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Michał Peno* 
Uniwersytet Szczeciński 

WSPóŁcZeSNe KONcePcJe UZASADNieNiA KARANiA 
(ZARYS tYPOLOGii) 

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest próba opracowania wzbogaconej typologii współcze-
snych koncepcji uzasadnienia karania. W artykule omówiono również współczesne 
koncepcje uzasadniania karania oraz prądy w nauce o prawie karnym, w stopniu ko-
niecznym dla przeprowadzania i uzasadnienia sposobu wyróżnienia typów koncepcji. 
Wymaga to odwołania się zwłaszcza do problemów moralności odpowiedzialności kar-
nej. Przedmiotem artykułu są także kwestie nieklasycznych reakcji na przestępstwo, 
w tym tzw. kary naprawczej.

Słowa kluczowe: uzasadnienie karania, odpowiedzialność karna, kara, typologiza-
cja, uzasadnienie odpowiedzialności karnej, filozofia prawa karnego i kary, kara 
naprawcza

Wprowadzenie 

Celem niniejszego opracowania jest zarysowanie typologii podstawowych 
współczesnych koncepcji uzasadnienia karania w kontekście nurtów w nauce 

* E-mail: mpeno@mec.univ.szczecin.pl.
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prawa karnego i ich źródeł filozoficznych. Kwestie wpływające na funkcjonują-
cą w nauce o prawie karnym typologię koncepcji zostaną syntetycznie omówio-
ne i poddane krytycznej refleksji. Ambicją autora artykułu jest także zapropono-
wanie rozszerzonej, w stosunku do istniejącej w nauce prawa karnego, typologii 
koncepcji uzasadnienia karania i częściowe uaktualnienie siatki terminologicz-
nej oraz pojęciowej. 

Koncepcje kary czy karania oraz uzasadnienie karania stanowią przed-
miot krytycznych rozważań zarówno nauki o prawie karnym – w szczególności 
tzw. nauki o karze, jak i filozofii prawa. Wydaje się, że rozstrzygnięcie kwestii 
uzasadnienia karania jest przede wszystkim zadaniem filozofii prawa.

O problemie karania 

Założenie, że kara kryminalna jest opartą na winie osobistą dolegliwością 
zadawaną przez państwo sprawcy przestępstwa w reakcji na popełnienie prze-
stępstwa i wyrażającą potępienie przestępstwa (lub sprawcy przestępstwa), jest 
w zasadzie powszechnie przejmowane w nauce prawa karnego1. Sposób pojmo-
wania kary kryminalnej jest ściśle związany z przyjętym przez naukę prawa sta-
nowiskiem filozoficznym (czy antropologicznym) – co do woli, wolności, winy 
itd. – oraz pewną wizją społeczeństwa i jego organizacji oraz funkcjonowania. 
W związku z tym pozostaje uzasadnienie karania. Choć uzasadnienie karania 
i typologia koncepcji uzasadnienia karania jest problemem, nie budzi wątpliwo-
ści konieczność poszukiwania jego rozwiązań2. 

W zasadzie są trzy różne problemy dotyczące uzasadnienia karania (sple-
cione ze sobą), mianowicie: 1) problem moralnego uzasadnienia karania (w tym 
w sytuacji celowego zadawania karą cierpienia) lub – ogólniej – problem stoso-
wania przymusu przez państwo; 2) problem uzasadnienia karania jako pewnej 
praktyki społecznej; 3) problem odpowiedzi na pytanie, dlaczego karzemy – 
tj. problem celu karania (będzie to także problem szeroko pojętego uzasadnienia 

1 Por. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Cześć ogólna, Kraków 2012, s. 413 i n.; 
L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2005, s. 153 i n.; J. Śliwowski, Prawo karne, Warszawa 
1975, s. 3 i n.; W. Świda, Prawo karne, Warszawa 1982, s. 257.

2 J.R. Lucas, Responsibility, Oxford 2004, s. 86. Por. D. Boonin, The problem of punishment, 
Cambridge 2008.
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karania)3. Nie można udzielić sensownej odpowiedzi na pytanie drugie (2), bez 
uprzedniego przyjęcia pewnych założeń aksjologicznych (1). Moralne uzasad-
nienie karania warunkuje z kolei odpowiedź na pytanie, co jest celem karania 
(chociażby tym celem była zemsta). 

Warto nadmienić, że uzasadnienie karania nie jest rolą ustawodawcy. Nie 
jest także zadaniem judykatury. Można nawet wątpić, czy jest zadaniem prawni-
ków praktykujących prawo karne. Otóż, rolą ustawodawcy jest uzasadnić krymi-
nalizację pewnych czynów; rolą judykatury i prawników praktyków natomiast 
jest dokonywanie wykładni prawa karnego w sposób uznany za właściwy na 
gruncie danej kultury prawnej (tu skądinąd ujawnia się miejsce refleksji teore-
tycznoprawnej, dostarczającej reguł wykładni prawa karnego). Jest to odpowie-
dzialność tych podmiotów. Jeżeli podmioty te działają odpowiedzialnie, można 
przystąpić do próby uzasadnienia karania. 

Uzasadnienie karania jest problemem moralnym. Uważa się, że jest tak 
dlatego, iż karanie wiąże się z celowym zadawaniem cierpienia. Pogląd taki nie 
jest właściwy. Kara kryminalna nie w każdym przypadku wiąże się z umyślnym 
zadawaniem cierpienia. W ujęciu resocjalizacyjnym, kara jest środkiem czy in-
strumentem leczniczym – rehabilitacyjnym. Obrazowo mówiąc – dolegliwość 
kary można porównać do dolegliwości związanej z przyjmowaniem lekarstw 
przez chorego. 

Trudno mówić o represyjności środków restytucyjnych. Środek w postaci 
naprawienia szkody, jako reakcja na czyn przestępny, nie jest stosowany przez 
państwo jako narzędzie represji (tzw. sprawiedliwość naprawcza). Śródki resty-
tucyjne (naprawcze) w prawie karnym zwane są „karami naprawczymi”4, co 
z kolei rzutuje na sposób rozumienia odpowiedzialności karnej i karalności (por. 
art. 1 § 1 k.k.). 

Ponadto istnieje wiele instytucji prawnych, które powodują cierpienie osób. 
Wyjaśnienie, że dolegliwość jest jedynie niezamierzonym skutkiem istnienia 
tych instytucji nie jest satysfakcjonujące. Skoro bowiem wiemy, że przez stoso-
wanie jakiegoś rodzaju instytucji czy sankcji zadajemy jakiemuś człowiekowi 
cierpienie (chociażby sankcje takie pełniły funkcje prewencyjne), to należy ich 

3 Oprócz wymienionych można natrafić na stawianie problemów uzasadnienia istnienia 
kary kryminalnej. Por. M. Królikowski, Komunikacyjne teorie kary jako współczesne. Retrybu-
tywne uzasadnienia kary kryminalnej, „Studia Iuridica” 2004, XLIII, s. 36 i n. 

4 Por. M. Wenzel, T.G. Okimoto, N.T. Feather, M.J. Platov, Retributive and restorative 
justice, „Law and Human Behavior” 2008, vol. 32, s. 375 i n.
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stosowanie należycie uzasadnić. Na przykład, jeżeli państwo stosuje przymus, 
aby zmusić tego, kto się zobowiązał do czegoś, do spełnienia tego obowiązku, 
to powinniśmy uzasadnić stosowanie przymusu przez państwo w takich okolicz-
nościach. W płaszczyźnie stosunków prywatnoprawnych odwołujemy się prze-
ważnie do potocznego pojęcia sprawiedliwości, której zadość czyni realizacja 
centralnej dla prawa prywatnego i mającej przede wszystkim wymiar moralny 
zasady pacta sunt servanda. Podobnie na gruncie prawa publicznego, admini-
stracyjnego, uzasadniamy stosowanie przymusu i sankcji przez przywołanie 
wartości porządku społecznego i samoistnej wartości właściwego funkcjonowa-
nia organizacji społecznej, z czego zresztą (z zasady) każdy członek tej społecz-
ności czerpie określone korzyści.

Trafnie T. Honoré stawia pytanie: dlaczego nie wymaga szczególnego 
uzasadnienia stosowanie przymusu przez państwo poza sferą prawa karnego?5 
Stosowanie przez państwo przymusu w celu realizacji zakorzenionej moralnie 
zasady, że kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej 
naprawienia, nie budzi wątpliwości. Nie oczekujemy także uzasadnienia reali-
zacji zasady pacta sunt servanda – przy zastrzeżeniu istnienia instytucji ogra-
niczającej ze względów moralnych zakres tej reguły. Otóż, moralny problem 
karania, jak się wydaje, wiąże się przede wszystkim z tym, że kara ma wyrażać 
potępienie moralne czynu lub sprawcy czynu. Aspekt cierpienia związanego ze 
stosowaniem kar jest także istotny i rodzi wiele wątpliwości moralnych. Aspekt 
ten jest jednak, z jednej strony – ograniczony wyłącznie do określonych kar, 
a z drugiej strony – dotyczy stosowania wszelkich form przymusu przez pań-
stwo. 

