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O OdPOWiedziALnOści KARnej  
W śWietLe KOncePcji KOMuniKAcyjnej KARy.  

uWAGi KRytyczne

Streszczenie

Neoklasycyzm w nauce prawa karnego wypracował pewne nowatorskie koncep-
cje, odgrywające niebagatelną rolę we współczesnej filozofii prawa karnego. W szcze-
gólności chodzi o tzw. koncepcję komunikacyjną kary. Krytyczna refleksja wokół tej 
koncepcji jest doniosła co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to koncepcja 
tłumacząca nie tylko istotę kary, ale przede wszystkim, dlaczego kara jest konieczną 
konsekwencją przestępstwa. Po drugie, spory wokół (wszelkich) projektów nowelizacji 
prawa karnego dotykających kształtu środków penalnych zdają się wskazywać na zapo-
trzebowanie na dobrze ugruntowaną filozofię karania, uzasadnienia kary i jej wymiaru. 
Są zatem dwa powody, dla których warto zastanowić się nad propozycjami zyskującymi 
coraz większe uznanie w światowej filozofii czy nauce prawa karnego. Nie może być to 
jednak refleksja pozbawiona krytyki. Czy bowiem każdy przestępca zasługuje na karę-
-odpłatę? 

Słowa kluczowe: kara, polityka kryminalna, odpowiedzialność, odpowiedzialność kar-
na, komunikacyjna (ekspresyjna) koncepcja kary, uwagi krytyczne
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zagadnienia wstępne

Z punktu widzenia głównych nurtów współczesnej filozofii politycznej 
– liberałów i komunitarystów, marksistów i libertarian1 – państwo jest odpo-
wiedzialne za szeroko rozumiane dobro swoich obywateli. Odpowiedzialność 
państwa obejmuje co najmniej troskę o wolność i zapewnienie poszanowania 
osobowej godności obywateli lub związków obywateli. Nawet stawiająca w cen-
trum państwo Hobbesowska kontraktualistyczna wizja nakłada na państwo fun-
damentalny obowiązek tak pojętej troski o obywateli2. Odpowiedzialność pań-
stwa uwidacznia się zwłaszcza wówczas, gdy zło spotyka „przypadkową” osobę. 
Wiąże się to z przypisywanym państwu obowiązkiem reagowania na szczegól-
nie niepożądane sytuacje naruszenia reguł wyznaczających porządek społeczny, 
to jest na przestępstwa. O ile kwestia uznania pewnych czynów za przestępstwa 
stanowi przedmiot sporu między zwolennikami różnych wizji społeczeństwa 
i państwa, o tyle minimalny zakres kryminalizacji powinien obejmować te czy-
ny, które stanowią umyślne wyrządzenie niewinnej osobie krzywdy3. Karanie 
sprawców takich przestępstw należy uznać za wyraz sprawiedliwości, nieka-
ranie natomiast stanowi wyraz dysfunkcji czy nieodpowiedzialności państwa – 
może rodzić poczucie niesprawiedliwości. 

Przymus państwowy, a zwłaszcza karanie, wymaga jednak uzasadnienia. 
W pewnych szczególnych przypadkach karanie jest niejako intuicyjnie uzasad-
nione (na gruncie moralności potocznej). Intencjonalnie wyrządzone zło powin-
no stanowić podstawę do kryminalizacji i uzasadnia odpowiedzialność spraw-
cy. Warto przy tym dodać, że w polskiej doktrynie prawa karnego sądzi się, że 
przesłankę i granicę kryminalizacji stanowi społeczna szkodliwość czynu (we-
dle zasady nullum crimen sine periculo sociali). Jest to pojęcie relatywnie ostre, 
będące niebagatelną wskazówką dla ustawodawcy4. 

1 Zob. szerzej: W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 2009, s. 25, 77, 
135, 211, 259 i n.

2 Por. L. Morawski, Prawa jednostki a dobro wspólne, „Państwo i Prawo” 1998, nr 11, 
s. 34; A. Ripstein, Equality, responsibility and the law, Cambridge 2004, s. 24 i n.; A. MacIntyre, 
Etyka i polityka, Warszawa 2009, s. 227–228; J. Kraus, The limits of Hobbesian contractarianism, 
Cambridge 2002, s. 2 i n.

3 A. Ripstein, Equality..., s. 133–135. 
4 Por. R. Zawłocki, Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym, War-

szawa 2007, s. 99 i n.
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Problem polega na tym, że nie każde przestępstwo jest złem (mala per se)5. 
Przede wszystkim trudno określić, kiedy przestępstwo stanowi zło samo w sobie 
i jak daleko ocena danego czynu ma sięgać. Czy powinna obejmować sam czyn 
i jego bezpośrednie (przyczynowe) skutki? Kryteria oceny moralnej czynów, ale 
i zadania państwa (i prawa) mogą być różnorako zakreślane. Bowiem, czy prawo 
ma kształtować postawy moralne obywateli, czy ma przy tym czynić ich lepszy-
mi, czy tylko oczekiwać realizacji rudymentarnych standardów postępowania?6 
I dalej, czy prawo karne ma służyć rehabilitacji społecznej (resocjalizacji) spraw-
ców, czy może wyłącznie zaspokajaniu poczucia sprawiedliwości, czy może ja-
kimś innym celom (na przykład naprawianiu zła wyrządzonego przestępstwem)? 

Od lat 70. XX w., kiedy to nastąpił zwrot w polityce kryminalnej i nauce 
prawa karnego (w USA, w Europie – może z wyjątkiem państw skandynaw-
skich), polegający na odejściu od modelu resocjalizacyjnego na rzecz rozwiązań 
klasycznych, to jest odwetowych czy sprawiedliwościowych, nie nastąpiła żad-
na istotna zmiana w tej sferze działalności państwa7. Symptomatyczne jest to, 
że w gruncie rzeczy żaden spośród naukowych projektów gruntownej reformy 
prawa karnego nie został w pełni zrealizowany. Przykładem tego rodzaju fiaska 
może być ruch obrony społecznej i model resocjalizacyjny, abolicjonizm, rady-
kalny nurt sprawiedliwości naprawczej8 – włącznie z propozycją zastąpienia pra-
wa karnego odpowiedzialnością odszkodowawczą czy systemem ubezpieczeń9.

