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Dominik Zając1

Kryteria postępu w nauce2 prawa karnego – 
wybrane zagadnienia

„(…) to nie nauka rozwiązuje problemy,
ale praktyka, która zwraca się z pytaniami do nauki”

J. Makarewicz3

Abstract

The purpose of science is to understand the surrounding reality and adapt it to the needs 
of humanity. We can say about “progress in science” when the new achievements take 
us closer to the above-mentioned aim. However, while in the case of science to define 
criteria of progress seems to be relatively simple, on the field of arts and humanities this 
issue is highly problematic.

It seems that both problems in fields of humanities and science relate to the crimi-
nal law in a similar extent. Criminal law must respond to any changes – cultural, social, 
etc., because it refers to social reality. On the other hand – taking into account that the 

1 Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Karnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2 Problemy poruszone w niniejszym opracowaniu dotyczą zagadnienia postępu w nauce prawa – dog-

matyce prawa karnego. Poza zakresem rozważań znalazły się przekształcenia o charakterze norma-
tywnym oraz zmiany linii orzeczniczych. Przedstawienie przemian, jakie dokonały się w ustawach 
karnych oraz orzecznictwie na przestrzeni ostatniego wieku było niemożliwe ze względu na objętość 
artykułu. Nie wydawało się to także celowe – moim celem było bowiem przedstawienie tez dotyczą-
cych postępu, jaki dokonuje się w nauce prawa, a nie w prawie karnym w ogólności.

3 J. Makarewicz, Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe, A. Grześko-
wiak (red.), K. Jakubów (przekł.), Lublin 2009, s. 465.
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acquis of the dogmatics have substantial impact on the judges decisions about the most 
important aspects of human life, you need to indicate that the purpose of their work is 
relatively clearly defined: creation a system of rules which indicate, that the person com-
mitting the crime will be punished adequately.

In this perspective, the work of a scientist should be directed to create a theoretical foun-
dation for the construction standards thus ensuring maximum individualization and ex-
ternal consistency of judgments. Analysis of transformations that have taken place in the 
structure of the offense and the requirements of responsibility for causing the effect and 
assessment of the degree of culpability seems to confirm the abovementioned hypothesis.

Streszczenie

Istotą nauki jest dążenie do poznania otaczającej rzeczywistości i przystosowanie jej do 
potrzeb człowieka. Postęp polega zatem na coraz pełniejszej realizacji tak opisanego celu. 
O ile jednak w przypadku nauk ścisłych i przyrodniczych zdefiniowanie kryteriów po-
stępu wydaje się stosunkowo proste, to jeśli chodzi o  dziedziny społeczne i  humani-
styczne kwesta ta jest wysoce problematyczna.

Wydaje się, że nauka prawa karnego w podobnym stopniu dotyczy zarówno proble-
mów właściwych dziedzinom matematyczno-przyrodniczym jaki społecznym. Z jednej 
strony, odnosząc się do realiów społecznych musi reagować na wszelkie zmiany o cha-
rakterze kulturowym, socjalnym etc. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę niebagatelny 
wpływ dorobku dogmatyków na kształt rozstrzygnięć decydujących o najistotniejszych 
aspektach życia człowieka, trzeba wskazać, że cel ich pracy jest stosunkowo jasno spre-
cyzowany na pewnym poziomie ogólności: stworzyć taki system reguł, by osoba dopusz-
czająca się nagannego czynu została ukarana w adekwatny sposób.

W tej perspektywie praca naukowca winna być nakierowana na stworzenie teoretycz-
nej podbudowy dla skonstruowania norm mogących zagwarantować maksymalną indy-
widualizację i zewnętrzną spójność wydawanych orzeczeń. Analiza przekształceń, jakie 
miały miejsce w zakresie struktury przestępstwa i wpisujących się w nią elementów zwią-
zanych z przypisaniem odpowiedzialności za spowodowanie skutku oraz oceną stopnia 
zawinienia, zdaje się potwierdzać tak postawioną hipotezę.

I.  Wstęp

Rozważania nad zjawiskiem postępu w kontekście nauki prawa karnego warto zacząć 
od próby zdefiniowania samego pojęcia. Na gruncie języka polskiego termin „postęp” 
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możemy zastąpić określeniami: rozwój, udoskonalenie, przejście od niższego do wyż-
szego etapu czy zmiany zmierzające do polepszenia stanu4. Z powyższych wynika, iż 
z postępem mamy do czynienia, gdy pewne rozwiązanie zostaje wyparte przez inne, 
które w możliwie szerokiej perspektywie, przy uwzględnieniu wszelkich za i przeciw 
zostaje uznane za lepsze. Odstąpienie od dotychczasowego stanu na rzecz nowego trak-
towane jest jako osiągnięcie kolejnego stopnia w rozwoju. Żeby ocenić, czy mamy do 
czynienia z postępem, należy dokonać oceny zaistniałej zmiany, przyjmując obiektyw-
ne kryteria.

Odnosząc powyższe do szeroko pojmowanej nauki trzeba podkreślić, że kryteria 
postępu muszą mieć charakter  jakościowy – klasyczne metody oceny rozwoju 
znane naukometrii5, oparte na analizie ilościowej w obecnych realiach należy ocenić jako 
niewystarczające, zwłaszcza biorąc pod uwagę szerokie możliwości publikacji. W przy-
padku dziedzin matematyczno-przyrodniczych co do zasady nie będziemy mieli prob-
lemu z określeniem punktu odniesienia. Każdy następny krok stawiany przez fizyków, 
chemików czy biologów wynika z dotychczasowego dorobku, a jeśli nawet kwestionuje 
w znacznej mierze dotychczasowe ustalenia, to musi odwoływać się do tych tez, które 
uznaje za prawidłowe i ostatecznie ustalone. Postęp przyjmuje wtedy postać powrotu 
z ciemnego zaułka w labiryncie wiedzy. Cel, jaki stawiają przed sobą osoby zajmujące się 
dziedzinami empirycznymi jest zwykle jasno sprecyzowany: w taki sposób opisać bądź 
przekształcić świat przyrody, by maksymalnie wykorzystać jego właściwości do fizykal-
nych potrzeb człowieka. Ich rozwój można określić mianem linearnego, kolejne teorie 
opierają się na poprzednich6, w pewnym zakresie je falsyfikując.