Warto postawić problem uzasadnienia karania w kontekście pytania o rela-
cję między uzasadnieniem karania a uzasadnieniem przedmiotu odpowiedzial-
ności (tj. uzasadnieniem karania za naruszenie określonych reguł). Gdybyśmy za 
zło moralne karali przymuszeniem do naprawienia tego zła, trudno byłoby uznać 
praktykę karania dylematem moralnym. Załóżmy, że przedmiotem odpowie-
dzialności jest moralne zło – kara stosowana jest jedynie za czyny zasługujące 
na dezaprobatę i przyjmijmy zarazem, że stosujemy wyłącznie kary naprawcze. 
Taki system prawa jest do wyobrażenia. Uzasadnienie karania musi obejmować 
przypadki karania przymuszeniem do naprawienia wyrządzonego zła, bowiem 
przez karę chcemy potępiać (wyrażać dezaprobatę) pewnych czynów. Inaczej 

5 T. Honore, The morality of tort law: questions and answers, w: idem, Responsibility and 
fault, Oxford–Portland 1999, s. 67 i n. 
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mówiąc: uzasadniając karanie musimy liczyć się ze stosowaniem kar napraw-
czych za popełnienie czynów moralnie złych. Należy pamiętać o treści projektu 
ustawy o zmianie k.k. z 4 kwietnia 2013 roku, opracowanego przez Komisję 
Kodyfikacyjną Prawa Karnego6. 

Lapidarnie mówiąc, moralne uzasadnienie stosowania środków penalnych, 
to w istocie przede wszystkim uzasadnienie autorytetu państwa do potępienia 
moralnego pewnych czynów i osób lub ingerencji w podmiotową wolność reali-
zacji woli przez zachowanie się w określony sposób7. 

Uzasadnienia karania nie można mylić z kwestią słuszności prawa. Trudno 
uznać za moralnie uzasadnioną jakąkolwiek karę wymierzaną za przekroczenie 
niesłusznego prawa. W wypadku prawa rażąco niesprawiedliwego, karanie nie 
będzie usprawiedliwione (moralnie uzasadnione), nawet jeżeli potrafilibyśmy 
sformułować takie uzasadnienie karania (nazwijmy je idealnym), które byłoby 
aksjologicznie akceptowalne z każdego rozsądnego punktu widzenia. Oczywi-
ście, problem uzasadnienia karania pozostaje w określonej relacji do kontekstu 
społecznego, kulturowego, tj. w jakiejś relacji do wielu różnorakich okoliczności, 
wpływających na szeroki kontekst społeczny towarzyszący karaniu (praktyce 
karania). 

 Stwierdziliśmy, że nawet mając idealne uzasadnienie karania, nie będzie-
my gotowi uznać, że moralnie uzasadniona jest kara przewidziana za naruszenie 
niesłusznych norm prawnych. Trzeba pamiętać, że odnosi się to także do sytuacji 
nieuwzględnienia przez ustawodawcę pewnych okoliczności wyłączających od-
powiedzialność (i karalność) i nieuwzględnienia pewnych przesłanek odpowie-
dzialności (i karalności). 

Herbert Hart zauważył, że nieuwzględnienie w istocie moralnych przesła-
nek odpowiedzialności i karania naraża system prawny na nieodpartą krytykę 

6 W projekcie tym sformułowano art. 59a. § 1: „Na wniosek pokrzywdzonego umarza się 
postępowanie karne o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, 
jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca pojednał się z po-
krzywdzonym, w szczególności w wyniku mediacji, i naprawił szkodę wyrządzoną przestęp-
stwem lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie”. Projektowany art. 59a § 2 głosi z kolei, że 
przepisu 59a § 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi 
okolicznościami wskazujący, że umorzenie postępowania sprzeciwiałoby się realizacji celów ka-
ry. W tym przypadku sprawca „podlega odpowiedzialności karnej”, bowiem umorzenie postępo-
wania karnego na wniosek pokrzywdzonego, z którym sprawca się pojednał i naprawienie szkody 
należy uznać za karę, o której mowa w art. 1 § 1 k.k. Zob. http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/
komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego, data pobrania: 10.06.2013.

7 Jak wiadomo, zwolennicy kontraktualizmu hobbesowskiego bez wahania uznają taki au-
torytet państwa, lecz nawet Hobbes zakreślił tu pewne granice. 
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moralną8. Będziemy uważać karanie za niesprawiedliwe w przypadku niespeł-
nienia pewnych minimalnych wymogów stawianych warunkom ukarania. Jeżeli 
przyjmujemy (w danej kulturze prawnej), że warunkiem ukarania jest wina, to 
nawet posługując się naszym „idealnym uzasadnieniem karania”, niespełnienie 
warunku winy skutkować będzie oceną kary jako niesprawiedliwej – w każ-
dym przypadku, w którym stwierdzimy obowiązywanie relewantnej normy 
sankcjonującej. Skoro np. przyjmujemy, że kara jest sprawiedliwą – wyrażającą 
potępienie – odpłatą za wyrządzone zło, to przyjmujemy jednocześnie, że czyn, 
za który karzemy, zasługuje na potępienie i odpłatę. Posługujemy się nierzad-
ko zwrotami, takim jak „P zasługuje na karę”. Pojęcie zasługi wiążemy z intu-
icyjnie pojmowaną winą. Symptomatyczne, że tak też postrzegają ów problem 
przedstawiciele nauki prawa. Wina jest warunkiem ukarania, kara natomiast ma 
wyrażać potępienie. W takim razie wina jest warunkiem i racją potępienia. Potę-
pienie niewątpliwie jest pojęciem etycznym. Wina, jako pojęcie języka prawnego 
i języka prawniczego, jest co najmniej „uwikłana” aksjologicznie. 

Łatwo zauważyć, że problem uzasadnienia karania jest powiązany z: 
1) kwestią ogólnych zasad odpowiedzialności karnej oraz 2) katalogiem czynów 
uznanych za przestępstwa. Błędem jest jednak utożsamianie problemu uzasad-
nienia karania z zagadnieniami wyżej wskazanymi. 

W piśmiennictwie karnistycznym, w ramach nauki o karze, omawia się 
z reguły dwa podstawowe nurty, w ramach których formułuje się koncepcje uza-
sadniające karanie (obejmujące kwestie 1–3, zob. wyżej). Chodzi o nurt retrybu-
tywny (klasyczny) oraz utylitarny. Koncepcji uzasadnienia karania współcześnie 
jest znacznie więcej i warto bliżej im się przyjrzeć, przyporządkowując zarazem 
poszczególne koncepcje do różnych prądów intelektualnych oraz stanowisk filo-
zoficznych czy światopoglądowych. Wydaje się to interesujące zwłaszcza z uwa-
gi na kryzys legitymizacji i autorytetu państwa oraz (w szczególności) państwo-
wego wymiaru sprawiedliwości, co bezpośrednio przekłada się na skuteczność 
polityki kryminalnej. 

Trzeba pamiętać, że doktryna prawnicza zamiast terminu „uzasadnienie 
karania” używa również terminu „teoria karania” lub „teoria kary”. Niekiedy 
używa się określenia „filozofia kary”, względnie „filozofia karania”. Nie będzie-
my ingerować w zastaną siatkę terminologiczną i pojęciową, choć wydaje się, 

8 Por. H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998, s. 215 i n.
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że poprawny jest termin „uzasadnienie karania” lub „koncepcja uzasadnienia 
karania”. 

Pozytywne i negatywne podejście do karania

W piśmiennictwie karnistycznym z reguły przyjmuje się dychotomiczny 
podział koncepcji uzasadniających karanie. Generalnie omawia się koncepcje 
retrybutywne oraz utylitarne. Proponuję jednak wyjść od podziału bardziej ogól-
nego, bowiem w ramach tych dwóch ujęć nie można zmieścić pewnych nurtów 
rozważań o karze, to jest np. abolicjonizmu oraz minimalizmu i sprawiedliwości 
naprawczej. 

Przede wszystkim, w moim przekonaniu, należy koncepcje uzasadnienia 
karania podzielić na: 1) koncepcje negatywne oraz 2) koncepcje pozytywne, ze 
względu na kryterium stosunku do możliwości uzasadnienia karania9. 

1. Do typu koncepcji negatywnych zaliczają się te koncepcje10, które gło-
szą, że nie jest możliwe uzasadnienie karania (radykalna krytyka praktyki kara-
nia). Koncepcje negatywne mogą przyjąć postać skrajną – uznaje się w nich, że 
w żadnym przypadku nie jest możliwe uzasadnienie karania osób (abolicjonizm) 
albo umiarkowaną (minimalizm, nurt sprawiedliwości naprawczej) – w tym wy-
padku przyjmuje się możliwość uzasadnienia karania w sytuacjach szczególnych 
i rażących naruszeń prawa, będącego przejawem różnie rozumianej moralności 
publicznej. 

2. Apologeci różnych koncepcji pozytywnych natomiast stoją na stanowi-
sku, że możliwe jest uzasadnienie karania w każdym przypadku. Będą to wszel-
kie standardowo wyróżniane koncepcje retrybutywne oraz utylitarne. 