Odwrót od modelu resocjalizacyjnego prawa karnego w kierunku rozwiązań 
klasycznych nie sprowadzał się jednak wyłącznie do wdrażania postulatu pro-
porcjonalności winy i nieuchronnej kary. Nowy retrybutywizm (neoklasycyzm) 
w nauce prawa karnego wypracował pewne – do pewnego stopnia – nowatorskie 

5 Zob. R.A. Duff, Answering for crime, Oxford 2007, s. 79 i n.
6 Por. J. Feinberg, Harmless wrongdoing, New York 1988, s. 288 i n.
7 M. Peno, Nowoczesna polityka kryminalna w świetle koncepcji polityki tworzenia prawa 

Jerzego Wróblewskiego, w: Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznaw-
stwo, red. T. Bekrycht, M. Zirk-Sadowski, Warszawa 2011, s. 67 i n.; A.S. Kaufman, The reform 
theory of punishment, „Ethics” 1960, no. 1, s. 49–53; D. Golash, The retributive paradox, „Ana-
lysis” 1994, no. 2, s. 72 i n.; H. Morris, Persons and Punishment, „The Monist” 1968, no. 52, 
s. 475–501; A. Gaberle, Od bezpieczeństwa prawnego do bezpieczeństwa osobistego (O kryzysie 
prawa karnego), „Państwo i Prawo” 2001, nr 5, s. 17–29.

8 Szerzej: J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006, s. 128 i n.
9 Por. R.E. Barnett, Restitution: A new paradigm of criminal justice, „Ethics” 1977, nr 4, 

s. 279 i n.
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koncepcje, odgrywające doniosłą rolę we współczesnej filozofii prawa karnego. 
W szczególności chodzi o tak zwaną koncepcję komunikacyjną kary10. 

Krytyczna refleksja wokół tej koncepcji jest doniosła co najmniej z dwóch 
powodów. Po pierwsze, jest to koncepcja tłumacząca nie tylko istotę kary, ale 
przede wszystkim, dlaczego kara jest konieczną konsekwencją przestępstwa. Po 
drugie, spory wokół (wszelkich) projektów nowelizacji prawa karnego dotyka-
jących kształtu środków penalnych zdają się wskazywać na zapotrzebowanie 
na mocno ugruntowaną filozofię karania, uzasadnienia kary i jej wymiaru. Są 
zatem dwa powody, dla których warto zastanowić się nad propozycjami zysku-
jącymi coraz większe uznanie w światowej filozofii czy nauce prawa karnego. 

Nowy retrybutywizm a koncepcja komunikacyjna kary 

Rozpocznijmy od syntetycznego naszkicowania idei tzw. nowych retry-
butywistów11. Wśród głównych przedstawicieli tego nurtu wymienić trzeba 
H. Morrisa, R.A. Duffa, A. von Hirscha i J. Feinberga12. Należy pamiętać, że naj-
większą zasługą anglosaskich filozofów i prawników reprezentujących neokla-
sycyzm było to, że opierając się na danych empirycznych, potwierdzili trafność 
idei stojących za tzw. klasycznym prawem karnym (mam tu na myśli oświece-
niowy klasycyzm w prawie karnym13). Dla wszystkich retrybutywistów pierw-
szoplanowa jest zasada zaspokajania przez prawo karne społecznego poczucia 
sprawiedliwości14. W takim ujęciu kara jest odpłatą za winę i w swej istocie po-
lega na wyrządzeniu sprawcy przestępstwa zła – na zadaniu cierpienia i wyraże-
niu potępienia moralnego15. Koncepcja komunikacyjna jako typ retrybutywizmu 

10 Warto zauważyć, że nierzadko w piśmiennictwie używa się określenia „teoria komunika-
cyjna kary”, jednak w filozofii karania przede wszystkim formułuje się pewne oceny i zalecenia. 
Proponuję więc używać nazwy „koncepcja komunikacyjna”. Por. M. Królikowski, Komunikacyj-
ne teorie kary jako współczesne retrybutywne uzasadnienia kary kryminalnej, „Studia Iuridica” 
2004, t. XLIII, s. 33–52.

11 Nowy realizm, zwany neoklasycyzmem, postuluje powrót do modelu sprawiedliwego 
karania ( just desert punishment). Por. A. Marek, „Nowy realizm” w polityce kryminalnej Stanów 
Zjednoczonych – założenia i efekty, „Państwo i Prawo” 1980, nr 4, s. 99.

12 Por. przypis 5.
13 Bliższy raczej Cesare Beccarii niż Janowi Jakubowi Rousseau.
14 Zob. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2000, s. 27. 
15 Por. R.V. Burgh, Do the guilty deserve punishment?, „Journal of Philosophy” 1982, no. 4, 

s. 193 i n.
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zakłada jednak, że kara jest nie tylko sprawiedliwą odpłatą, ma ona charakter nie 
wyłącznie emocjonalny. Kara służy do realizacji określonych zadań, których do-
niosłość uzasadnia stosowanie metody karnej przez państwo. Zatem koncepcja 
komunikacyjna łączy dwa aspekty16 – sprawiedliwej odpłaty za czyn oraz ujem-
nej oceny czynu. Kara jest tu środkiem racjonalnej komunikacji, wymagającej 
zaangażowania obywateli, którzy powinni na gruncie swych intuicji moralnych 
godzić się lub wręcz oczekiwać ukarania sprawców pewnych czynów. Wspólno-
ta o ukaraniu zostaje powiadomiona właśnie za pośrednictwem procesu karania, 
co ma pewne skutki edukacyjne i prewencyjne (na przykład kara ułatwia pozna-
nie systemu wartości danej wspólnoty)17. Oczywiste jest, że czego oczekuje się 
od każdego członka wspólnoty, wymaga się również od przestępcy będącego 
członkiem tej wspólnoty. Zobaczymy dalej, że jest to założenie trudne do obrony. 