W przypadku nauk społecznych ani cele, ani metody ich osiągania nie są już tak oczy-
wiste. Odmienne uwarunkowania społeczne, różnice w systemach wartości wyznawa-
nych przez członków tego samego kręgu kulturowego sprawiają, że ustalenie jednej 
perspektywy w takim rozumieniu, jak ma to miejsce w przypadku nauk przyrodniczych 
wydaje się właściwie niemożliwe. Jeśli jednak uświadomić sobie, że wartością nauk spo-
łecznych jest nie tyle rozwiązywanie, ale przede wszystkim definiowanie problemów 
oraz opisywanie mechanizmów związanych z funkcjonowaniem człowieka i społeczeń-

4 Uniwersalny słownik języka polskiego, S. Dubisz (red.), Warszawa 2003, s. 421.
5 Szerzej na temat metod ilościowych: P. Polak, Dynamika nauki, Tarnów 2004.
6 Oczywiście, taka koncepcja rozwoju nauk przyrodniczych i ścisłych stanowi uproszczenie i może być 

traktowana jedynie w kategorii modelu. Za podobnym ujęciem opowiada się m.in. Michał Heller. Por. 
M. Heller, Mały traktat o metodzie, „Znak” 1974, nr 236, s. 240. Autor zwraca uwagę, że każda następna 
teoria ma coraz bardziej ogólny charakter, niejako wchłaniając poprzednie. Za przykład podaje rela-
cje zachodzące pomiędzy mechaniką Newtona a teorią względności, gdzie XVIII-wieczna koncepcja 
nadal służy do wyjaśniania – już tylko pewnych aspektów – świata przyrody.
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stwa na poziomie innym niż fizykalny, to właściwie każda nowa teoria wskazująca na 
możliwość odmiennego rozumienia danego zjawiska może być uznana za postępową. 
W przypadku nauk przyrodniczych brak owej stabilności, jaka cechuje dziedziny przy-
należne science7 – zmiana realiów społecznych może spowodować, że pewne zjawiska 
znacznie lepiej tłumaczyć będą teorie starsze8, które na pewnym etapie rozwoju danej 
dziedziny zostały uznane za nieaktualne. Ich rozwój można określić mianem cykliczno-
-linearnego9. Z jednej strony określone idee wciąż powracają i mogą na nowo uzyskać 
walor aktualności (cykliczność), z drugiej jednak strony nieustająco podlegają przefor-
mułowaniu i uzupełnieniu (linearność).

Na marginesie tych rozważań przyjąć można także inne kryterium rozwoju nauki, któ-
re pełnić może – moim zdaniem – jedynie funkcję pomocniczą: wytworzenie się sieci 
powiązań pomiędzy poszczególnymi dziedzinami, wykorzystywanie dorobku nauk po-
krewnych do prowadzenia własnych badań.

II. Specyfika nauki prawa karnego

Wydaje się, że nauka prawa karnego w  podobnym stopniu dotyczy zarówno proble-
mów właściwych dziedzinom matematyczno-przyrodniczym jak i  społecznym. Z  jed-
nej strony, odnosząc się do realiów społecznych, musi reagować na wszelkie zmiany 
o charakterze kulturowym, socjalnym etc. Nie może zatem rozwijać się linearnie, ciągle 
dostosowując się do potrzeb społeczeństwa na danym etapie rozwoju10. Odnosząc po-
wyższe do zmian, jakie zachodziły w prawie karnym na przestrzeni dziejów, wskazać 
należy cykliczne przechodzenie od rozwiązań o charakterze retrybutywnym do regu-
lacji zakładających przede wszystkim naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem. 
Proces ten wielokrotnie się powtarzał. Powyższe przemiany znajdują odzwierciedlenie 
w części szczególnej Kodeksu karnego oraz w przepisach odnoszących się do wymiaru 

7 Wydaje się, że anglojęzyczny podział na sciences i arts w prawidłowy sposób określa przebieg granicy 
między dwoma rodzajami nauki.

8 Jako przykład wskazać można przechodzenie w kryminologii od koncepcji klasycznych do pozyty-
wistycznych, w tym psychologicznych, które z kolei zostały zarzucone na rzecz szkoły neoklasycznej. 
Por. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2007, s. 40–56.

9 Podobnie, jak w przypadku nauk ścisłych, zaprezentowana tutaj koncepcja stanowi jedynie pewną 
propozycję.

10 W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że także rozwój społeczeństwa jest określany w niektórych 
teoriach socjologicznych mianem cyklicznego – tak m.in. warianty koncepcji krążenia elit Vilfreda 
Pareto oraz fluktuacji wahadłowych Pitirima Sorokina. Por. V. Pareto, Uczucia i  działania. Fragmenty 
socjologiczne, A. Kojder (red.), Warszawa 1994; P. Sorokin, Ruchliwość społeczna, Warszawa 2009. 
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kary i są ściśle związane z przemianami zachodzącymi w zakresie kryminologii i poli-
tyki karnej11.

Z drugiej strony, biorąc pod uwagę ścisły związek nauki prawa karnego z problemami, 
z jakimi boryka się praktyka orzecznicza, a także niebagatelny wpływ dorobku dogmaty-
ków na kształt rozstrzygnięć, decydujących o najistotniejszych aspektach życia człowieka 
trzeba wskazać, że cel ich pracy jest stosunkowo jasno sprecyzowany na pewnym pozio-
mie ogólności: stworzyć taki system reguł, by osoba dopuszczająca się czynu ocenianego 
negatywnie z punktu widzenia społeczeństwa (kryterium społecznej akceptowalności) 
została ukarana w adekwatny sposób12.

W tej perspektywie celem nauki prawa karnego będzie skonstruowanie takich reguł 
postępowania, które mogą zagwarantować maksymalną indywidualizację (1)13 
i zewnętrzną spójność wydawanych orzeczeń (2) . W tym zakresie jest on zbież-
ny z celem, jaki postawiony został władzy ustawodawczej. Warto podkreślić, że przy 
ustanawianiu przepisów dotyczących podstaw odpowiedzialności karnej w całości zna-
lazły się koncepcje dogmatyczne. Zaawansowane schematy postępowania zostały ujęte 
w sposób maksymalnie syntetyczny, w formie artykułów części ogólnej Kodeksu karne-
go, których stosowanie jest jednak niemożliwe bez odwołania się do dorobku doktryny. 
W tym miejscu zaznaczyć należy, że rozważania zawarte w niniejszej pracy dotyczą prze-
de wszystkim kontynentalnej nauki prawa karnego, wyrosłej z wartości judeochrześci-
jańskich, której bliższe jest podejście pozytywistyczne14.

11 Wspomniane wyżej „cykliczne” krążenie teorii naukowych znajduje odzwierciedlenie w polityce 
karnej. Szczególnie wyraźnie widać to w  przypadku przemian zachodzących w  prawie karnym 
USA na przestrzeni XX wieku, gdzie panujący w latach 60 i 70 paradygmat pozytywistyczny, pod-
kreślający rolę resocjalizacji, ustąpił miejsca teoriom neoklasycznym, preferującym retrybutywizm. 
Por. K. Krajewski, Czy więzienie jest skuteczne? Uwagi na marginesie amerykańskiej dyskusji na temat wpły-
wu kary pozbawienia wolności na rozmiary przestępczości [w:] Nauki penalne wobec problemów współczes-
nej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Prof. A. Gaberle, K. Krajewski (red.), 
Kraków 2007, s. 455–474; F. Zimering, The scale of imprisonment in the united states: twentieth century 
patterns and twenty-first century prospects, “The Journal of Criminal Law & Criminology”, vol. 100, no. 3, 
s. 1225–1246. 