Koncepcje te syntetycznie omówiono poniżej. 
Wyróżnienie koncepcji negatywnych i pozytywnych uzasadnienia karania 

należy powiązać ze standardowymi typami koncepcji karania – utylitarnymi 
oraz retrybutywnymi. Warto dodać, że koncepcje utylitarne czasami nazywa się 
względnymi, natomiast retrybutywne – bezwzględnymi. Są to dwa podstawowe 

9 Inaczej mówiąc, chodzi o koncepcje nastawione negatywnie do możliwości uzasadnie-
nia karania oraz koncepcje nastawione pozytywie do możliwości uzasadnienia karania.

10 W polskiej literaturze pojawia się nazwa „negacjonizm penalny”, która odnosi się 
m.in. do propozycji abolicjonistów lub minimalistów penalnych czy zwolenników sprawiedliwo-
ści naprawczej (przy czym chodzi nie o typologizację, a klasyfikację koncepcji). Zob. J. Utrat-
-Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa, Warszawa 2010, 
s. 89 i n.
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sposoby uzasadnienia karania, w gruncie rzeczy powiązane z określoną wizją 
filozoficzną społeczeństwa oraz jego instytucji. 

1. Koncepcje utylitarne (względne) to wszystkie te, które stawiają w cen-
trum kwestię użyteczności kary (uzasadniają karanie szeroko pojętą zasadą uty-
litaryzmu). Trzeba jednak pamiętać o dwóch możliwych podejściach do karania, 
z punktu widzenia utylitaryzmu. Z jednej strony można przyjąć, że uzasadnienie 
utylitarne karania odnosi się do pewnych typów czynów i powołać się na pewne 
ogólne reguły użyteczności. Z drugiej strony, można relatywizować uzasadnie-
nie utylitarne karania do pojedynczych czynów11.

Kara jest narzędziem służącym do realizowania różnorakich celów (takich, 
jak: prewencja – odstraszenia, eliminacja osoby, resocjalizacja, itd.). Niewątpli-
wie karanie w każdym przypadku realizuje pewne cele, pełni określone funkcje 
społeczne, które można rozpatrywać z utylitarnego punktu widzenia. Wyróżni-
kiem koncepcji utylitarnych jest jednak to, że użyteczność jest uzasadnieniem 
karania12. 

Klasyczne koncepcje utylitarne należy wiązać przede wszystkim z J. Ben-
thamem, względnie z J.S. Millem. Zatem nowożytne korzenie tych koncepcji 
sięgają końca XVIII wieku, przy czym trudno nie dostrzec dawniejszych ich 
źródeł. Warto wiedzieć, że idee starożytnych, na przykład Platona czy Protago-
rasa, bliższe są raczej reformizmowi – programowi resocjalizacji – aniżeli Ben-
thamowi. Czytamy w Prawach Platona, że: „jeżeli prawodawca uzna, że czyjaś 
choroba jest nieuleczalna” najkorzystniej dla społeczeństwa będzie zastosować 
karę śmierci – celem karania było jednak uleczenie, w dalszej kolejności prewen-
cja. Podobnie w Protagorasie Platon sofiście przypisuje poglądy reformistyczne, 
prewencyjne13. 

Ogólnie mówiąc, utylitaryści zakładają, że karanie jest uzasadnione wów-
czas, gdy przyniesie większe korzyści, aniżeli innego rodzaju reakcja na czyn 

11 W pierwszym przypadku, np. można karać pewne typy czynów i ewentualnie powołując 
się na względy polityczno-kryminalne rezygnować z karalności czynów w pewnych okoliczno-
ściach, natomiast w przypadku drugim konieczne jest skalkulowanie pożytków i kosztów karania 
każdego konkretnego przypadku.

12 M. Tunick, Punishment. Theory and practice, Berkeley–Los Angeles–Oxford 1992, 
s. 69 i n.

13 Por. bardzo ciekawie na ten temat: R.F. Stalley, Punishment in Plato’s „Protagoras”, 
„Phronesis” 1995, nr 1, s. 1–19. Mylnie na ten temat pisze L. Gardocki, Prawo karne…, s. 154 
– przypisując Protagorasowi stanowisko retrybutywne. Przy czym Gardocki nie podaje źródeł, 
z których korzysta. Warto także wiedzieć, że koncepcję kary Arystotelesa rozwija w interesujący 
sposób J.Q. Wilson, Teoria i praktyka stosowania sankcji karnych, Warszawa 2006, s. 7 i n.



137Współczesne koncepcje uzasadnienia karania...

przestępny lub brak reakcji14. typowym uzasadnieniem karania (i celem) jest 
wzgląd na potrzebę odstraszenia innych osób lub sprawcy od popełniania prze-
stępstw. 

W innym ujęciu będzie chodziło o wyeliminowanie ze społeczeństwa osoby 
dopuszczającej się przestępstw lub co najmniej pozbawienie takiej osoby możli-
wości popełnienia przestępstwa, jeżeli tylko korzyści takiej eliminacji przewyż-
szają łącznie koszty ukarania. Drugie ujęcie typowe jest m.in. dla fundamentali-
stów islamskich (np. uzasadniających karanie obcięciem ręki za kradzież15) lub 
dla tych, którzy sądzą, że sprawców pewnego typu przestępstw (np. dokonanych 
na tle seksualnym) należy karać fizycznym pozbawieniem możliwości powrotu 
do przestępstwa (uzasadnienie takie manifestuje polska nauka prawa karnego 
na gruncie uzasadnienia zagrożenia karą kwalifikowanych postaci zabójstwa). 
Tak też można uzasadniać wszelkie kary mutylacyjne. Stanowisko utylitaryzmu 
eliminacyjnego przypisuje się czasami jurysprudencji feministycznej16.

2. Zwolennicy tzw. koncepcji retrybutywnych (klasycznych) postrzegają 
karę jako sprawiedliwą odpłatę. Karanie może zostać uzasadniane jako odpo-
wiedź za wyrządzone przez kogoś zło. Oznacza to, że dla retrybutywistów kara 
nie jest sformalizowanym atawizmem, tzn. bezcelową zemstą. Karanie uzasad-
nione jest postulatem sprawiedliwego traktowania każdego człowieka. Godność 
i podmiotowość osoby ludzkiej wymaga, jak przekonują apologeci tych koncep-
cji, traktowania każdego tak, jak na to zasługuje. Powinniśmy więc uznawać 
wolność (tj. wolność woli) oraz rozum osoby i będący realizacją woli sposób 
zachowania się. W płaszczyźnie prawa karnego konsekwencją dokonanych przez 
osobę wyborów może być ukaranie – odpłacenie za wyrządzenie zła. Ogólnie 
mówiąc, uzasadnienie karania ma więc charakter sprawiedliwościowy – ten kto 
wyrządził zło, zasługuje na ukaranie. Retrybutywizm należy wiązać ze szkołą 
neoklasyczną (tzw. nowym realizmem) w nauce prawa karnego. Jest to kierunek 
współcześnie wyraźnie dominujący. Istnieje również wiele wariantów klasyczne-
go retrybutywizmu, którego pierwotna postać może być postrzegana jako rezul-
tat działalności Kanta lub Hegla (a może i Arystotelesa). Współczesne koncepcje 
retrybutywne nie dzielą jednak skrajnego formalizmu etycznego i w zasadzie nie 
są to „czyste” koncepcje kary jako moralnej odpłaty, lecz nierzadko oryginalne 

14 Por. D. Lyons, Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000, s. 152 i n. 
15 Szeroko na ten temat, R. Pethers, Crime and punishment in Islamic law, Cambridge 2005, 

zwłaszcza s. 30. 
16 Zob. J.R. Lucas, Responsibility..., s. 92–93.
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rozwiązania problemu uzasadnienia karania (zob. niżej – teorie komunikacyjne). 
W polskiej nauce prawa karnego również neoklasycyzm zajmuje ważne miejsce. 
Dodajmy, że tak zwany nowy retrybutywizm jest kierunkiem niezwykle żywo 
współcześnie dyskutowanym17.

Neoklasycy i retrybutywiści posługują się terminami niedookreślonymi 
i nieprecyzyjnymi, takimi jak „odpłata”, „równowaga moralna”, „sprawiedli-
wość” itd. Z tego punktu widzenia prima vista język utylitaryzmu jest precyzyj-
niejszy, zaś koncepcje racjonalnie uzasadnione. Nie można jednak zapomnieć, że 
również współczesny retrybutywizm jest nurtem przede wszystkim kryminolo-
gicznym i w tym sensie mającym „twardą” empiryczną podstawę. Neoklasycyzm 
jest przy tym zorientowany na rozwiązanie określonych problemów społecznych, 
choć metody można poddawać krytyce (zob. niżej – abolicjonizm i minimalizm 
karny). Koncepcje nazwane tutaj „negatywnymi” można natomiast przypisać 
niemal w całości do prądów postmodernistycznych, co wiąże się z określonym 
bagażem intelektualnym (z wyjątkiem obrony społecznej)18.

W pierwszej kolejności przedstawione zostaną w ogólnym zarysie kon-
cepcje negatywne, następnie – syntetyczne omówienia koncepcji pozytywnych. 
Wypada zaznaczyć, że w nauce prawa mniej znane są koncepcje negatywne, 
z tym, że stosunkowo wiele opracowań w literaturze przedmiotu dotyczy zagad-
nień sprawiedliwości naprawczej. 