Ogólnie mówiąc, podejście komunikacyjne do kary wyróżniają następujące 
cechy. Po pierwsze – kara przekazuje pewien komunikat, jest więc środkiem 
komunikacji między wspólnotą i ofiarą a sprawcą. Po drugie – kara służy do 
wyrażania nagany, oburzenia czy dezaprobaty wobec sprawcy. Po trzecie – po-
przez (fizyczną) dolegliwość kara przymusza sprawcę do wysłuchania komuni-
katu i wyrażenia żalu za wyrządzone zło, a także do podjęcia próby naprawienia 
tego zła. Po czwarte – karanie służy ostatecznie włączeniu sprawcy, jako autono-
micznego podmiotu moralnego, do wspólnoty, której reguły kooperacji sprawca 
naruszył, popełniając przestępstwo18. 

Podstawowe założenia koncepcji komunikacyjnej kary

Mimo że koncepcja komunikacyjna zyskuje zwolenników także w pol-
skiej nauce prawa karnego19, nie można nie dostrzec, że wątpliwości wiążą się 
z każdym spośród elementów tej koncepcji kary. Łatwo zauważyć, że problemy 
pojawią się już na tle założeń, od których zależy możliwość sensownego mówie-
nia o karze jako instrumencie komunikacji (dialogu). Przejdźmy do omówienia 

16 M. Królikowski, Komunikacyjne teorie kary…, s. 33–52.
17 Zob. B. Wojciechowski, Dyskursywno-etyczne uzasadnienie kary kryminalnej, „Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, z. 3, s. 88 i n.
18 R.A. Duff, Punishment, communication and community, Oxford 2001, s. 80 i n.; J. Fein-

berg, Funkcja ekspresyjna kary kryminalnej, „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 215 i n.
19 Por. Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012, s. 370.
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warunków komunikacyjnej koncepcji karania oraz konsekwencji przyjętych 
w tej koncepcji założeń. 

Trudno przeoczyć, że wyrastająca z liberalnego i genetycznie postoświece-
niowego neoklasycyzmu koncepcja komunikacyjna daje się zastosować wyłącz-
nie do określonych systemów politycznych, przy przyjęciu określonej wizji 
człowieka i społeczeństwa20. Przede wszystkim w omawianym ujęciu kara jest 
wymierzana przez państwo demokratyczne i w zasadzie liberalne – obywatelom 
przez samych obywateli, którzy są traktowani podmiotowo. Oznacza to wymóg 
traktowania każdego człowieka jako autonomicznego i zdolnego do podejmo-
wania decyzji, w tym realizacji swojej woli. Przy tym granica karania powinna 
być wyznaczana wymogiem ochrony wolności osób21. Wedle zarysowywanej 
koncepcji kara służy przywróceniu równowagi w rozdziale ograniczeń wolno-
ści, które to ograniczenia i wolności z założenia rozdzielane są równo pomiędzy 
każdego spośród obywateli22. W tym kontekście należy rozpatrywać kluczowe 
żądanie klasycznego retrybutywizmu: prawo karne powinno być sprawiedliwe. 
Sprawiedliwość prawa karnego można przy tym rozpatrywać w aspekcie mate-
rialnym, to jest granic i warunków odpowiedzialności karnej (granicę wyzna-
cza ochrona równego rozdziału dóbr i ciężarów oraz proporcjonalność kary do 
winy), oraz w aspekcie formalnym, to jest podmiotu odpowiedzialnego i ciężaru 
odpowiedzialności (do odpowiedzialności karnej powinien być pociągnięty każ-
dy przestępca, na takich samych warunkach i ponieść takie same konsekwencje 
czynu). 

W świetle koncepcji komunikacyjnej kara jest środkiem swoistego dialo-
gu i komunikacji, służącym do wyrażenia dezaprobaty ze względu na narusze-
nie reguł koegzystencji czy kooperacji we wspólnocie i celowo wzbudzającym 
w sprawcy poczucie odpowiedzialności za wyrządzone zło. 

W warunkach, w których państwo posługuje się prawem karnym do re-
alizacji i ochrony interesów elit rządzących, wyłącznie pewnej grupy osób (na 
przykład grupy religijnej, rasowej lub klasy społecznej) lub gdy interes obywateli 

20 D. Dolinko, Three mistakes of retribution, „UCLA Law Review” 1992, no. 32, s. 1623–
1657; R. A. Duff, Karanie obywateli, „Ius et Lex” 2006, no. 1, s. 21 i n.; J. Hampton, Liberalism, 
retribution and criminality, w: In Harm’s way: Essays in honor of Joel Feinberg, ed. J.L. Cole-
man, A. Buchanan, Cambridge 2007, s. 159 i n.

21 Por. D. Lyons, Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000, s. 141–150, 165 i n.; J. Hampton, 
Liberalism..., s. 159 i n.

22 Por. M. Królikowski, Sprawiedliwość retrybutywna wobec sprawiedliwości naprawczej, 
„Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 110–113.
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utożsamia się autorytarnie ujętym interesem państwa, koncepcja komunikacyjna 
kary nie może się sprawdzić. Można wyobrazić sobie sprawiedliwą karę w pań-
stwie totalitarnym, na przykład obywatel Trzeciej Rzeszy, zabiwszy innego oby-
watela, mógłby z pewnością zostać sprawiedliwie – proporcjonalnie do rozmiaru 
winy – ukarany przez sąd tego państwa. Wyrok mógłby być sprawiedliwy. Trud-
no jednak uznać moralne prawo i moralny autorytet tego sądu i tego zbrodnicze-
go państwa do potępiania kogokolwiek za zabójstwo. Inny przykład: reakcja kar-
na wymierzona w określoną grupę osób tylko w celu represjonowania tej grupy 
z powodów religijnych, rasowych, narodowościowych itd. nie służy wzbudzeniu 
poczucia odpowiedzialności czy dialogowi z osobami naruszającymi takie re-
guły. Zresztą nie sposób potępić osoby, która moralnie nic złego nie uczyniła 
lub zachowała się w sposób uznany przez każdą racjonalną osobę za słuszny. 
Zasługiwanie na karę na gruncie systemu prawa karnego nie przesądza o tym, że 
sprawca zasługuje na potępienie moralne. 