12 Adekwatny – znaczy zachowujący zewnętrzną spójność wyroków wydawanych w ramach jednego 
systemu prawa karnego.

13 Związek pomiędzy indywidualizacją a postępem dostrzegano już w pierwszym okresie badań nad 
rozwojem prawa, co znalazło odzwierciedlenie w tezach pracy Ancient law z połowy XIX wieku. Po-
stęp ujęto tam jako przejście od ogólnego nakazu do indywidualnego kontraktu. Por. H. S. Maine, 
Ancient Law, New York 1867. 

14 W przypadku prawa amerykańskiego zewnętrzna spójność rozstrzygnięć nie jest uznawana za war-
tość, zwłaszcza, jeśli uwzględnić mechanizmy związane z tzw. plea barganing. Spośród dwóch współ-
sprawców jeden może odmówić negocjowania kary z prokuratorem i w konsekwencji tego zostać 
ukarany w istotnie surowszy sposób. Negocjowanie rozstrzygnięcia obejmuje bowiem nie tylko kwe-
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Widać na tym tle rozbieżność zachodzącą pomiędzy formami reakcji prawnokarnej 
(wymiarem kary czy penalizacją określonych zachowań, które są uzależnione od kwe-
stii politycznych, dominującego paradygmatu kryminologicznego itd.), a regułami do-
tyczącymi podstaw odpowiedzialności. O ile bowiem w pierwszym przypadku mamy 
do czynienia z cyklicznymi zmianami, o tyle jeśli chodzi o metody związane z przypi-
saniem odpowiedzialności czy usprawiedliwieniem wymierzenia określonej kary (le-
gitymacja i limitacja karania) zauważyć można stopniowe, co do zasady konsekwentne, 
odchodzenie od odpowiedzialności zbiorowej i obiektywnej na rzecz indywidualizacji 
i  subiektywizacji15, z którym wiąże się wymóg zewnętrznej spójności wydawanych 
orzeczeń16.

Zdaje się, że w tym kontekście idealne prawo karne musi stwarzać warunki, w któ-
rych kara jest niejako dopasowywana do rangi czynu, przy uwzględnieniu indywidu-
alnych cech istotnych sprawcy (wiek, poczytalność, ale także postać zamiaru etc.) oraz 
innych okoliczności mających wpływ na stopień jego zawinienia. Dodatkowo, aby uczy-
nić zadość wymogowi zewnętrznej spójności, dwie osoby posiadające takie same ce-
chy istotne, popełniające identyczne przestępstwa, powinny zostać ukarane w taki sam 
sposób (i analogicznie – sprawcy zachowań ocenianych surowiej winni ponieść także 
surowszą karę).

Można zatem postawić tezę, że nauka prawa karnego rozwija się wtedy, gdy kolejne 
proponowane konstrukcje dogmatyczne pozwalają w maksymalnie precyzyjny sposób 
ustalić zakres odpowiedzialności sprawcy – zarówno na etapie przypisywania realizacji 
znamion określonego czynu zabronionego jak i określania stopnia zawinienia, co z kolei 
łączy się z wymierzeniem adekwatnej kary17(1 .  kryterium postępu – indywiduali -
zacja) . Stworzenie takiego systemu reguł oceny zachowań i wymierzania adekwatnych 

stię kary, ale także faktów. Por. A. Bogusłowicz, „Postępowanie skrócone” – klasyczna forma konsensualnego 
sposobu zakończenia postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 4, s. 55. 

15 W ramach niniejszego opracowania terminem „indywidualizacja odpowiedzialności” posługuję się 
jako przeciwieństwem określenia „odpowiedzialność zbiorowa” bądź jako terminem określającym 
proces różnicowania wymiaru kary, ale nie związany z  właściwościami osobistymi sprawcy, które 
przynależą winie. Termin „subiektywizacja” stosuję, by określić przeciwieństwo „obiektywizacji”.

16 Pisząc o zewnętrznej spójności mam na myśli relację, jaka zachodzi pomiędzy dwoma wyrokami kar-
nymi, jeśli wyrok A, odnoszący się do czynu ocenianego bardziej nagannie wymierza karę surowszą 
od wyroku B, którym skazano sprawcę przestępstwa ocenianego mniej nagannie. Częstokroć relacja 
taka będzie trudna do ustalenia, jednakże w praktyce brak zewnętrznej spójności systemu jest pod-
stawową przyczyną zaburzenia zaufania do wymiaru sprawiedliwości.

17 A. Zoll wskazuje, że rolę prawa karnego ograniczyć można do precyzyjnego określenia granicy mię-
dzy zachowaniami karalnymi a bezkarnymi –A. Zoll, Problemy teoretyczne struktury przestępstwa – Pod-
stawy regulacji w nowym polskim kodeksie karnym [w:] G. Wolf (red.),Przestępczość przygraniczna, t. 2,Nowy 
polski kodeks karny, Frankfurt (Oder), Słubice, Poznań 2003, s. 21.
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kar pociągnie za sobą, niejako automatycznie, realizację wymogu zewnętrznej spójności 
wydawanych orzeczeń (2.  kryterium postępu  – zewnętrzna spójność orze -
czeń). Postęp w nauce prawa karnego związany jest zatem z coraz ściślejszym precyzo-
waniem intuicji, wyrosłych na bazie określonego systemu wartości.

Pojawia się jednak zasadnicza wątpliwość: czy z samego toku przemian, do jakich do-
chodziło na przestrzeni dziejów, można wnioskować o postępie? Dlaczego zmierzanie ku 
maksymalnej subiektywizacji odpowiedzialności należy uznać za kolejny, wyższy etap 
względem zbiorowej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę? Wydaje się, że na tak 
postawione pytanie odpowiedzi należy szukać w systemie wartości, jaki wykształcił się 
w ramach kultury judeochrześcijańskiej, gdzie jednostka stawiana jest ponad zbiorowoś-
cią18. Indywidualne dobra prawne, takie jak życie, zdrowie i wolność są tu wartościami 
najwyższymi. Ich naruszenie wymaga każdorazowo usprawiedliwienia zarówno co do 
samego faktu, jak i jego natężenia, szczególnie, kiedy dochodzi do niego z woli zbioro-
wości – na przykład państwa.