Abolicjonizm. Abolicjoniści nie dostrzegają możliwości uzasadnienia ka-
rania. We współczesnych społeczeństwach, konstatują abolicjoniści, nie można 
znaleźć odpowiedniego uzasadnienia dla karania, trudno bowiem uzasadnić ce-
lowe zadawanie cierpienia drugiemu człowiekowi. Być może przypuszczamy, że 
nie jest możliwe funkcjonowanie społeczeństwa i prawa bez kar. Przypuszczenie 
to jest błędne. Zapatrywania na karanie uwikłane są w myślowe przyzwyczaje-
nia i odczucia, które korzeniami sięgają tysięcy lat wstecz19. Należy je odrzucić, 

17 Por. J. Kochanowski, Powrót kary sprawiedliwej, „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 9 i n. War-
to dodać, że czasopismo „Ius et Lex” było związane z nurtem neoklasycznym w nauce prawa 
karnego i prezentowano na jego łamach wiele interesujących opracowań z tego zakresu. Zob. 
B. Wojciechowski, Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturo-
wych społeczeństwach demokratycznych, Toruń 2009, s. 279 i n.

18 M. Peno, Postmodernizacja nauki prawa karnego – geneza i efekty, w: Teoria prawa. 
Między nowoczesnością a ponowoczesnością, red. A. Samonek, Kraków 2012, s. 267 i n.

19 Por. M. Szerer, Karanie a humanizm, Warszawa 1964, s. 176.
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by spostrzec, że pierwszeństwo kar przed innymi środkami (restytucją, pojedna-
niem, przebaczeniem itp.) nie jest oczywiste20. 

Najdalej idącą krytykę klasycznego prawa karnego przeprowadzili właśnie 
przedstawiciele ruchu określanego mianem abolicjonizmu, zwłaszcza N. Chri-
stie. W odpowiedzi na regres nowoczesnej polityki kryminalnej kontestacyjne 
poglądy na prawo karne ogniskowały się w problematyce konfliktu społecznego, 
jakim w tym ujęciu jest „przestępstwo” oraz próbie jego konsensualnego rozwią-
zania21. Stąd poglądy abolicjonistów zasadniczo korespondują ze stanowiskiem 
zwolenników sprawiedliwości naprawczej.

Podstawowe pytanie, jakie zadają abolicjoniści, brzmi „jaka logika i etyka 
czyni tak oczywistym to, że kara ma pierwszeństwo przed pojednaniem”22. Dla 
myślicieli z kręgu abolicjonizmu charakterystyczny jest postulat likwidacji pra-
wa karnego oraz zwalczania szkodliwych zachowań różnymi (nierepresyjnymi) 
metodami oddziaływania na sprawców. W związku z tym, zdaniem abolicjoni-
stów, miejsce kary powinny zająć celowo wprowadzane instrumenty zorientowa-
ne na odbudowę naruszonych więzi społecznych (takie jak mediacja, negocjacje, 
naprawienie szkody), służące rozwiązywaniu konfliktów społecznych, a oparte 
na udziale zainteresowanych rozwiązaniem takiego sporu stron i wspólnoty23.

Abolicjonizm jest nurtem w nauce prawa karnego (a przede wszystkim 
w kryminologii), który można zaliczyć do prądów intelektualnych postmoder-
nizmu. Idee abolicjonistów można uznać za zbyt radykalne czy marzycielskie. 
Warto jednak pamiętać, że w duchu postmodernistycznym leży inne niż trady-
cyjne spojrzenie na problemy i zjawiska prawne, co nie tylko wymaga opusz-
czania pozycji metody dogmatycznoprawnej, lecz w szczególności przyjęcia 
perspektywy przełamującej częstokroć głęboko zinternalizowane schematy my-
ślenia. Reprezentanci klasycznej szkoły prawa karnego podejmują polemikę i są 

20 N. Christie, Dogodna ilość przestępstw, Warszawa 2004, s. 87. 
21 Wedle N. Christie nie należy zakładać, że konflikt musi być rozwiązany, najważniej-

sze jest uczestnictwo członków społeczności w przedsięwziętej próbie jego rozwiązania, Zob. 
N. Christie, Granice cierpienia, Warszawa 1991, s. 113; J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. 
Teoria kary, Warszawa 2006, s. 128 i n.

22 N. Christie, Dogodna ilość przestępstw..., s. 87.
23 Generalnie zwolennicy różnych prądów postmodernistycznych (a także współczesnego 

komunitaryzmu), posługują się terminem „wspólnota”. Nie będziemy wchodzić w socjologiczne 
uzasadnienie używania takiego właśnie pojęcia, pozostawiając znaczenie tego terminu kontek-
stowi, w którym się pojawi. W każdym razie, postmodernistom termin „wspólnota” wydaje się 
właściwszy ze względu na prowadzoną przez nich krytykę represyjności społeczeństwa i państwa 
– pojęcie wspólnoty nie jest w taki sposób obciążone.
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w istocie zmuszeni bronić swych pozycji. Refleksja postmodernistyczna i myśl 
inspirowana postmodernizmem jest obecna w nauce prawa karnego w niemal 
każdym opracowaniu, w którym poświęcono najmniejszą nawet ilość miejsca na 
rozważania wstępne o prawie karnym i nauce prawa karnego. 

W gruncie rzeczy abolicjoniści kontestują karę pojmowaną jako narzędzie 
represji (czy wręcz narzędzie prymitywnej zemsty) lub manipulacji (bowiem re-
socjalizację i prewencję postrzegają jako ideologiczny instrument indoktrynacji 
– w ten sposób krytykują utylitarne uzasadnienie karania). Można jednak przy-
jąć, że stosowany w mediacji środek w postaci naprawienia szkody jest karą – 
tzw. karą naprawczą. W takim ujęciu kara nie stanowi środka represji i narzędzia 
służącego państwu do zadawania cierpienia.

Minimalizm karny (penalny). Minimalizm karny dzieli wiele cech aboli-
cjonizmu, jest jednak zdecydowanie mniej radykalny. Minimaliści postulują mo-
del łączący idee kompensacyjno-pojednawcze z wypracowanym w toku ewolucji 
karaniem, którym objąć z pewnością należy część „tradycyjnych” przestępstw. 
Minimaliści przyjmują za punkt wyjścia, że należy skoncentrować się na etio-
logii przestępstw – czyli zachowań niekorzystnych, związanych z konfliktami 
społecznymi. Do sytuacji konfliktowych dochodzi z wielu powodów, co spra-
wia, że kara jest tylko jednym z wielu możliwych rozwiązań i środków reakcji 
społecznej na związany z takim konfliktem niepożądany czyn. Celem minima-
listów jest wyrwanie nauki prawa z ograniczeń „karnego determinizmu” i uzy-
skanie możliwości wyboru środków reakcji społecznej na zło24.  

Rozwiązanie minimalistyczne wymaga dezintegracji prawa karnego, to 
znaczy wyodrębnienia 1) prawa odnoszącego się do najcięższych przestępstw 
i operującego metodą karną oraz 2) regulacji opartych na kompensacyjnych spo-
sobach rozwiązywania konfliktów, tzn. czynów o mniejszej ujemnej społecznie 
wadze25. 

W zasadzie nie można uzasadnić karania w klasycznym i istniejącym sys-
temie prawa karnego, skoro sam system jest z gruntu moralnie zły i niesku-
teczny. Gdyby nawet system prawa karnego był sprawiedliwy, to i tak można 

24 N. Christie, Dogodna ilość przestępstw…, s. 92; J. Utrat-Milecki, Kara. Teoria i kultura 
penalna: perspektywa integralnokulturowa…, s. 109 i n.

25 Por. N. Christie, Dogodna ilość przestępstw…, s. 92; O. Górniok, Pytania o prawo karne 
w tzw. erze globalizacji, w: Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50lecia Instytutu Nauk 
Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. W. Czapliński, Warszawa 2006, s. 222–223; J. Śliwowski, 
Tendencje abolicjonistyczne i skrajnie krytyczne w penitencjarystyce, w: Problemy współczesnej 
penitencjarystyki w Polsce, red. B. Hołyst, Warszawa 1984, s. 9–10. 
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uzasadnić tylko niektóre przypadki karania osób. Minimaliści karni uznają moż-
liwość uzasadnienia karania, z tym, że uzasadnić można jedynie karanie czy-
nów rażąco naruszających przyjęty w danym społeczeństwie system wartości. 
Reprezentowana przez minimalizm koncepcja uzasadnienia karania czynów 
rażąco amoralnych ma charakter utylitarny. Minimaliści uważają mianowicie, 
że karę uzasadnia potrzeba wyeliminowania osoby ze społeczeństwa, tak aby nie 
mogła wyrządzić ponownie zła. Działania zmierzające do resocjalizacji, reinte-
gracji społecznej skazanych w warunkach więziennych skazane są natomiast na 
fiasko. Eliminacja postaw antyspołecznych możliwa jest jedynie w warunkach 
wolnościowych. Prawo karne zatem powinno mieć za przedmiot czyny, których 
popełnienie rzeczywiście zasługuje na ukaranie, zwłaszcza z powodu braku 
pozytywnych rokowań co do skuteczności reakcji o charakterze naprawczym. 
Kara nie jest natomiast odpłatą – nie karzemy ze względu na poczucie sprawie-
dliwości i chęć odwetu wobec sprawcy przestępstwa. Karanie ma cel izolacyjny. 
Od typowych koncepcji utylitarnych („benthamowskich”), odróżnia minimalizm 
przede wszystkim nieliczenie się z prewencją. 