Podobne wątpliwości będą narastały wokół funkcji karania w państwach 
skrajne paternalistycznych23 i prowadzących politykę perswazyjnego czy repre-
syjnego komunitaryzmu, przez to stawiających na pierwszym miejscu interes 
wspólnoty (to jest przed jednostką)24. Chodzi zwłaszcza o państwo roszczące so-
bie prawo do tego, by rozstrzygać o tym, co dobre dla każdej poszczególnej osoby 
albo nieliczące się z opinią jednostki – zwłaszcza niezgodną z interesem ogółu. 
Jeżeli nie sposób osiągnąć współcześnie konsensusu w sprawie zdrowia publicz-
nego, to trudno wyobrazić sobie akceptację ingerencji państwa w mniej ważkie 
sfery aktywności społecznej. Szczepienia ochronne są dobrym przykładem: słu-
żą interesom wspólnoty (być może żywotnym), kosztem jednak jednostki (ryzy-
ko niepożądanych odczynów poszczepiennych itd.). Powszechnie wiadomo, że 
wiele osób odmawia spełnienia prawnego obowiązku szczepień z troski o swoje 
zdrowie oraz przez brak zaufania do państwa – być może słuszny, bo w tym 
wypadku interes państwa (wspólnoty) nie jest wyznaczany tylko troską o zdro-
wie szczepionego. W każdym razie, skoro nie ma zgody na realizację tego typu 
obowiązków, to trudno sobie wyobrazić wzbudzanie poczucia odpowiedzialno-
ści w karanych sprawcach za naruszenie norm zakazujących czynów uznanych 
przez państwo za szkodliwe z jakiegoś punktu widzenia, ale bynajmniej nieuza-
sadnionych wprost potocznymi przekonaniami moralnymi obywateli. 

23 Szeroko na ten temat: H. Morris, A paternalistic theory of punishment, „American Philo-
sophical Quartlerly” 1981, vol. 18.

24 Zob. D. Lyons, Etyka i rządy prawa..., s. 161 i n.; L. Morawski, Prawa jednostki..., s. 34 i n.
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Z kolei abolicjoniści – z reguły lewicowi i wpisujący się w prąd intelektual-
ny postmodernizmu – postrzegają politykę karną i karanie jako formę zarządza-
nia grupami osób należących do warstw nieuprzywilejowanych, ujemnie obcią-
żonych czy po prostu najuboższych25. Skoro karanie jest sposobem organizacji 
i porządkowania przestrzeni publicznej i życia społecznego, to musi być ono 
ujmowane jako narzędzie swoistej inżynierii społecznej, realizującej ideologię 
elit rządzących. Oczywiste jest to, że prawo karne – będące w istocie elementem 
„gry politycznej” – nie służy dialogowi czy komunikacji. Co więcej – zmierza 
do względnie trwałej izolacji i wykluczenia sprawców rzekomych przestępstw26. 

Zatem warunkiem, od którego zależy urzeczywistnienie koncepcji komuni-
kacyjnej kary jest to, by kara była wymierzana w konsekwencji naruszenia takich 
reguł, które są uzasadnione w przekonaniach moralnych wspólnoty i samego 
sprawcy, przez podmiot o odpowiednim autorytecie. Jedynie członek wspólnoty, 
który przeszedł drogę socjalizacji – czy mówiąc językiem nurtu krytycznego 
w naukach społecznych – indoktrynacji do określonych ról społecznych, jest 
w stanie odróżnić czyny wartościowane dodatnio od czynów dezaprobowanych. 
Oczywiste jest, że zwolennicy koncepcji komunikacyjnej kary pozostają pod 
wpływem filozofii społecznej lat 60. czy 70. XX w. – filozofii demokratyzują-
cych się społeczeństw i rozwijającej się „nowej” teorii krytycznej27. Wolność, 
solidarność i odpowiedzialność to fundamentalne pojęcia tego nurtu, tak bliskie 
retrybutywizmowi w wersji komunikacyjnej. Dyskurs równych i wolnych od 
przymusu członków wspólnoty, zdolnych przyjąć perspektywę innego (i samej 
wspólnoty) oraz konsensualnie rozstrzygnąć o uznaniu lub odrzuceniu pewnych 
reguł postępowania (norm) itp.28 

Komunikacja oraz poczucie odpowiedzialności za wyrządzone zło zależą 
od tego, czy sprawca podziela i rozumie rudymentarne (dodatnie) wartości uzna-
ne w danej wspólnocie. Jeżeli sprawca nie ma owej podstawowej zdolności mo-
ralnej, kara jest wyłącznie odpłatą (albo przymusową indoktrynacją – manipu-
lacją pod pozorem resocjalizacji). Normalna zdolność odróżniania dobra od zła 
zrelatywizowana jest z reguły do szerszego kontekstu społeczno-kulturowego. 

25 Por. N. Christie, Dogodna ilość przestępstw, Warszawa 2004, s. 30, 87 i n.; tegoż, Con-
flicts as property, „British Journal of Criminology” 1977, no. 17, s. 1 i n.

26 Por. np. Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000, s. 121 i n. 
27 Por. A. Elliot, Współczesna teoria społeczna, Warszawa 2011, s. 185 i n.
28 Por. J. Habermas, Reconciliation through the public use of reason. Remarks on John 

Rawls’s political liberalism, „Journal of Philosophy” 1995, vol. 3, s. 109 i n.
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Problem ten ma zatem także głębszą warstwę. We współczesnych społeczeń-
stwach pluralistycznych i wielokulturowych, niehomogenicznych, niezwykle 
złożonych z punktu widzenia wartości, pojawia się kwestia karania osób niejako 
spoza głównego nurtu kulturowego – nurtu wyznaczającego katalog czynów ka-
ranych (przestępstw)29. Gdy w krajach radykalnie islamskich osoba wyznająca 
inną religię jest karana za posiadanie „obcych” przedmiotów kultu, to prima 
facie pewnym nadużyciem jest stwierdzenie, że kara realizuje cele komunikacyj-
ne, czyli ma wzbudzać poczucie odpowiedzialności i w efekcie włączyć sprawcę 
do wspólnoty, której reguły zostały naruszone. Jest tak z tego powodu, że spraw-
ca w takich przypadkach nie jest zdolny do odpowiedzialności – najpewniej nie 
rozumie i nie podziela systemu wartości stojących za danym systemem prawa. 
Obrazowo mówiąc: jest „kulturowo niepoczytalny”. Również w takim przypad-
ku kara jest wyłącznie odpłatą – zemstą. 