Uwzględniając powyższe uwagi warto przeanalizować przekształcenia, zachodzące 
w nauce prawa na przestrzeni dziejów w kontekście struktury przestępstwa i wpisują-
cych się w nią elementów związanych z przypisaniem odpowiedzialności za spowodo-
wanie skutku oraz oceną stopnia zawinienia. Z oczywistych względów nie jest możliwa 
kompleksowa ocena wszelkich zagadnień, składających się na naukę prawa. Jako podsta-
wę dla dalszych rozważań wybrałem powyższe trzy, ponieważ w mojej opinii najpełniej 
obrazują zakres i charakter zachodzących przemian19. Nie mają one charakteru jedno-
rodnego. Struktura przestępstwa pełni rolę porządkującą, nadaje ramy odpowiedzialno-
ści karnej. Konstrukcja obiektywnego przypisania skutku pozwala określić, które z po-
wiązań kauzalnych pomiędzy przyczyną a skutkiem winny zostać uznane za prawnie 
relewantne. Wina stanowi jeden z elementów wzmiankowanej struktury, pełniąc funkcję 
legitymującą i limitującą odpowiedzialność karną. Jednocześnie podkreślić należy, że na-
wet takie sprecyzowanie problemu badawczego będzie musiało spotkać się z zarzutem 
pewnej niekompletności, związanej ze sporami teoretycznymi20, jakie od lat toczą się 
między przedstawicielami poszczególnych szkół. Celem niniejszego opracowania nie jest 

18 A. Chodubski, O tożsamości cywilizacji europejskiej, [w:] W kręgu cywilizacji europejskiej. Praca ofiarowana 
Profesorowi Andrzejowi Piskozubowi w 40-lecie pracy naukowej, Toruń 1996, s. 22. 

19 Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim właśnie doborem analizowanych przykładów 
jest fakt przeplatania się w nich elementów związanych zarówno z przedmiotowymi jak i podmioto-
wymi znamionami czynu.

20 Za przykład mogą posłużyć choćby rozbieżności występujące pomiędzy zwolennikami czystej nor-
matywnej oraz kompleksowej teorii winy oraz kontrowersje pojawiające się wokół kryteriów obiek-
tywnego przypisania skutku.
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jednak zaprezentowanie ich stanowisk w kwestiach spornych. Osiągnięcia dogmatyków 
wykorzystane są tu jako swoistego rodzaju przykłady, potwierdzające, że w przypadku 
nauki prawa w rzeczywistości mamy do czynienia z rozwojem, a zaproponowane wyżej 
kryteria postępu uznać można za adekwatne.

1. Struktura przestępstwa
Z punktu widzenie odpowiedzialności karnej niezwykle istotne jest określenie kryte-
riów pozwalających na pewnym poziomie ogólności oddzielić zachowania stanowiące 
przestępstwo od aktywności karnoprawnie irrelewantnych. W  początkowej fazie roz-
woju prawa karnego okolicznością taką była wola osoby sprawującej władzę. Wraz z roz-
powszechnieniem się idei kodyfikacji prawa coraz większą wagę zaczęto przywiązywać 
do określoności samego zakazu, jego precyzyjnego ujęcia w słowa. Jedną ze zdobyczy 
okresu oświecenia było wykształcenie i ugruntowanie zasady nullum crimen sine lege.

Konstrukcja teoretyczna, określana mianem struktury przestępstwa stanowi kolejny 
etap na drodze do maksymalnej określoności, tym razem już nie wyłącznie typu czy-
nu zabronionego, ale reguł odpowiedzialności karnej w ogóle. Wyciągając przed nawias 
pewne cechy ludzkiego zachowania, stawia przed organem orzekającym wyższe wyma-
gania, niż ma to miejsce w przypadku XVIII-wiecznej reguły21. Precyzyjny opis czynu 
stanowi tu wyłącznie jeden z elementów, obok niego występować mogą także inne, takie 
jak np. szkodliwość społeczna czy zawinienie22. Pociąga to za sobą istotne konsekwencje 
dla praktyki – sędzia musi nie tylko porównać opis czynu przestępnego z zachowaniem 
sprawcy, ale także rozważyć, czy owo zachowanie posiada inne wymagane cechy, czy 
zrealizowane zostały wszelkie znamiona typu, czy osobie można przypisać winę, a jeśli 
tak, to w jakim stopniu. Struktura przestępstwa stanowi zatem pewien schemat oceny 
zachowania, dzięki któremu orzekający nie pominie istotnych okoliczności i oceni zacho-
wanie sprawcy możliwie wszechstronnie. Wieloaspektowa analiza powoduje większe 
zróżnicowanie ocen i w konsekwencji pociąga za sobą dalej posuniętą indywidualizację 
odpowiedzialności.

21 Ze względów językowych nie czynię tutaj rozróżnienia na reguły i zasady, posługując się tymi ter-
minami zamiennie. Wykształcenie się koncepcji struktury przestępstwa wzbogaciło oświeceniową re-
gułę o element materialny, odnoszący się do ujemnej zawartości społecznej danego zachowania; por. 
W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, s. 11. W ten sposób model wypracowany przez naukę 
prawa wywarł istotny wpływ na poczynania polityków. Powyższe zagadnienia dotyczą jednak prob-
lematyki wpływu nauki prawa na kształt polityki karnej, która pozostaje poza zakresem rozważań 
przedstawionych w niniejszej pracy.

22 W. Wolter, op.cit., s. 40 i następne.
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Będąc owocem dociekań nauki prawa, struktura przestępstwa nie stanowi jednorodnej 
koncepcji i przybierać może rozmaite formy23. Z perspektywy tematyki niniejszej pracy 
najciekawsze wydaje się rozwiązanie zaproponowane przez E. Belinga, wedle którego 
za przestępstwo powinien zostać uznany czyn: zabroniony pod groźbą kary (karalny), 
bezprawny i zawiniony24. Zaprezentowany model nie uwzględniał jednak ujemnej za-
wartości zachowania jako elementu konstytuującego przestępstwo. Samo stypizowanie 
jako czyn zabroniony stanowi tutaj wystarczającą podstawę do przypisania odpowie-
dzialności karnej za dane zachowanie

Powyższa koncepcja została uzupełniona i  rozszerzona – obecnie w polskiej nauce 
prawa powszechnie uznawany jest jej wariant pięcioelementowy, przewidujący, iż od-
powiedzialność karna może występować, jeśli zachowanie podlegające ocenie stanowi: 
1. czyn, 2. bezprawny, 3. karalny, 4. karygodny, 5. zawiniony25. Znalazło to odzwiercied-
lenie w treści 1. artykułu Kodeksu karnego26.