Wadą takiego podejścia i uzasadnienia karania jest przede wszystkim ry-
zyko stosowania bardzo surowych kar (izolacja wymaga kar długoterminowych) 
i związana z tym ubogość ich katalogu, w szczególności w sytuacjach granicz-
nych (czynów, co do których na podstawie publicznej moralności – uznanej dok-
tryny moralnej – nie można rozstrzygnąć ich statusu, na przykład: usunięcie 
ciąży, zabójstwo eutanatyczne, itd.)26. 

Obrona społeczna. Do typu negatywnych koncepcji uzasadnia karania za-
liczyć należy poglądy reprezentowane przez ruch obrony społecznej (la defense 
sociale), który największe wpływy w nauce prawa karnego miał w pierwszej po-
łowie XX wieku – zwłaszcza w krajach romańskich (E. Ferri, Ph. Gramatica)27. 
Ruch obrony społecznej dążył do wyeliminowania kar kryminalnych i radykalnej 

26 W gruncie rzeczy jest to powrót do sporów wokół słynnego raportu P. Devlina. R. Dwor-
kin w jednym z punktów polemiki z Devlinem wskazał, że nie dysponujemy metodą ustalenia, 
jakiego rodzaju naruszenia reguł moralnych niosą skrajne ujemny ładunek moralny i mogą pro-
wadzić do dezintegracji społeczeństwa – zatem jakie zachowania uzasadniają, w takim ujęciu, 
karanie. Por. W. Lang, w: W. Lang, J. Wróblewski, Współczesna filozofia i teoria prawa w USA, 
Warszawa 1986, s. 124 i n., R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998, s. 430 i n.

27 Warto dodać, że z reguły obrony społecznej nie zalicza się do jakoś pojętego negatyw-
nego typu. Por. m.in. J. Utrat- Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralno-
kulturowa…, s. 109 i n.
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reformy istniejącego – klasycznego – prawa karnego28. Wedle przedstawicieli ru-
chu, w szczególności ze względu na idee humanizmu i wartość osoby ludzkiej 
oraz wiedzę naukową, karania nie można w żaden sposób uzasadnić. Karanie 
jest przejawem niepotrzebnego okrucieństwa, stanowiącego w istocie zawoalo-
waną zemstę. Jeżeli uważamy, że bez karania – jako pewnej praktyki społecznej 
– społeczeństwo nie może prawidłowo funkcjonować, to dzieje się tak z powodu 
niedostatków polityki społecznej. Uzasadnić natomiast można stosowanie środ-
ków obrony społecznej, mających za przedmiot czyny społecznie niebezpiecznie 
i stosowanych na podstawie prognozy społecznego niebezpieczeństwa. Osoby 
przejawiające postawy antyspołeczne należy natomiast reintegrować społecznie. 
Ruch obrony społecznej nie jest jednorodny i w jego ramach wyróżnić moż-
na tzw. nową obronę społeczną (M. Ancel), która w gruncie rzeczy jest pewną 
wersją reformizmu (o reformizmie będzie mowa dalej). W takim ujęciu karanie 
można uzasadnić, jeżeli przez karę kryminalną realizuje się postulaty tzw. spo-
łecznej rehabilitacji sprawcy. Nowa obrona społeczna uzasadniała więc karanie 
utylitarnie, czyniąc z kary narzędzie poprawy sprawców przestępstw (czy raczej 
czynów niebezpiecznych społecznie) przez resocjalizację. 

W pierwszej kolejności omówione zostaną główne koncepcje pozytywne-
go uzasadnienia karania, a rozpocznę od koncepcji utylitarnych, aby następnie 
syntetycznie omówić koncepcje neoklasyczne (retrybutywne). Neoklasycyzm 
kształtował się przede wszystkim jako nurt krytyki utylitaryzmu, a zwłaszcza 
reformizmu. Przyjęta kolejność odzwierciedla kierunek rozwoju nowoczesnej 
nauki o karze. 

Koncepcja prewencyjna (odstraszania). Paradygmatyczną (typową) 
koncepcją utylitarną jest koncepcja uzasadniająca karanie potrzebą odstrasza-
nia osób od popełniania przestępstw. W takim ujęciu, które nazwę prewencyj-
nym, zakłada się, że karanie sprawców przestępstw odstrasza ich od powrotu 
do przestępstwa (prewencja indywidualna), natomiast inne osoby fakt ukarania 
sprawców przestępstw odstrasza od zachowań niezgodnych z prawem (prewen-
cja generalna). Uzasadnienie karania względami odstraszania w konsekwencji 
oznacza konieczność stosowania kar dolegliwych na tyle, aby cel stawiany karze 
został osiągnięty. Należy przy tym pamiętać, że czym innym jest prewencja – 

28 Por. np. E. Ferri, Reform of penal law in Italy, „Journal of Criminal Law and Criminolo-
gy” 1921, vol. 12, s. 178 i n.; J. Sawicki: O „nowej obronie społecznej”, „Państwo i Prawo” 1955, 
nr 1, s. 18 i n. Szerzej na ten temat, L. Tyszkiewicz, Doktryny i ruch „Obrony społecznej” we 
współczesnym prawie karnym, Poznań 1968.



143Współczesne koncepcje uzasadnienia karania...

odstraszanie od popełniania przestępstw, a czym innym uniemożliwianie czy 
zapobieganie przestępstwom.

Główny zarzut, który można sformułować w związku z koncepcjami pre-
wencyjnymi jest taki, że w zasadzie nie można sfalsyfikować twierdzenia, iż 
karanie rzeczywiście odstrasza od popełniania przestępstw. W gruncie rzeczy 
nikt nie wie, ilu przestępstwom karanie zapobiegło. Inna sprawa, że prewencja 
zarówno ogólna, jak i indywidualna budzi zastrzeżenia moralne. Karzemy oso-
bę P, by odstraszyć od popełnienia przestępstwa osoby R, S, T, itd. Co więcej, 
karząc P, aby nie popełniała przestępstwa, w istocie taką osobą manipulujemy, 
próbujemy bowiem celowo zadawaną dolegliwością wpływać na to, ażeby osoba 
taka nie realizowała swojej woli. W każdym razie, prewencję w wielu krajowych 
naukach prawa karnego (w tym w polskiej nauce prawa karnego) uważa się za 
tzw. funkcję prawa karnego i rzecz jasna karanie realizacji tej funkcji w pewnym 
stopniu służy. 

Koncepcje eliminacyjne. Warto pamiętać, że od koncepcji prewencyjnych 
należy odróżniać różne koncepcje uzasadniające karanie potrzebą wyelimino-
wania osób popełniających przestępstwa czy koniecznością uniemożliwienia 
sprawcom powrotu do przestępstwa29. Koncepcje takie nazwijmy eliminacyj-
nymi. 

Zakazanie komuś wykonywania jakiegoś zawodu, pełnienia określonych 
funkcji itp. (w polskim prawie karnym są to środki karne – por. art. 39 k.k.) lub 
stosowanie pewnych środków zabezpieczających – jak przepadek przedmiotów 
czy umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym (zakładzie zamkniętym) – nie 
służy prewencji, ale właśnie eliminacji ryzyka związanego z popełnianiem okre-
ślonych przestępstw przez pewne grupy osób. Środki zabezpieczające (i środki 
karne) nie są karami. Podobnie jednak jak użycie nazwy „przestępstwo”, tak 
określania pewnych środków reakcji na te czyny nazwą „kara” jest sprawą kon-
wencji i przyjętej przez ustawodawcę siatki terminologicznej i z punktu widzenia 
wielu stanowisk filozoficznoprawnych pozostają środkami wymagającymi uza-
sadnienia nie w mniejszym stopniu aniżeli kary. W szczególności, przyjmując 
perspektywę ruchu obrony społecznej, czy szerzej reformizmu, w zasadzie ope-
ruje się wyłącznie pojęciem środka zabezpieczającego (w ogólności mówienie 

29 Pamiętajmy, że większość kodeksów karnych w XIX w. była zorientowana utylitarnie, 
w tym sensie, że ukierunkowana prewencyjnie. Sam Bentham był przeciwnikiem kary śmierci. 
W tym sensie „karanie jako eliminacja” nie konweniuje z klasycznym i prewencyjnym uzasad-
nieniem karania.
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o winie lub czynie, w takim ujęciu, nie jest uzasadnione; podstawą tych koncep-
cji jest stan niebezpieczeństwa, reakcją na niebezpieczeństwo społeczne sprawcy 
– środek zabezpieczający)30. 