Zwolennicy resocjalizacji, jeżeli nawet nie zakładali twardego determini-
zmu antropologicznego, to co najmniej opowiadali się za zdeterminowaniem 
społecznym działań ludzkich czy nawet całego ludzkiego życia30. W takim uję-
ciu swoisty determinizm kulturowy, i to na każdym niemal poziomie stosunków 
społecznych, nabiera szczególnego znaczenia w ocenie działań przestępczych. 
Ogólnie mówiąc, tak pojęty determinizm przekreśla sprawiedliwościowy sens 
kary, naruszenie prawa nie jest bowiem „własnym” wyborem przestępcy. Jest tak 
dlatego, że przestępca nie jest winny – on nie miał możliwości postąpić inaczej 
niż postąpił – zatem nie zasługuje na karę. Można się zastanawiać, czy sprawca 
chciał popełnić przestępstwo, czy raczej nie chciał. Pozostaje to jednak poza 
celem postępowania karnego i (w zasadzie) możliwościami poznawczymi – do-
wodowymi31. 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na różnice między uznaniem za 
winnego a ponoszeniem winy. Powiada się, że Sokrates – wedle zasad słuszności 
– był niewinny, lecz zgodnie z prawem Aten był „winien” oskarżeń przeciw so-
bie. Sokrates był winny, jeżeli wina jest jakąś konstrukcją normatywną i właśnie 
tak pojętą winę ponosił. Stwierdzenie winy jest niezależne od tego, czy kogoś 

29 B. Wojciechowski, Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania we 
współczesnych społeczeństwach demokratycznych, Toruń 2009, s. 22–87, 279 i n.

30 Por. K. Krajewski, Teorie kryminologiczne a prawo karne, Kraków 1994, s. 7–19, 45 i n.; 
B. Wootton, Social science and social pathology, London 1959, rozdz. VI.

31 Por. T. Honore, Responsibility and fault, Oxford–Portland 1999, s. 121 i n.; H. Frankfurt, 
Alternatywne możliwości i odpowiedzialność moralna, w: Filozofia moralności. Postanowienie 
i odpowiedzialność moralna, red. J. Hołówka, Warszawa 1997, s. 164.
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można słusznie uznać za winnego, lecz jest konsekwencją uznania, że w świetle 
pewnych norm ktoś jest winny32 (i to uznanie kogoś za winnego jest wystarczają-
cym warunkiem odpowiedzialności; inaczej mówiąc: wina może być oderwana 
od moralności). 

Istnieje różnica między winą a uznaniem kogoś za winnego. Neoklasykom, 
w szczególności apologetom koncepcji komunikacyjnej, wspólny jest pogląd, że 
sprawca przestępstwa zasługuje na karę, ponieważ jest winny – wina jest więc 
czymś realnym, bo da się relatywizować do niej ciężar (jakże realny) kary. Moż-
na wątpić, czy karanie osoby uznanej za winną – w przekonaniu, że być może 
jest niewinna – jest wymierzeniem kary kryminalnej (we właściwym znacze-
niu terminu „kara kryminalna”). Skądinąd wypełnienie funkcji komunikacyjnej 
kary w stosunku do osób takich jak Sokrates w oczywisty sposób nie jest moż-
liwe. Z innych powodów nie jest możliwa realizacja komunikacyjnej koncepcji 
kary w przypadkach takich, jak pociąganie do odpowiedzialności karnej Adolfa 
Eichmanna, choć on także został uznany za winnego pewnych czynów (przy 
braku winy w standardowym sensie prawnokarnym – jednak nie ponosił winy 
w prawniczym sensie, bo nie można zarzucić mu naruszenia normy prawa pozy-
tywnego czy nawet chęci takiego naruszenia33), to jednak niewątpliwie ponosił 
odpowiedzialność za ludobójstwo w szerszym sensie34. 

Nasuwa się zatem konstatacja, że w omawianym ujęciu prawo karne powin-
no być co najmniej pośrednio uzasadnione moralnie. Nie oznacza to, że każde 
przestępstwo musi stanowić zło samo w sobie i dotykać bezpośrednio jakiejś 
dającej się zidentyfikować osoby (ofiary). Prawo powinno jednak spełniać pew-
ne minimum wymogów moralnych – powinno być prawem państwa sprawiedli-
wego i szanującego podmiotową godność i wolność osoby ludzkiej. W aspekcie 
instytucjonalnym łatwo dostrzec, że w ujęciu komunikacyjnym kary musi na-
leżycie funkcjonować aparat wymiaru sprawiedliwości. Jasne jest, że sprawca 
powinien postrzegać karę i jej ciężar jako rezultat powszechnej dezaprobaty 
dla czynów godzących w dobro wspólnoty, w tym sensie wymierzający karę 

32 R.E. Allen, Socrates and legal obligation, Minneapolis 1980, s. 160.
33 H. Arendt podkreśla, że Eichmann miał postawę legalistyczną, rzeczywiście realizował 

prawo (choć prawo niesprawiedliwe). Por. szerzej: H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz 
o banalności zła, Kraków 2010. Inna sprawa dotyczy tego, czy jest sens komunikować oburzenie 
osobie, która nie jest zdolna tego oburzenia zrozumieć – jak w przypadku Eichmanna. 