Oceniając opisane wyżej przekształcenia z punktu widzenia przyjętych kryteriów po-
stępu warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Wykształcenie się pięcioelementowej struktury przestępstwa pozwoliło jeszcze ści-
ślej określić kryteria odpowiedzialności karnej. Wyraźne odróżnienie bezprawności od 
karalności zachowania uporządkowało intuicje dotyczące podziału norm na sankcjo-
nujące i sankcjonowane, co miało niebagatelne znacznie dla wyjaśnienia istoty odpo-
wiedzialności za nieumyślne przestępstwa skutkowe z zaniechania. Pozwoliło bowiem 
na określenie kryteriów przypisania skutku na płaszczyźnie normatywnej, w oparciu 
o prawnorelewantne naruszenie reguł ostrożności (norm sankcjonowanych). Uwypu-
kliło także funkcję zabezpieczającą prawa karnego, jasno oddzielając ją od funkcji re-
gulacyjnej, właściwej pozostałym gałęziom prawa. Dodatkowo, wymóg karalności zo-
stał doprecyzowany poprzez wykształcenie pewnych schematów oceny, pozwalających 

23 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, s. 162.
24 Teoria Belinga wydaje się ciekawa przede wszystkim dlatego, że stanowi podstawę dla późniejszych 

rozważań polskich dogmatyków prawa karnego. Por. A. Zoll, Karalność i karygodność czynu jako odręb-
ne elementy struktury przestępstwa [w:] T. Kaczmarek (red.)Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej 
w polskim oraz niemieckim prawie karnym, Wrocław 1990, s. 101–112. 

25 W. Wróbel, A. Zoll, op.cit., s. 166–181. Nie oznacza to jednak, że jest to wariant jedyny możliwy. 
Por. R. Zawłocki, § 1. Pojęcie przestępstwa [w:]R. Dębski (red.),System prawa karnego, t. 3,Nauka o przestęp-
stwie. Zasady odpowiedzialności, s. 104–123 (rozważania dotyczące struktury przestępstwa).

26 Art. 1 Kodeksu karnego uzyskał następujące brzmienie: „§ 1 Odpowiedzialności karnej podlega ten 
tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popeł-
nienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. 
§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy 
w czasie czynu”. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. z dnia 2 sierpnia 1997 r. ze zm.
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stwierdzić, czy dany czyn realizuje wszelkie (przedmiotowe i podmiotowe) znamiona 
typu opisanego w ustawie. Mowa tutaj w szczególności o modelu obiektywnego przypi-
sania skutku oraz modelu przypisania strony podmiotowej27.

2. Wprowadzenie wymogu karygodności zachowania, związanego z oceną stopnia 
społecznej szkodliwości wpłynęło na indywidualizację oceny zachowania. Struktura 
przestępstwa została wzbogacona o kolejny (obok winy) element, podlegający gradacji.

3. Skonstruowanie precyzyjnego schematu zmniejszyło zakres dyskrecjonalnej władzy 
sędziego. Skoro każda osoba wydająca orzeczenie musi wykonać podobną pracę intelek-
tualną, analizując po kolei wskazane przesłanki, to istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że w podobnych sprawach zapadać będą podobne wyroki. Wprowadzenie jednolitej 
struktury przestępstwa wpływa zatem na zewnętrzną spójność orzeczeń.

4. Opisana wyżej ewolucja struktury przestępstwa była możliwa dzięki wykorzysta-
niu dorobku teorii prawa, ze szczególnym uwzględnieniem teorii norm sprzężonych, 
przewidującej występowanie norm sankcjonujących i  sankcjonowanych28. Pozwoliło 
to dookreślić relację zachodzącą pomiędzy prawem karnym a innymi gałęziami prawa, 
wyjaśniło fenomen reguł ostrożności, których naruszenie jest warunkiem sine qua non 
przypisania odpowiedzialności za spowodowanie skutku.

Przyjęcie przedstawionej wyżej koncepcji pociąga za sobą szereg nowych problemów, 
z którymi będzie musiała zmierzyć się doktryna prawa karnego. Szczególnie problema-
tyczna wydaje się kwestia oddzielenia bezprawności29 od karalności, przy jednoczesnym 
uznaniu obu z nich za konstytutywne elementy struktury przestępstwa. Takie definio-
wanie przestępstwa musi wpłynąć chociażby na zakres obowiązywania zasady nullum 
crimen sine lege. Skoro bowiem normy decydujące o bezprawności nie muszą być skody-
fikowane, to dochodzi w tym zakresie do wyłączenia obowiązywania reguły oświece-
niowej. Wydaje się, że powyższa okoliczność może stanowić jedynie potwierdzenie tezy 
o postępie zachodzącym w ramach nauki prawa karnego– wszak walka starego z nowym 
jest jego nieodzownym elementem. Nie mniej istotnym wyzwaniem stawianym przed 
nauką prawa karnego jest coraz powszechniejsze występowanie typów abstrakcyjnego 

27 Szerzej na ten temat: Kodeks karny. Część ogólna, A. Zoll (red.), w zakresie, w jakim dotyczy art. 1 oraz 
art. 9, Warszawa 2007.

28 Pomysł na dualistyczny podział norm prawnych autorstwa J. Landego stanowił podstawę dla kon-
cepcji norm sprzężonych funkcjonalnie, zaproponowanej przez Z. Ziembińskiego. Obie te teorie zo-
stały zaadaptowane na potrzeby nauki prawa karnego. Por. J. Lande, Nauka o normie prawnej, „Annales 
UMCS” 1956, t. 3; Z. Ziembiński, Teoria prawa, Warszawa–Poznań 1973, s. 29. 

29 Warto wskazać, że istota bezprawności nie jest obecnie sprowadzana do naruszenia reguł ostrożności 
(norm sankcjonowanych), ale wpisuje się w nią także pewien ładunek szkodliwości. W tym sensie 
możemy mówić o formalnym oraz materialnym aspekcie bezprawności.
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narażenia na niebezpieczeństwo30, co z kolei zmusza do pogłębionej refleksji nad metodą 
opisania tychże zachowań przy pomocy dostępnych schematów dogmatycznych. Skoro 
bowiem bezprawność rozumiana jest dualistycznie (formalnie – jako naruszenie reguły 
oraz materialnie – jako szkodliwe zachowanie, atakujące dobro prawne),a w przypadku 
typów z abstrakcyjnego narażenia nie mamy właściwie do czynienia z atakiem na do-
bro (atak ten częstokroć ma miejsce na tak dalekim przedpolu, że nie można powiązać 
go z konkretnym dobrem prawnym), to należy zadać pytanie, czy w tym przypadku 
nie zachodzi wyłącznie bezprawność formalna. Jeśli tak jest, to za rzeczywistą podstawę 
odpowiedzialności karnej należałoby uznać brak posłuszeństwa dla obowiązującej re-
guły prawnej, co z kolei musiałoby się spotkać ze zdecydowanym sprzeciwem, jako stan 
sprzeczny z treścią art. 31 Konstytucji RP31.