Koncepcje eliminacyjne nie odwołują się do idei kary sprawiedliwej. Kara 
nie jest bowiem traktowana jako odpłata za wyrządzone zło, ale jako narzędzie 
służące zapewnieniu trwania organizacji społecznej i chronionego przez prawo 
porządku społecznego przez wyeliminowanie przyczyn naruszeń prawa. Pla-
stycznie mówiąc: za dopuszczenie się prima facie nieszkodliwych czynów, sto-
sowana jest surowa kara (np. za naruszenie reguł obyczajowych – kara śmierci). 
Zasadniczym celem karania jest bezpieczeństwo członków wspólnoty, a w rady-
kalnym ujęciu – eliminacja antyspołecznych i niebezpiecznych jednostek. Para-
doksalnie właśnie takie stanowisko podzielają minimaliści karni czy niektórzy 
zwolennicy sprawiedliwości naprawczej, skoro przyjmują, że w miarę możliwo-
ści należy dążyć do mediacji oraz naprawienia szkody w jej wyniku, chyba, że 
nie ma nadziei na przywrócenie sprawcy przestępstwa do społeczeństwa (czy 
wspólnoty). W tym ostatnim przypadku należy sprawców eliminować. Pogląd 
taki jest konsekwencją przyjęcia, że warunkiem działania narzędzi tzw. sprawie-
dliwości naprawczej jest zdolność sprawcy do podjęcia odpowiedzialności. Gdy 
ten nie jest do tego zdolny, wspólnota, by utrzymać ład i chronić rudymentarne 
wartości, zmuszona jest sprawcę wykluczyć. 

Reformizm (resocjalizacja, rehabilitacja społeczna). Najdalej idącą pró-
bę podporządkowania karania racjonalizacji celowościowej przeprowadzono 
w połowie XX wieku, w okresie tzw. euforii resocjalizacyjnej, będącej wyra-
zem realizacji modernistycznego programu polityki kryminalnej (czyli realizacji 
doktryny pozytywizmu filozoficznego). Dominacja utylitarystycznego podejścia 
do prawa karnego, wiążącego uzasadnienie karania z prospektywnym oddziały-
waniem na skazanych, zakończyła się po fali krytyki przeprowadzonej zarówno 
przez abolicjonistów, dążących do całkowitego zniesienia prawa karnego, jak 
i neoklasyków, głoszących potrzebę powrotu do idei „kary sprawiedliwej”. 

Reformistyczne uzasadnienie karania sprowadza się do stwierdzenia, że 
karzemy ze względu na potrzebę rehabilitacji społecznej (resocjalizacji) osób 
przejawiających swym postępowaniem postawy dewiacyjne. Wspomnieliśmy 

30 Przypomnijmy, że idee takie nie są nowe. W XVII w. w Europie funkcjonowały domy 
pracy przymusowej dla bezdomnych i żebraków, bowiem stanowili oni potencjalnie grupę 
niebezpieczną – domy te w istocie były sui generis więzieniami. Zob. szerzej w: H. Bedau, 
E. Kelly, Punishment, http://plato.stanford.edu. 
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wyżej, że nowa obrona społeczna zakładała realizację takich właśnie – reformi-
stycznych – założeń i podzielała reformistyczne uzasadnienie karania. 

Przemiany prawa karnego, w gruncie rzeczy do połowy XX wieku, do-
konywały się w kierunku nakreślanym doktryną obrony społecznej oraz ideą 
resocjalizacji, prądów niezależnych, lecz mających podobne zaplecze ideologicz-
ne, ufundowane na głównych tezach modernizmu.. Odzwierciedleniem progra-
mu modernistycznego w nauce prawa karnego była właśnie idea resocjalizacji 
(rehabilitacji). Wobec fiaska programów resocjalizacyjnych nauka prawa kar-
nego znalazła się w kryzysie. Mimo poszukiwania podstaw empirycznych na-
uka prawa karnego nie uporała się z kwestią uzasadnienia karania. Odwrót od 
programu reformistycznego przebiegał zasadniczo w dwóch kierunkach, to jest 
kontestatorskim (lewicowym) oraz neoklasycznym (konserwatywnym i republi-
kańskim). Innym nurtem rozwijanym od drugiej połowy XX wieku jest ekono-
miczna analiza prawa karnego.

Law & Economics. Liczącym się (zwłaszcza w USA) kierunkiem 
w badaniach nad uzasadnieniem karania jest chicagowska szkoła Law & Eco-
nomics. W ramach tego prądu w jurysprudencji, który narodził się w latach sie-
demdziesiątych XX wieku, prowadzona jest także ekonomiczna analiza prawa 
karnego, w tym kary. Zresztą polityka kryminalna i kara stanowią pogłębiony 
przedmiot rozważań przedstawicieli tego nurtu (włącznie z tak wpływowymi jak 
R. Posner), zwłaszcza w zakresie sposobu ustalenia odpowiedniego systemu kar. 
Aczkolwiek model proponowany przeze Law & Economics nie odbiega znacząco 
od dawniejszych propozycji Benthama – założenie, że zysk z przestępstwa jest 
siłą popychającą człowieka do zbrodni niewątpliwie prowadzi do wniosku, że 
karanie służy odstraszaniu od przestępstwa. Kara powinna przekreślać opłacal-
ność przestępstwa (pewne typy kar powinny przekreślać opłacalność pewnych 
typów przestępstw – np. „taryfikatory kar” znane wymiarowi sprawiedliwości 
USA). Propozycje ekonomicznej analizy prawa karnego są zatem w swej istocie 
pewną modyfikacją koncepcji prewencyjnego uzasadnienia karania. Zauważmy, 
że w ramach takiego podejścia, można uzasadnić odpowiedzialność obiektywną 
(tzw. strict liability, no foult doctrine, tj. reakcję karną nieuwzględniającą prze-
słanki winy wśród zasad odpowiedzialności) oraz – co jest oczywistą konse-
kwencją pierwszego – karanie podmiotów zbiorowych31. 

31 Por. R. Posner, Ekonomiczna teoria prawa karnego, „Ius et Lex” 2007, nr 1, s. 17 i n.; 
J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007, 
zwłaszcza s. 139 i n. 
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Trzeba zaznaczyć, kończąc uwagi o utylitarnych koncepcjach uzasadnienia 
karania, że istnieją stanowiska (na przykład Arnolda Kaufmana), wedle których 
nie należy ujmować koncepcji prewencyjnych i reformistycznych rozłącznie. 
Trudno zgodzić się z takim spojrzeniem na koncepcje uzasadnienia karania32. 
Łatwo zauważyć różnicę między odstraszaniem (prewencją), a działaniem zmie-
rzającym do reintegracji społecznej sprawcy przestępstwa (obrazowo powiemy, 
że w pierwszym przypadku karząc komunikujemy, że jeżeli sprawca postąpi 
w sposób P, to spotka go zło K; w przypadku drugim natomiast wskazujemy na 
niewłaściwy sposób postępowania sprawcy i uczymy go jak postępować wła-
ściwie, dążąc tym samym do reintegracji społecznej sprawcy). Różnica dostrze-
galna jest, co oczywiste, w płaszczyźnie uzasadnienia karania, bo także karanie 
służące reintegracji społecznej skazanego może – potencjalnie – działać prewen-
cyjnie.

Koncepcje retrybutywne 

Klasyczny retrybutywizm. Karanie może być uzasadnione potrzebą spra-
wiedliwej odpłaty, z kolei odpłacenie sprawcy przestępstwa wymaga uwzględ-
nienia przy wymiarze kary postulatu proporcjonalności. Postulat ten głosi, że 
kara powinna być przede wszystkim proporcjonalna do ciężaru czynu i winy 
sprawcy33. W gruncie rzeczy zwolennicy koncepcji retrybutywnych poszukują 
odpowiedzi na pytanie, czym jest sprawiedliwa odpłata i dlaczego państwo czy 
społeczeństwo jest uprawnione (w sensie moralnym) do „odpłacania” sprawcom 
przestępstw (czy szerzej – sprawcom jakkolwiek pojętego zła). 

Klasyczne ujęcie retrybutywne można sprawdzić do twierdzenia, że kara-
nie uzasadnione jest koniecznością zachowania ładu moralnego – warunkiem 
utrzymania równowagi moralnej jest karanie tych, którzy naruszają ład moralny. 
Kara – tj. odwet – jest więc wyrównaniem niesprawiedliwości i przywróceniem 
sprawiedliwości (jest to w sumie myśl Arystotelesa). Przyjmujemy założenie, 
że kara spotyka racjonalną osobę, która podjęła decyzję o naruszeniu, obowią-
zujących każdego rozumnego człowieka, standardów moralnych. Przestępstwo 
jest realizacją postanowienia (woli) osoby. Problem polega oczywiście na tym, 

32 A.S. Kaufman, Wychowawcza teoria kary, w: Filozofia moralności. Wina, kara, 
wybaczenie, red. J. Hołówka, Warszawa 2000, s. 337 i n.