34 T. de Waal, Personal responsibility under totalitarian regimes. An analysis of Hannah 
Arendt’s philosophy on the prevention of evildoing and criminal liability for international crimes, 
„Amsterdam Law Forum” 2012, vol. 1, s. 131 i n.
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powinien się cieszyć należytym autorytetem. Nieodzownym zatem dla realizacji 
koncepcji komunikacyjnej jest instytucjonalna przynależność dziedziny prawa 
karnego i wymiaru kary do sfery publicznej oraz wymierzanie kary co do zasady 
przez państwowe sądy35. Skądinąd, w kontekście zasygnalizowanej wyżej odpo-
wiedzialności państwa za troskę o obywateli, przeniesienie ciężaru dochodzenia 
naprawienia zła – rozliczania z przestępstw – na same ofiary czy inne podmioty, 
aniżeli państwo, jest trudne do zaakceptowania. 

Dodajmy, że o ile zasady odpowiedzialności karnej z reguły w państwach 
Europy Środkowej ukształtowane są zgodnie z wymogami sprawiedliwościowej 
wizji prawa karnego, o tyle pewne zastrzeżenia może budzić aspekt instytucjo-
nalny. Czy więc urzeczywistnienie koncepcji komunikacyjnej kary możliwe jest 
w byłych państwach komunistycznych? Z jednej strony pojawia się problem fak-
tycznego funkcjonowania wspólnoty osób zaangażowanych w sprawy publiczne, 
z drugiej – kwestia etosu i odpowiedzialności sędziów i innych organów pań-
stwa. Chodzi o etos urzędników właściwy stabilnym demokracjom, opartym na 
rzeczywistym poszanowaniu praw człowieka. Owe uwagi wyjaśniają w pewnym 
stopniu, dlaczego komunikacyjna koncepcja kary wywodzi się z północnoame-
rykańskiej refleksji polityczno-kryminalnej. 

Łatwo dostrzec, że zwolennicy koncepcji komunikacyjnej kary, oprócz 
uznania określonej wizji państwa i społeczeństwa, muszą przyjąć niezwykle 
mocne założenia ontologiczne i antropologiczne. Można sądzić, że są one na-
stępujące. Po pierwsze, człowiek jest wolny – niezdeterminowany w swych wy-
borach, nawet jeżeli świat jest zdeterminowany przyczynowo. Po drugie, każdy 
człowiek jest racjonalnym podmiotem moralnym, zdolnym podejmować samo-
dzielne decyzje, kierując się wyuczonymi wzorcami zachowań w określonych 
sytuacjach oraz zinternalizowanymi w trakcie wychowania normami. Po trze-
cie, skoro uświadomienie sprawcy naruszenia tych wzorców i norm powoduje 
raczej wyrzuty sumienia i poczucie winy (odpowiedzialności) niż satysfakcję, 
to człowiek jest z natury skłonny do empatii i akceptuje proces reprodukcji kul-
turowej36. 

35 Zob. J. Utrat-Milecki, Podstawy..., s. 134.
36 Szerzej: T. Lewens, Cultural evolution, http://plato.stanford.edu/ (dostęp: 11.02.2014). 
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czego oczekuje od obywateli prawo karne? 

Pojawia się pytanie, czego oczekuje od obywateli prawo karne w świetle 
koncepcji komunikacyjnej kary. Otóż, osoba ponosząca odpowiedzialność po-
winna pozytywnie ustosunkować się do zarzutu i zmierzać do naprawienia 
ujemnego stanu rzeczy ją obciążającego (co najmniej okazać skruchę). Osoba 
ponosząca odpowiedzialność powinna partycypować we wszystkim, co wiąże 
się z jej odpowiedzialnością, w tym odpowiadać na żądania podmiotu pociągają-
cego do odpowiedzialności. Najdalej idące jest przyznanie się do odpowiedzial-
ności (gdy odpowiedzialność się faktycznie ponosi) i całkowite naprawienie 
wyrządzonego zła. Rzecz jasna, nie zawsze naprawienie wyrządzonego zła jest 
możliwe – łacinie znany jest nawet termin reparabilis znaczący tyle, co „dający 
się powetować”. Jeżeli zło nie jest reperabilis, możliwe jest jedynie dokonanie 
jakiegoś innego rodzaju aktu „naprawczego”. Na przykład – gdy zabiję, mogę to 
odpokutować. Przy czym prawo zazwyczaj nie wymaga od osób ponoszących 
odpowiedzialność przyznania się do tej odpowiedzialności, a nawet ogranicza 
możliwość dokonywania ustaleń faktycznych (zakazy dowodowe, prawo pew-
nych kategorii świadków do odmowy odpowiedzi na pytania itp.), co nie stoi na 
przeszkodzie regule gratyfikowania osób poddających się w ten sposób odpo-
wiedzialności.

Istotnym elementem podlegania odpowiedzialności karnej jest obowiązek 
odpowiedzi na zarzut zachowania się w określony sposób i obowiązek podjęcia 
działań naprawczych. W nowoczesnym prawie karnym działania naprawcze za-
stępowane są przez reakcję karną państwa i związaną z tym dolegliwość. Jak zo-
baczymy poniżej, na gruncie koncepcji komunikacyjnej kary obowiązek działań 
naprawczych staje się przede wszystkim formą świeckiej pokuty. 

W zorientowanej neoklasycznie nauce prawa karnego nie jest przedmiotem 
kontrowersji pogląd, że kara wymierzana jest w imieniu społeczeństwa w związ-
ku z tym, iż przestępca swoim czynem narusza rudymentarne wartości znajdu-
jące się u podstaw funkcjonowania społeczeństwa. Dlatego intuicyjne poczucie 
moralne nakazuje wymusić na przestępcy zapłatę długu wobec społeczeństwa37. 
Konsekwencją takiego podejścia jest założenie, że kara stanowi środek służący 
wyegzekwowaniu od sprawcy sui generis długu. Jednocześnie neoklasycy z re-
guły przyjmują, że zasadniczym celem karania nie jest odwet. Przyjmują raczej, 

37 W. Sadurski, Distributive justice and the theory of punishment, „Oxford Journal of Legal 
Studies” 1985, no. 5, s. 47–59.
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że kara ma za zadanie wzbudzić w sprawcy poczucie odpowiedzialności za wy-
rządzone zło. Ten ostatni element neoklasycznej koncepcji karania ujawnia rolę 
podjęcia odpowiedzialności karnej.