2. Przypisanie skutku
Skutkiem określa się zmianę w obiektywnej rzeczywistości, powstałą w wyniku wystą-
pienia czynnika zewnętrznego – przyczyny. Z punktu widzenia postępu prawa karnego 
problematyka skutku ma niebagatelne znaczenie z dwóch powodów.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że samo wystąpienie zmiany w obiektywnej 
rzeczywistości było przez długi czas jedynym warunkiem przypisania odpowiedzial-
ności za jej spowodowanie. Mieliśmy zatem do czynienia z odpowiedzialnością obiek-
tywną, która podlegała stopniowej subiektywizacji, poprzez wprowadzenie elementów 
zawinienia. Ten aspekt zagadnienia będzie jednak przedmiotem rozważań w części po-
święconej winie.

Zagadnienie skutku rozważać można jednak także od strony kryteriów jego przypi-
sywalności na gruncie prawa karnego32 – wydaje się, że taka perspektywa jest bardziej 
interesująca, jeśli wziąć pod uwagę temat niniejszego opracowania. To właśnie reguły 

30 D. Gruszecka, Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia, Warszawa 2012, s. 246–247.
31 Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w brzmieniu: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wol-

ności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym 
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia 
i  moralności publicznej, albo wolności i  praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty 
wolności i praw”. Statuuje zasadę subsydiarności i proporcjonalności prawa karnego, przesądzając, że 
zakaz karny musi być ustanowiony w celu ochrony dobra prawnego. Por. K. Wojtyczek, Zasada propor-
cjonalności jako granica prawa karania [w:] Racjonalna reforma prawa karnego, A. Zoll (red.), Warszawa 2011.

32 Szeroko na ten temat: M. Bielski, Obiektywna przypisywalność skutku w prawie karnym, [niepublikowa-
na rozprawa doktorska], s. 156. Por. także: J. Giezek, § 7. Teorie związku przyczynowego oraz koncepcje 
obiektywnego przypisania [w:] R. Dębski (red.),System prawa karnego,op.cit.,s. 419–523. Tam też obszerna 
bibliografia.
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przypisania skutku prowadzić będą do rozróżnienia skutków istotnych i nieistotnych 
z punktu widzenia prawa karnego, a zatem do sprecyzowania kryteriów odpowiedzial-
ność karnej w ogóle.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do społecznej szkodliwości 
czy winy, w przypadku analizowanej tu problematyki nie mamy do czynienia ze stop-
niowalnością. Odpowiedzialność za skutek może być przypisana bądź nie, nie może być 
przypisana bardziej lub mniej, indywidualizacja jest tutaj bardzo ograniczona. Kryte-
rium postępu będą w tym przypadku stanowić klarowność i zupełność przyjętego mode-
lu przypisania33, bowiem to one decydować będą o zewnętrznej spójności wydawanych 
wyroków.

W początkowej fazie rozwoju prawa karnego wystąpienie powiązania kauzalnego po-
między danym zachowaniem a skutkiem stanowiło podstawę dla pociągnięcia do odpo-
wiedzialności, wystarczające było samo wykazanie związku przyczynowo-skutkowego 
na płaszczyźnie ontologicznej. Z czasem okazało się jednak, że takie fizykalne postrze-
ganie skutku prowadzi do rozstrzygnięć absurdalnych – i tak za spowodowanie skutku 
był tak samo odpowiedzialny sprawdza wbijający nóż w klatkę piersiową ofiary, co osoba 
tracąca panowanie nad rozpędzonym wierzchowcem, który tratował ludzi znajdujących 
się na jego drodze. Należało uzupełnić je o dodatkowe kryteria.

Zmierzając do wyodrębnienia skutku prawnie relewantnego nauka prawa wypraco-
wała w pierwszej kolejności reguły dotyczące gradacji samych przyczyn. Posiłkując się 
teorią warunkowości autorstwa J. S. Milla34, traktującą skutek jako efekt sumy warunków 

33 W tym miejscu należy zaznaczyć, że niniejsze opracowanie zupełnie pomija kwestie związane z przy-
pisaniem skutku w przypadku przestępstw z zaniechania. Nie wydaje się to celowe z punktu widze-
nia niniejszej pracy – zamieszczona tu analiza stanowić ma bowiem jedynie ilustrację dla postawionej 
tezy. Rozważanie zawiłości doktrynalnych związanych z przyczynowością zaniechania czy kwestio-
nowaniem występowania płaszczyzny ontologicznej wpłynęłoby negatywnie na klarowność wywo-
du. W tym zakresie warto odesłać do następujących pozycji: M. Bielski, Obiektywna przypisywalność 
skutku w prawie karnym, niepublikowane rozprawa doktorska, Kraków 2009; Idem, Kryteria obiektywne-
go przypisania skutku na tle współczesnej polskiej dogmatyki prawa karnego [w:] Państwo prawa i prawo karne. 
Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Warszawa 2012, t. II, s. 
503–528; T. Sroka, Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypisania 
skutku, Warszawa 2013; T. Kaczmarek, Wybrane aspekty ontologicznych i normatywnych podstaw przypi-
sania skutku [w:] Podstawy odpowiedzialności za przestępstwo skutkowe, J. Majewski (red.), „Kwartalnik 
Prawa Publicznego” 2004, nr 4, s. 8; Idem, Spór wokół przyczynowości zaniechania i przypisania jego skutku 
[w:] Aktualne problemy prawa karnego. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70 urodzin Profesora Andrzeja 
J. Szwarca, Ł. Pohl (red.), Poznań 2009, s. 208.

34 J. S. Mill traktował przyczynę jako sumę warunków koniecznych – W. Wolter, op.cit., s. 70. W nauce 
prawa karnego po raz pierwszy koncepcję Milla wykorzystał M. von Buri, skąd przedostała się do 
polskiej nauki prawa– W. Wróbel, A. Zoll, op.cit., s. 195.
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koniecznych, wykształcono tzw. teorię ekwiwalencji. Zgodnie z jej założeniami za istot-
ne z punktu widzenia odpowiedzialności karne można uznać jedynie takie przyczyny, 
które stanowią warunek konieczny wystąpienia skutku. Stosowanie powyższej koncepcji 
w praktyce wiązało się z przeprowadzeniem testu warunku sine qua non, przyjmującego 
postać pytania: czy skutek X wystąpiłby pomimo wyeliminowania przyczyny Y. W razie 
udzielenia odpowiedzi twierdzącej przyczyna Y nie mogła być uznana za prawnie rele-
wantną. Powyższe rozwiązanie funkcjonowało prawidłowo jedynie w tych przypadkach, 
gdzie przyczyna wynikała ze skutku ponad wszelką wątpliwość.

