosowane do obecnie występujących

warunków.



Niezachowanie wymaganej ostrożności

● Popełnienie przez sprawcę czynu musi nastąpić na skutek

niezachowania przez niego reguł ostrożności. Mamy do

czynienia z konstrukcją tzw. obiektywnego przypisania

skutku.

● Podstawą jego przypisania jest naruszenie reguły, która

miała chronić przed wystąpieniem danego skutku właśnie

na tej drodze, na której on rzeczywiście wystąpił.

● Dla przyjęcia, że popełniono nieumyślnie czyn

zabroniony, nie wystarcza czysto przyczynowa zależność

między zachowaniem sprawcy a skutkiem, lecz trzeba

ponadto wykazać, że warunkiem owego skutku była

nieostrożność sprawcy.



Świadoma i nieświadoma nieumyślność

● Świadoma nieumyślność (lekkomyślność na gruncie

k.k. z 1969 r.) polega na tym, że sprawca przewiduje

możliwość popełnienia czynu zabronionego, nie ma

jednak zamiaru jego popełnienia i przypuszcza, że tego

uniknie.

● Sprawca zdaje sobie sprawę, że jego zachowanie jest

nieostrożne oraz ma świadomość, że istnieje pewna

prawidłowość kauzalna, zgodnie z którą, tego rodzaju

zachowanie prowadzi do negatywnego skutku.



Świadoma i nieświadoma nieumyślność

● W przypadku nieświadomej nieumyślności sprawca mógł

przewidzieć możliwość popełnienia czynu zabronionego.

● Aby przypisać sprawcy odpowiedzialność odnoszącą się

do nieświadomej nieumyślności, należy najpierw ustalić

istnienie obiektywnego elementu (każdy na miejscu

sprawcy powinien przewidzieć), a następnie elementu

subiektywnego - możliwości przewidzenia popełnienia

czynu przez konkretnego sprawcę.

● Obiektywna przewidywalność może niekiedy zostać

zastąpiona rzeczywistym przewidywaniem, stanowiącym

rezultat wykraczającej poza obowiązujące w tym zakresie

standardy wiedzy szczególnej sprawcy.



Kombinacja strony podmiotowej

● Strona podmiotowa czynu zabronionego kwalifikowanego

przez następstwo może - zgodnie z art. 9 § 3 k.k. -

zaktualizować się jako kombinacja:

○ umyślności z umyślnością,

○ umyślności z nieumyślnością (wina kombinowana,

culpa dolo exorta, np. art. 156 § 3 k.k.),

○ nieumyślności z nieumyślnością (np. art. 177 § 2 k.k.).

● Wykluczona jest kombinacja nieumyślności z umyślnością.

Nie jest bowiem możliwa sytuacja, w której nieumyślna

realizacja znamion czynu zabronionego prowadziłaby do

umyślnego, czyli objętego zamiarem sprawcy, następstwa.



Motywacja

● Pojęcie “motywacja” występuje w art. 53 § 2 k.k. jako jedna

z przesłanek wymiaru kary oraz w art. 115 § 2 k.k. jako

jeden z czynników uwzględnianych przy ocenie stopnia

społecznej szkodliwości czynu.

● Pojęcie motywacji wiąże się z poszukiwaniem przyczyn

kryminogennego zachowania sprawcy oraz ich

uwarunkowań.

● Motyw przestępstwa odzwierciedla przeżycie psychiczne

towarzyszące sprawcy, stanowiące szczególną siłę

motoryczną, mobilizującą go do przedsięwzięcia działania.



Motywacja

● Art. 148 § 2 pkt 3 k.k. Kto zabija człowieka w wyniku

motywacji zasługującej na szczególne potępienie…

● “Oznacza to, że chodzi o motywy wyjątkowo naganne, skoro

winny one przekraczać próg "zwykłego" potępienia

przestępstwa. Sąd Apelacyjny zalicza do tego zakresu w

szczególności zabicie człowieka na zlecenie za opłatą,

pozbycie się niewygodnego świadka, dopuszczenie się

morderstwa w wyniku dążenia do uzyskania spadku,

pozbawienie życia rywala dla pożądanego stanowiska,

zabicie człowieka "dla zabawy" czy nawet bez istotnego

wyraźnego motywu. Podziela sąd wypowiedzi zaliczające do

tego zakresu także zabójstwa rabunkowe.” (Wyrok SA w

Krakowie z 16.01.2002 r., II AKa 308/01, LEX nr 56696)
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