33 Por. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2000, s. 240.
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że o ile można w omawiany sposób uzasadnić karanie w płaszczyźnie moralnej, 
o tyle zastosowanie tego uzasadnienia do prawa karnego jest niezwykle trud-
ne. Przede wszystkim dlatego, że warunkiem uzasadnienia karania w omawiany 
sposób jest istnienie wzorcowego moralnie systemu prawa oraz dobrze urzą-
dzonego (mówiąc językiem J. Rawlsa) i sprawiedliwego państwa. Obrona tego 
rodzaju koncepcji uzasadnienia karania wymaga dlatego odwołania się do okre-
ślonej wizji wspólnoty – społeczeństwa. Przeważnie będzie to społeczeństwo 
rządzące się regułami liberalnymi i demokratycznymi oraz realizujące postulaty 
konsensualnej, pluralistycznej kooperacji34. Prawo musi bowiem odzwiercie-
dlać (a nawet być wiernym odbiciem) tych obowiązków, które każdy z członków 
wspólnoty podziela jako uniwersalne zasady postępowania i przez to godzi się 
tym zasadom podporządkować i poddać karze za ich naruszenie. 

Retrybutywista odwołujący się do etyki kantowskiej gotów jest uznać, że 
każdy człowiek, który powoduje zło i cierpienie innych osób, zasługuje na cier-
pienie i zło proporcjonalne do wyrządzonego. Zbyt wiele jednak pojawia się w ta-
kim uzasadnieniu pierwiastków moralnych, w szczególności niepokojąco niedo-
określony jest termin „zasługa”. Centralnym elementem każdej retrybutywnej 
teorii karnej jest właśnie pojęcie zasługi (desert)35. Jest to oczywiście kryterium 
dla sprawiedliwości dystrybutywnej (formuła brzmi mniej więcej: każdemu to, 
co mu należne – każdemu wedle zasługi; Ulpianowskie suum cuique). Przyjmij-
my szerokie pojęcie zasługi (jak w zwrotach „P zasługuje na karę”, „P zasługuje 
na nagrodę”36). Poważne wątpliwości wiążą się z pytaniem, czy na gruncie ta-
kiej koncepcji moralnej, którą gotowi jesteśmy uznać za obowiązującą, praw-
dziwe jest zdanie „ten, kto popełnił przestępstwo, zasługuje na karę”. Wydaje 
się, że bez zastrzeżenia w rodzaju „chyba, że prawo było niesprawiedliwe (lub 
niesłuszne, nieracjonalne, krzywdzące, itp.)”, sprzeciwimy się takiej konstatacji. 
Zasługuje na karę tylko ten, kto jest winny wyrządzenia jakiegoś zła. Pojawia 
się pytanie o uzasadnienie karania za wiele przestępstw stanowiących tzw. mala 
prohibita (by przytoczyć przestępstwo polegające na posiadaniu broni palnej bez 

34 Por. B. Wojciechowski, Interkulturowe prawo karne..., zwłaszcza rozdział VI.
35 Pomińmy wpływ prac H.L.A. Harta na sposób rozumienia tego terminu, H.L.A. Hart, 

Prolegomenon to the principles of punishment, w: H.L.A. Hart, Punishment and responsibility. 
Essays in the philosophy of law, Oxford 2008, s. 1 i n.

36 Nie chodzi tutaj o rozróżnienie zasług w sensie deserts i merits. Por. M. Soniewiecka, 
Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad podziałami, Warszawa 2010, s. 49–52.
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zezwolenia art. 263 § 2 k.k.) oraz brak kryminalizacji wielu tzw. deliktów admi-
nistracyjnych stanowiących mala per se37. 

J. Andenaes zauważa, że tradycyjne przestępstwa niosą za sobą wyraźne 
moralne potępienie sprawcy38. Tradycyjne przestępstwa to takie, które stanowią 
zło moralne. Pojawia się więc pytanie stawiane przez minimalistów. Jak uzasad-
nić kryminalizację czynów, które nie są złem moralnym i czy reakcja na takie 
czyny powinna być reakcją karną? Inaczej mówiąc: czyste koncepcje retrybu-
tywne stoją przed koniecznością przyjęcia mocnego założenia, że prawo ma do-
datnią treść moralną (lub jest konieczne do realizacji dobra wspólnego itd.).

teorie komunikacyjne (utylitarno-retrybutywne, mieszane). Niektórzy 
retrybutywiści, zorientowani na rozwiązywanie postawionych przed prawem 
karnym problemów społecznych, odrzucają stanowisko sprowadzające karę do 
odpłaty i podkreślające emocjonalną oraz ekspresyjną treść kary39. Nowocze-
śni retrybutywiści (zwłaszcza R.A. Duff, A. von Hirsch, J. Feinberg, H. Morris) 
przyznają, że kara służy czemuś więcej, aniżeli wyrównaniu rachunków40. Kara-
nie wiąże się tutaj zarówno z dolegliwością (odpłatą), jak i z określonym przesła-
niem wartościującym (oceną moralną). Celem kary jest zwłaszcza komunikacja 
między sprawcą a społeczeństwem, to znaczy skłonienie sprawcy do dialogu, 
akceptacji nagany oraz wyrażenia żalu za wyrządzone zło (popełnione przestęp-
stwo) oraz wymuszenie podjęcia przez sprawcę świadomej decyzji o odstąpieniu 
od popełniania czynów przestępnych w przyszłości41. 

Tego rodzaju koncepcje uzasadnienia karania mają w zasadzie charakter 
mieszany: z jednej strony nie są to koncepcje czysto utylitarne, ponieważ przyj-
mują za zasadnicze zadanie kary odpłatę za wyrządzone zło, z drugiej strony 
upatrują w karze narzędzie do realizacji pewnych celów niezwiązanych z odpłatą 
(takich jak naprawienie przez sprawcę wyrządzonego zła, nawiązanie w procesie 
karania dialogu ze sprawcą, potępienie ujmowane jako samoistny cel karania 
itp.).

37 Por. R.A. Duff, Answering for crime. Responsibility and liability in the criminal law, 
Oxford–Portland 2007, s. 79–94. 

38 J. Andenaes, Przyszłość prawa karnego (Skandynawskie perspektywy), „Państwo i Pra-
wo” 1974, nr 1, s. 52 i n.

39 Zob. W. Sadurski , Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia…, s . 257. 
40 Por. m.in. A. von Hirsch, Uzasadnienie istnienia i wymiaru kary we współczesnym retry-

butywizmie, „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 47 i 70; H. Morris, Osoba a kara, „Ius et Lex” 2006, nr 1, 
s. 204 i n.; J. Feinberg, Funkcja ekspresyjna kary kryminalnej, „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 215 i n. 

41 Por. R.A. Duff, Karanie obywateli, „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 37. 
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Wśród nowoczesnych koncepcji retrybutywnych ważne miejsce zajmują 
tzw. komunikacyjne teorie kary42. Lapidarnie mówiąc, teorie komunikacyjne 
wiążą karanie z odpłatą, jednocześnie stawiając przed karą jeszcze inne cele. 
Karanie służy więc przede wszystkim zakomunikowaniu: 1) sprawcy przestęp-
stwa – dezaprobaty społecznej (nagana jest komunikatem, skierowanym przez 
karę bezpośrednio do sprawcy jako osoby odpowiedzialnej, jest informacją, że 
dopuścił się zła); 2) ofierze przestępstwa – uznania przez społeczeństwo jego ra-
cji oraz krzywdy i troski; 3) członkom wspólnoty społecznej niezaangażowanym 
bezpośrednio w sprawę – faktu przywrócenia i woli podtrzymywania istnieją-
cego ładu społecznego i systemu wartości. Przez karę społeczeństwo przekazuje 
sprawcy komunikat – naganę, manifestując potępienie czynu, względnie spraw-
cy – gdy ten nie podejmuje odpowiedzialności za swój czyn (i nie jest skłonny 
do dyskursu). Przyjmuje się zarazem, że samo symboliczne potępienie nie jest 
adekwatną odpowiedzią na przestępstwo43. Ukaranie ma wzbudzić w sprawcy 
poczucie odpowiedzialność za czyn. Ciężar kary powinien natomiast wskazy-
wać, że „sprawca zobowiązuje się do wykonania czegoś uciążliwego, czegoś na 
korzyść tak ofiary jak i szerszej społeczności, co przybierze kształt pokutnego 
cierpienia”44. Kara jest jednak elementem racjonalnego komunikatu do społe-
czeństwa; potrzeba odpłaty a także nagany czy konsensualnej kooperacji uza-
sadnia karanie45. 

Nowy retrybutywizm nie może być utożsamiany z koncepcjami elimina-
cyjnymi. Celem karania nie jest eliminacja sprawcy przestępstwa; przeciwnie, 
karanie uzasadnione jest potrzebą włączenia sprawcy do społeczeństwa. Pojawia 
się tylko pytanie o granicę między reformizmem a tak rozumianym retrybuty-
wizmem. Ile retrybutywizmu jest w nowym retrybutywizmie i czy przyjęcie dla 
tego nurtu nazwy „retrybutywizm teleologiczny” nie jest tylko grą słów zasła-
niającą rzeczywisty i utylitarny charakter tzw. komunikacyjnych teorii karania? 

Stosowanie kar w istocie eliminacyjnych, do których na gruncie polskie-
go k.k. de lege lata zaliczyć można karę dożywotniego pozbawienia wolności 

42 Które omówimy na przykładzie R.A. Duffa koncepcji kary jako świeckiej pokuty, tj. the 
Secular Penance Theory, R.A. Duff, Karanie obywateli..., s. 21 i n.