Celem wyeliminowania powyższych niedoskonałości, nauka prawa zaczęła poszukiwać 
nowych rozwiązań, opartych na prawdopodobieństwie. W ten sposób w doktrynie coraz 
szersze uznanie zaczął zdobywać test warunku właściwego35, sprowadzający się do pyta-
nia: czy wystąpienie przyczyny Y z dużym prawdopodobieństwem może za sobą pociąg-
nąć, w świetle maksymalnej wiedzy o otaczającym nas świecie, skutek X? W razie udzie-
lenia odpowiedzi pozytywnej przyczyna Y winna zostać uznana za prawnie relewantną.

Obie powyższe koncepcje pomijały jednak element normatywny, który przecież 
w oczywisty sposób wpływał na określenie odpowiedzialności sprawcy. Nie jest bowiem 
tak, że każda przyczyna stanowiąca warunek właściwy nastąpienia skutku powinna 
umożliwiać skazanie. Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, w której osoba X oddając se-
rię strzałów z broni automatycznej podczas ćwiczeń poligonowych trafia osobę Y, która 
wbrew zakazowi przedostała się na linię strzału. Jakkolwiek nie można sensownie prze-
czyć, że wystrzelenie pocisku stanowi warunek właściwy, będący jednocześnie warun-
kiem sine qua non śmiertelnego skutku, to rozważanie odpowiedzialności karnej strzelca 
wydaje się niecelowe.

Powyższa intuicja znalazła odzwierciedlenie w koncepcji tzw. obiektywnego przypi-
sania skutku36, badającego powiązania między czynem sprawcy a zmianami w świecie 
zewnętrznym, które zaszły w wyniku jego realizacji, zarówno na płaszczyźnie ontolo-
gicznej (wykorzystując test warunku właściwego), jak i normatywnej, odnosząc się do 
bezprawności. Na gruncie powyższej koncepcji zachowanie sprawcy można uznać za 
powodujące prawnie relewantną zmianę w sferze sein, jeśli spełnione zostaną następu-
jące warunki:

35 Koncepcja powyższa, wypracowana w  niemieckiej nauce prawa karnego, została przeniesiona na 
grunt polski przez J. Giezka. J. Giezek, Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, Wrocław 
1994, s. 39.

36 A. Zoll, Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988, s. 47–48 i nast. Po-
wyższe opracowanie stanowi pierwsze, rodzime odwołanie do koncepcji obiektywnego przypisania 
skutku, stanowiąc jednocześnie próbę zaszczepienia jej na grunt polskiej doktryny.
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 — pomiędzy przyczyną a skutkiem zachodzić musi nieprzerwany łańcuch przyczy-
nowo-skutkowy (przekaz informacji bądź energii – płaszczyzna ontologiczna);

 — zachowanie, będące przyczyną skutku, narusza normę sankcjonowaną (bezpraw-
ność – płaszczyzna normatywna).

Zespolenie w  jednym modelu kryteriów normatywnych i ontologicznych odzwier-
ciedliło dualizm skutku, będącego przedmiotem zainteresowania prawa karnego. Jedno-
cześnie pozwoliło wykluczyć odpowiedzialność pewnej grupy osób już na etapie analizy 
znamion przedmiotowych, bez odnoszenia się do kategorii zawinienia. Rozstrzygając 
opisany wyżej przypadek strzelca powiedzielibyśmy, że niemożliwe jest przypisanie mu 
odpowiedzialności za spowodowanie skutku na płaszczyźnie normatywnej, zatem jego 
zachowanie nie realizowało znamion przedmiotowych przestępstwa.

Jakkolwiek koncepcja obiektywnego przypisania skutku stanowi na tle poprzedzają-
cych ją konstrukcji dogmatycznych stosunkowo precyzyjne narzędzie, pozwalające od-
dzielić skutki istotne od nieistotnych przy pomocy racjonalnych kryteriów, to coraz częś-
ciej zwraca się uwagę na potrzebę jej uzupełnienia. Przyjęcie kryterium bezprawności 
jako sprzeczności z normą sankcjonowaną, przy jednoczesnym braku wymogu kodyfika-
cji tych norm, biorąc pod uwagę ich ilość oraz liczne konflikty, do jakich dochodzi między 
normami tego typu, prowadzi do sytuacji, gdzie rozważanie płaszczyzny normatywnej 
staje się w istocie „szukaniem paragrafu”37. W każdym przypadku można doszukać się 
bowiem naruszenia jakichś norm ostrożności – mających charakter zwyczajowy, wyni-
kający z przepisów BHP38 etc. Problem powyższy jest szczególnie aktualny w przypad-
ku przestępstw nieumyślnych, gdzie właściwie naruszenie normy sankcjonowanej jest 
jedynym elementem zależnym od sprawcy, który zazwyczaj po prostu nie przewiduje 
tragicznych następstw swojego zachowania.

Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości wydaje się, że można spodziewać się dal-
szego doprecyzowania kryteriów przypisania skutku, polegających na wykształceniu 
się pewnych odmienności w przypadku przestępstw nieumyślnych. Nie idzie tu jednak 
o  powrót do porzuconych niegdyś wariantów nieumyślności  – niedbalstwa oraz lek-
komyślności, czy mieszania znamion podmiotowych oraz winy. Na potrzebę rozwiąza-
nia opisanych tu wątpliwości zwracał uwagę Sąd Najwyższy przy okazji rozpatrywania 
tzw. „sprawy płonących aniołów”39. Z jednej strony treść judykatu jasno wskazuje, że 

37 Zwraca na to uwagę J. Giezek. J. Giezek, Naruszenie obowiązku ostrożności jako przesłanka urzeczywistnie-
nia znamion przestępstwa nieumyślnego, „Państwo i Prawo” 1992, nr 1, s. 68.

38 Jest to zagadnienie stosunkowo nowe – nigdy wcześniej nie mieliśmy bowiem do czynienia z taką 
ilością norm sankcjonowanych, wyznaczających standardy postępowania z dobrem prawnym. 

39 Postanowienie Sądu Najwyższego z 15 lutego 2012 r., sygn. II KK 193/11, OSNKW 2012/9/89. Warte 
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karygodności (wysokiego poziomu społecznej szkodliwości) przestępstw nieumyślnych 
należy upatrywać w naruszeniach reguł ostrożności – a zatem w bezprawności (normy 
sankcjonowanej). Biorąc jednak pod uwagę, że sam skutek łączony jest raczej z normą 
sankcjonującą, powstaje szereg istotnych wątpliwości co do umiejscowienia przesłanek 
obiektywnego przypisania w strukturze przestępstwa.