Ukaranie ma wzbudzić w sprawcy poczucie odpowiedzialności za czyn, 
kara zaś per se powinna wskazywać, że przestępca zobowiązuje się do wykona-
nia czegoś uciążliwego na korzyść szerszej społeczności, co przybierze kształt 
świeckiej pokuty. R.A. Duff explicite stwierdza, że karanie jest rodzajem świec-
kiej pokuty (the Secular Penance Theory) – przestępca powinien zaakceptować 
i przyjąć ciężar, jaki wiąże się z karą38. Chodzi o żal za czyn przestępny, a przy 
tym zrekompensowanie moralne społeczeństwu oraz ofierze poniesionych 
krzywd. Rekompensata moralna wiąże się z wyrażeniem przez sprawcę pragnie-
nia zadośćuczynienia, przeproszenia i pojednania. Zadośćuczynienie powinno 
być odzwierciedleniem rozmiaru krzywdy, manifestować szacunek dla ofiary 
oraz wyrażać właściwą postawę sprawcy39. 

Perspektywa wewnętrzna a perspektywa zewnętrzna w procesie karania 

Neoklasycy opowiadający się za karą jako komunikatem zasadniczo nie 
obejmują zakresem swoich zainteresowań głębszej struktury karania. Jednak 
z całą pewnością postrzegają karanie jako pewien proces, a nie jednostkowe 
zdarzenie będące „nałożeniem kary” (czy „wymierzeniem kary”). W takiej 
interpretacji karanie, właśnie jako proces, ma wzbudzać w sprawcy poczucie 
odpowiedzialności. Bliższa analiza tych poglądów prowadzi do konstatacji, że 
w istocie nie chodzi o poczucie odpowiedzialności jako pewien stan emocjo-
nalny sprawy40. Karanie jest narzędziem mającym na celu pobudzenie sprawcy 
do podjęcia działań zmierzających do zadośćuczynienia, naprawienia szkody 
i włączenia się w proces odbudowy zerwanych więzi społecznych. Co więcej, 
przeważnie neoklasycy powołują się na to, że to nie sąd, ale grupa społeczna 

38 R.A. Duff, Karanie obywateli…., s. 41. 
39 Tamże, s. 37; M. Królikowski, Komunikacyjne teorie kary…, s. 45; B. Wojciechowski, 

Interkulturowe prawo karne…, s. 385. 
40 Por. szerzej: R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, w: R. Ingar-

den, Książeczka o człowieku, Warszawa 2009, s. 71 i n.
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pociąga sprawcę do odpowiedzialności. Powinność podjęcia odpowiedzialności 
należy zaś sprawcy uzmysłowić41. 

Wydaje się, że zwolennicy koncepcji komunikacyjnej kary nie biorą pod 
uwagę tego, że przestępca może odpowiedzialności nie podjąć, a nawet zanego-
wać swoją odpowiedzialność. Wydaje się, że owa „perspektywa wewnętrzna” nie 
jest dlań relewantna, z punktu widzenia uzasadnienia karania wystarczające jest 
bowiem przyjęcie perspektywy zewnętrznego obserwatora. Właśnie zewnętrz-
ny obserwator powinien uzyskać przekonanie, że przestępca podjął odpowie-
dzialność. Problem polega na tym, że pomijanie perspektywy wewnętrznej przez 
zwolenników omawianego nurtu w filozofii kary wiąże się z prostym utożsamia-
niem perspektywy zewnętrznej z perspektywą wewnętrzną. Skoro bowiem każ-
dy obywatel (każdy człowiek) może przyjąć perspektywę innego, to także w pro-
cesie karania w płaszczyźnie moralnych podstaw wymiaru kary raczej mamy 
do czynienia z „małą wspólnotą”. Jest to swoista „wspólnota” sprawcy, ofiary 
i sądu, podmiotów podzielających (przynajmniej finalnie) jeden punkt widzenia 
na sprawę. W chwili wymierzenia kary sprawca powinien pojąć wyrządzone zło 
i poczuwać się do odpowiedzialności, dążąc do tego, by wspólnota uznała go 
swym równym członkiem (to jest z reguły kara pozbawia szeroko rozumianej 
wolności w obszarze, w którym pozostałe osoby wolność zachowują, co skutkuje 
chwilową i celową nierównością). Jeżeli regułą jest, że sprawca nie podejmuje tak 
pojętej odpowiedzialności, nie ma podstaw do tego, aby bronić koncepcji kary 
jako komunikatu. Koncepcja komunikacyjna kary wymusza zatem przekonanie, 
że standardowo sprawca to osoba o stosunkowo wysokich predyspozycjach mo-
ralnych i społecznych, zdolna do empatii, a także zrozumienia wyrządzonego zła 
oraz zadośćuczynienia. Przede wszystkim wątpliwości budzi to, czy istnieją tacy 
przestępcy, których chcą karać zwolennicy koncepcji komunikacyjnej. 

Wadą koncepcji komunikacyjnej jest z pewnością również to, że próbuje 
uzasadniać, dlaczego sprawca przestępstwa musi zostać ukarany42. Problem ma 
charakter zwłaszcza polityczo-kryminalny i dotyczy niekaralności sprawców 
pewnych przestępstw (standardowo karanych). Na przykład: spośród sprawców 
przestępstw bez użycia przemocy, których przedmiotem zamachu jest mienie, 
nie jest racjonalnie karać tych, którzy naprawią szkodę. Jednak jest oczywiste, 

41 Por. A. von Hirsch, Uzasadnienie istnienia i wymiaru kary we współczesnym retrybuty-
wizmie, „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 47 i n.