43 Szeroko na ten temat, A. von Hirsch, Uzasadnienie istnienia..., s . 47 i n.
44 R.A. Duff, Karanie obywateli..., s. 41. 
45 Łatwo także uchwycić sui generis redukcjonizm tych koncepcji, polegający na sprowa-

dzeniu moralności do pewnych reguł kooperacji społecznej, jako pewnego wytworu ewolucji 
społeczeństw, co kolei ma wydźwięk naturalistyczny.
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(art. 32 pkt 5 k.k.), nie jest uzasadnione zgodnie z założeniami nowoczesnego 
retrybutywizm (tj. w duchu teorii komunikacyjnych)46. Warto także dodać, że 
z punktu widzenia nowego retrybutywizmu postulat proporcjonalności kary 
i winy nie może być w pełni zrealizowany i z kar eliminacyjnych należy zrezy-
gnować. 

Symptomatyczne jest to, że z punktu widzenia nowych retrybutywistów 
szczególnie istotne jest pojęcie odpowiedzialności. Karanie – postrzegane jako 
pewien proces – ma doprowadzić do tego, aby sprawca przestępstwa podjął od-
powiedzialność. Inaczej mówiąc – zadaniem prawa karnego jest przede wszyst-
kim skłonienie adresatów norm do podjęcia odpowiedzialności w przypadku ich 
przekroczenia. Można więc powiedzieć, że każdy członek społeczeństwa, który 
naruszy reguły rządzące tym społeczeństwem, ma obowiązek poddać się prze-
widzianym prawem konsekwencjom tego naruszenia, w szczególności ma obo-
wiązek poddać się karze. Inną ważną sprawą jest uzasadnienie tego obowiązku. 
Stąd nowoczesne retrybutywne koncepcje uzasadnienia karania są koncepcjami 
stawiającymi głównie pytania z zakresu filozofii politycznej.

Podsumowanie

Prima vista współczesna filozofia prawa karnego dąży do zacierania różnic 
między koncepcjami utylitarnymi a retrybutywnymi uzasadnienia karania. Nie-
wątpliwie stwierdzenie, że kara stanowi odpłatę, nie stoi na przeszkodzie uzna-
nia faktu, iż karanie służy realizacji różnorakich celów. Co więcej, możliwe jest 
takie ukształtowanie zasad odpowiedzialności karnej i prawa karnego, ażeby 
w standardowych sytuacjach karanie zarazem realizowało cele stawiane przez 
utylitarystów (w tym nawet reformistów) i było racjonalizowane winą, stanowiąc 
sprawiedliwą odpłatę za wyrządzone zło47. W każdym razie, retrybutywne uza-
sadnienie karania wymaga pozytywnego rozstrzygnięcia, po pierwsze – normy 
prawne są uzasadnione aksjologicznie, po drugie – państwo jest sprawiedliwe. 
W gruncie rzeczy retrybutywiści dążą do uzasadnienia obowiązku poddania się 

46 W takim ujęciu kara ma za zadanie „wymusić” wzięcie odpowiedzialności przez spraw-
ców. Martwi nie mogą podjąć odpowiedzialności.

47 Skądinąd, biorąc na poważnie koncepcję tzw. dwutorowych kodeksów karnych, operują-
cych środkami zabezpieczającymi, lecz opierających odpowiedzialność karną na zasadzie winy, 
należy traktować środki zabezpieczające jako równoważne karze – tak jednak z reguły się nie 
dzieje i prymat wiedzie klasyczna kara. 
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karze oraz obowiązku ukarania sprawców przestępstw (nullum crimen sine po-
ena48). 

Retrybutywiści, aby uzasadnić karanie, muszą postawić pytanie, czy prawo 
jest takie, jakie powinno być z moralnego punktu widzenia. Utylitaryści nato-
miast nie stawiają aż tak mocnych wymagań – uzasadniają karanie przez odwo-
łanie się do szeroko pojętej zasady utylitaryzmu, choć z pewnymi modyfikacja-
mi (zasada ta, nieograniczona, wymaga, by korzyści pewnych osób przeważały 
nad negatywnymi skutkami dotykającymi pozostałych osób). W każdym razie, 
z utylitarystycznego punktu widzenia nie muszę dokonywać moralnej oceny tre-
ści prawa. Problem niesprawiedliwości nie jest szczególnie istotny – nie oznacza 
to rzecz jasna, że zasada utylitaryzmu nie może czynić zadość sprawiedliwo-
ści, tyle że dla retrybutywistów problem sprawiedliwości jest fundamentalny. 
Inaczej mówiąc – zwolennicy łączenia koncepcji utylitarnych i retrybutywnych 
muszą odpowiedzieć na pytanie, które pojawia się w sytuacjach granicznych – 
czy dać pierwszeństwo proporcjonalności winy i kary, czy może szeroko pojętej 
zasadzie utylitaryzmu. 

Wątpliwości jest więcej. Czy można wyjaśnić, odwołując się do zasady 
utylitaryzmu, główne nowożytne zasady odpowiedzialności karnej? Utylitaryści 
nie mogą nie popadając w sprzeczność uważać, że na karę zasługują tylko osoby, 
które są winne i odpowiedzialne za swój czyn. Z punktu widzenia utylitarystów 
ograniczenia karania, takie jak wina, odpowiedzialność za własny czyn itd. – są 
bezpodstawne49. Natomiast filozofowie i prawnicy podpisujący się pod ideałami 
retrybutywizmu, zarazem przypisujący karaniu jakieś określone cele, z reguły 
przyznają, że ich realizacja zależy od podjęcia odpowiedzialności przez prze-
stępcę. Gdy sprawca nie podejmie odpowiedzialności, karanie pozostaje odpłatą. 
Można przyjąć inną interpretację. Wydaje się, że w ujęciu mieszanym (retry-
butywno-utylitarnym) karanie służy wymuszeniu podjęcia odpowiedzialności 
przez sprawcę ze względu na to, że taka postawa jest uważana za czyniącą za-
dość sprawiedliwości. W istocie takie uzasadnienie nie ma charakteru retrybu-
tywnego. Zwolennicy mieszanego podejścia mogą w takim przypadku wierzyć, 

48 Por. art. 10 § 2 k.p.k., głoszący, że nikt nie może być zwolniony od odpowiedzialności 
za popełnione przestępstwo. Słynne jest powiedzenie starożytnych Rzymian, że pozostawienie 
winy bez kary jest zbrodnią.

49 Por. H.L.A. Hart, Problemy filozofii prawa, w: H.L.A. Hart, Eseje z filozofii prawa, 
Warszawa 2001, s. 116–117. 
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że są wciąż na gruncie retrybutywizmu, lecz faktycznie przechodzą na stronę 
utylitaryzmu.

Wypada jeszcze podzielić się konstatacją, że interesującą propozycję przed-
stawiają minimaliści karni (penalni). Warto pamiętać, że problem uzasadnienia 
karania dotyczy przede wszystkim czynów zagrożonych karami szczególnie do-
legliwymi. Tego rodzaju czyny przeważnie zasługują na moralną dezaprobatę 
i wątpliwości dotyczą tylko tego, czy sprawcy zasługują na odpłatę. Gdy jednak 
nie można naprawić wyrządzonego zła, a sprawca nie podejmuje odpowiedzial-
ności, zarzuty natury moralnej stają się stosunkowo łatwe do odparcia. Rozwa-
żenia wymagają możliwe rozwiązania w zakresie regulacji mających za przed-
miot takie czyny, które w gruncie rzeczy nie uderzają w rudymentarne wartości 
społeczne i mogą stać się przedmiotem innej, aniżeli karnoprawna, reakcji pań-
stwa. Wydaje się, że projektowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karne-
go zmiany, zmierzające do znacznego rozszerzenia instytucji sprawiedliwości 
naprawczej (o czym wspomniano wyżej), wskazują na wzrost znaczenia takie-
go właśnie – minimalistycznego – podejścia do prawa karnego. Taki kierunek 
zmian prawa karnego należy ocenić pozytywnie, zwłaszcza, że stanowi wyraz 
realizacji (skądinąd odzwierciedlonego w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) postulatu 
ultima ratio prawa karnego.

tHe tYPeS OF tHe cONteMPORARY JUStiFicAtiONS  
OF PUNiSHMeNt

 Summary

It may be safety assumed that punishment is a problem. In this paper I try to exam-
ine the competing conceptions of punishment in contemporary legal philosophy. I con-
sider some aspects of the controversy between the utilitarian justification of punishment 
and the doctrine of retributive punishment. I also try to elucidate the so called “mixed 
theory” of punishment. I assume that the problem of justification of punishment may 
be properly analyzed only if we distinguish two basic types of justifications: “positive” 
(i.e. legal scholars whose energies are devoted to justifying the practice of punishment) 
and “negative” (i.e. the radical critics of the whole practices of punishment). In this 
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context I refer to an alternative concept of criminal law (for instance: “penal minimal-
ism”, “abolitionism”, “restorative justice”, and so on). Last but not least, I try to explore 
the alternative concept of criminal law and its impact on the reality of law and society. 

Translated by Michał Peno

Keywords: punishment, criminal responsibility, justifications of punishment, justifica-
tions of criminal liability, types, philosophy of criminal law