42 Por. B. Wojciechowski, Dyskursywno-etyczne uzasadnienie…, s. 138 i n.; A. von Hirsch, 
Uzasadnienie istnienia..., s. 51 i n. 
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że nie wszyscy przestępcy mają możliwość restytucji (muszą być bowiem zdolni 
do pracy lub dostatecznie majętni). Brak kary będzie w tym przypadku wyrazem 
niesprawiedliwości także z tego powodu, że przestępca nie zostanie ukarany. 
Jak wiadomo, formalna etyka kantowska, do której sięgają w pierwszym rzędzie 
neoklasycy, nie jest etyką dopuszczającą czy usprawiedliwiającą odstępstwa od 
obowiązków. Natomiast państwo jest zobowiązane ukarać przestępcę. Jednak 
trudno uznać racje nowych retrybutywistów w co najmniej dwóch sytuacjach: 
po pierwsze, gdy każda rozsądna osoba będąca ofiarą wybrałaby naprawienie 
szkody zamiast sprawiedliwej odpłaty (zemsty). Po drugie, gdy każda rozsądna 
osoba zaangażowana w kształt polityki kryminalnej uznałaby za właściwą reak-
cję państwa na przestępstwo wyłącznie nałożenie obowiązku naprawienia szko-
dy. Rzecz jasna, w państwie liberalnym i demokratycznym zaangażowany w po-
litykę kryminalną będzie każdy obywatel, skoro władza (decydująca o kierunku 
polityki kryminalnej) sprawowana jest co najmniej pośrednio przez obywateli. 

Pewnym rozwiązaniem, o charakterze semantycznym, ale i doniosłym 
praktycznie, jest używanie na oznaczenie obowiązku naprawienia szkody na-
zwy „kara naprawcza”43. Taka terminologia wymusza refleksję nad celem re-
akcji karnej i sytuacją ofiary. Z pewnością zagadnienie to wymaga omówienia, 
zwłaszcza w kontekście tendencji legislacyjnych w prawie karnym (to jest po-
nownie rosnącej roli środków sprawiedliwości naprawczej – kompensacyjnych 
w prawie karnym). 

uwagi końcowe 

Wydaje się, że podstawowy zarzut, jaki można skierować pod adresem kon-
cepcji komunikacyjnej, dotyczy zbyt mocnych – romantycznych – założeń an-
tropologicznych, społecznych i polityczno-kryminalnych. Mocnym założeniem 
jest to, że sprawca jest zdolnym do komunikacji podmiotem moralnym, społe-
czeństwo to wspólnota równych i wolnych osób – zdolnych do kooperacji opartej 
na dyskursie, a celem państwowej polityki kryminalnej jest czynienie zadość 
szeroko rozumianej sprawiedliwości. 

Mimo przytoczony uwag krytycznych, koncepcja komunikacyjna – mimo 
swoistego perfekcjonizmu – pozostaje atrakcyjną drogą uzasadnienia karania, 

43 M. Wenzel, T. Okimoto i in., Retributive and restorative justice, „Law and Human Beha-
vior” 2008, no. 32, s. 375–389; A. Pilch, Umorzenie postępowania w trybie projektowanego art. 
59a k.k., „Państwo i Pawo” 2013, nr 4, s. 94 i n.
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mogącą służyć za punkt odniesienia w pracach nad kształtem reakcji karnej pań-
stwa, a zwłaszcza nad systemem kar i innych środków penalnych. Krytyczna 
refleksja prowadzi jednak do wniosku, że koncepcja komunikacyjna kary doma-
ga się pewnych modyfikacji. W szczególności należy zrezygnować z twierdze-
nia o konieczności formalnej sprawiedliwej odpłaty jako skutku przestępstwa. 
Oczywiste jest, że chodzi o kryteria odstępstwa od reguły, a nie o zasadnicze 
zniesienie metody karnej jako sposobu regulacji życia społecznego. Jeżeli przyj-
miemy, że jedynym celem systemu prawa karnego jest doprowadzenie do tego, 
aby przestępcy zostali sprawiedliwie ukarani, to odwołanie się do koncepcji ko-
munikacyjnej kary będzie mogło być „brane na poważnie” (by sparafrazować ty-
tuł słynnej książki R. Dworkina44). Warto w związku z tym rozważyć argumen-
ty za uznaniem, że w pewnych sytuacjach wystarczającą reakcją na przestępstwo 
jest doprowadzenie do tego, ażeby przestępca zrozumiał wyrządzone zło i podjął 
odpowiedzialność, dążąc do zadośćuczynienia. Jeżeli bowiem traktować założe-
nia koncepcji komunikacyjnej na poważnie, w większości przypadków sprawca 
– przecież zdolny do empatii i zdrowych ocen moralnych – powinien podjąć od-
powiedzialność tylko i wyłącznie z tego powodu, że chce podjąć odpowiedzial-
ność (a nie z powodu wymierzanej kary). Rolą wspólnoty jest wówczas dobitne 
uświadomienie sprawcy, że wyrządził zło oraz wyrażenie nagany i puszczenie 
przestępstwa w niepamięć, gdy ofiara przebaczy wyrządzone zło (choćby pod 
pewnymi warunkami)45. Inaczej mówiąc: komunikat płynący z przebaczenia 
ma częstokroć taką społeczną i prewencyjną doniosłość, jak komunikat płynący 
z ukarania46. 
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On cRiMinAL ReSPOnSiBiLity  
FROM the „exPReSSive theORy OF PuniShMent”  

POint OF vieW. cRiticAL ReMARKS 

Summary

It is difficult not to agree that certain acts deserve condemnation appropriate for 
criminal liability sensu stricto. However, I believe, that it is important to recognise 
though that not all of the acts normally deserving such condemnation must be punished 
with a criminal punishment, despite the fact that the offender should bear some conse-
quences, and the victim should be fairly compensated. At the same time almost all of the 
major views on the scope of functions of the state, assign the state with the obligation 
to respond to particularly undesirable social situations of law infringement. State duty 
becomes especially visible when evil falls on an innocent person. The state is seen as 
responsible for the broadly comprehended welfare of its citizens – at least for their free-
dom and ensuring respect for their personal dignity. On the other hand, criminal liability 
does not have to mean imposing penalties. As it is commonly known, the perpetrator 
against whom the court has applied a measure in the form of discontinuance of criminal 
proceedings does bear criminal liability. Also, the offender who is not punished in the 
strict sense, but is obliged to repair the damage (the evil done by them), is criminally 
responsible and deserves the resultant condemnation. It can be said, that there are cases 
which do not justify the use of punishment. From the so called retrbibutivsts point of 
view perpetrator must be punished. It is because he deserves punishment. In my article, 
I try to prove that they are wrong.
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