W tej perspektywie wydaje się, że możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy zakłada 
przeformułowanie modelu obiektywnego przypisania poprzez odejście od kryterium 
obiektywnej przewidywalności na rzecz subiektywnej odpowiedzialności. Rozwiązanie 
takie należałoby ocenić negatywnie – prowadziłoby bowiem do zatarcia granic między 
elementami strony przedmiotowej i podmiotowej. Drugi kładzie nacisk na dualistyczne 
rozumienie pojęcia bezprawności: jako bezprawności materialnej i formalnej40. Sprzecz-
ność z normą sankcjonowaną stanowić może jedynie o bezprawności formalnej i jeśli 
nie jest z nią związana negatywna ocena czynu, dokonywana z perspektywy pewnych 
wartości społecznych, nie może stanowić podstawy dla przypisania skutku.

Nie przesądzając, która z powyższych możliwości znajdzie uznanie wśród dogma-
tyków prawa karnego, trzeba wskazać, że stanowią one wyraz dążenia do pełniejszej 
indywidualizacji odpowiedzialności karnej.

3. Wina
Problematyka winy zajmuje szczególną pozycję wśród zagadnień będących przedmio-
tem zainteresowania nauki prawa karnego41. To wina pełni funkcję legitymująca i limi-
tująca wymiar kary, dopasowując niejako rozmiar represji karnej do osoby sprawcy. Wy-
żej wskazano, że rozwój prawa karnego można streścić jako przejście od obiektywnych 
przesłanek odpowiedzialności, związanych z odpowiedzialnością za skutek, do przesła-
nek subiektywnych, związanych z określeniem stopnia zawinienia. J. Makarewicz wspo-
mina tutaj o dwuaspektowej przemianie – przekształceniu się winy zbiorowej w winę 
indywidualną oraz winy obiektywnej w winę subiektywną42. Choć na gruncie obecnej 

uwagi są także glosy do niniejszego orzeczenia: M. Małecki, Z problematyki obiektywnego przypi-
sania skutku (przypadek płonącego anioła), „e-Czasopismo Nauk Penalnych i Prawa Karnego”, poz. 
11/2013; Sz. Tarapata, Głos w sprawie „niebezprawnego naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym” 
(o przypadku tzw. „płonącego anioła”), „e-Czasopismo Nauk Penalnych i Prawa Karnego”, poz. 12/2013.

40 Rozróżnienie takie zaproponował Franz von Liszt, definiując pojęcie dobra prawnego. D. Gruszecka, 
op.cit., s. 139.

41 Na temat winy: J. Lachowski, § Wina w prawie karnym [w:] R. Dębski (red.),System prawa karnego,op.cit., 
s. 610–679. Tam też obszerna bibliografia.

42 J. Makarewicz, op.cit., s. 331.
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nauki prawa zastosowana terminologia może budzić wątpliwości, wydaje się że powyż-
szą intuicję należy uznać za trafną.

Odnosząc się do kwestii winy zbiorowej, należy wskazać, że dość szybko została ona 
wyeliminowana, a  przypadki karania pewnych zbiorowości za czyny jednostki były 
uznawane za barbarzyństwo na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju nauki prawa43. 
W okresie późnego średniowiecza nastąpił zanik, związany przede wszystkim z istotnym 
wpływem nauki Kościoła na poglądy dogmatyków włoskich44. W tym sensie indywidu-
alizacja odpowiedzialności karnej była raczej rezultatem uzgodnienia praktyki orzeczni-
czej z nauką Kościoła, niż efektem dogmatycznych dociekań nauki prawa.

Z punktu widzenia oceny postępu w nauce prawa o wiele ciekawsze wydaje się zagad-
nienie subiektywizacji odpowiedzialności karnej. Początkowa dominacja odpowiedzial-
ności obiektywnej (czy też – jak chce J. Makarewicz – winy obiektywnej) związana jest 
z przyjęciem materialistycznego punktu widzenia. Negatywnie oceniana, zauważalna 
zmiana w świecie rzeczywistym wymaga ukarania sprawcy owej zmiany, bez względu 
na jego rozeznanie, motywy działania etc. Tak było na bardzo wczesnym etapie rozwoju 
prawa karnego. Z czasem do wymogu spowodowania skutku w sensie fizykalnym dołą-
czono wymóg działania niezgodnie z prawem. Na tym etapie wina przyjmowała zatem 
właściwie postać prymitywnego modelu przypisania skutku. Jeśli brak było takiego na-
ruszenia, można było mówić jedynie o „przypadku”, który nie był karalny. Jednocześnie 
akcentowano stosunek sprawcy do czynności początkowej, a nie samego skutku.

Do istotnych przekształceń w pojmowaniu winy doszło w momencie, kiedy zaczęto 
zwracać uwagę na relację, jaka zachodzi pomiędzy sprawcą a skutkiem przestępnym, 
w szczególności czy sprawca ma świadomość możliwości wystąpienia skutku, czy obej-
muje go swoim zamiarem. Takie rozumienie winy w istotny sposób wpłynęło na indywi-
dualizację odpowiedzialności sprawcy. Wykształciła się bowiem nowa przesłanka stoso-
wania reakcji prawnokarnej, niewyodrębniona jeszcze w należyty sposób na poziomie 
dogmatycznym, jednakże funkcjonująca w praktyce. Widoczny jest tutaj brak podziału 
na winę i stronę podmiotową czynu, charakterystyczny dla powstałej w późniejszym 

43 W tym kontekście wątpliwości budzić może odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych. Moż-
liwe są dwa wytłumaczenia tego fenomenu. Z jednej strony można wskazać, że nie mamy tutaj do 
czynienia z zawinieniem, ale z innym modelem odpowiedzialności za czyn zabroniony (nie – prze-
stępstwo). Z drugiej strony wskazuje się, że odpowiedzialność podmiotów zbiorowych jest niczym 
innym, jak odpowiedzialnością indywidualną pewnych jednostek organizacyjnych i jako taka nie ma 
nic wspólnego z winą zbiorową. Por. J. Makarewicz, op.cit., s. 371.

44 S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, t. 1, Kraków 2002, s. 378. We wczesnej nowożyt-
ności odpowiedzialność zbiorowa akceptowana była jeszcze w polskim prawie wiejskim i wiązała się 
ze stosowanie kar pieniężnych. Przewidywał ją także kodek rosyjski z 1649 roku.
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okresie kompleksowej teorii winy45. Na tym etapie w ramach jednego kryterium (winy) 
rozpatrywano kwestie zamiaru, rozpoznawalności sytuacji, procesu motywacyjnego oraz 
zdolności do pokierowania swoim zachowaniem. Rozwiązanie pociągało za sobą szereg 
problemów, związanych przede wszystkim ze stopniowalnością winy. Wyżej zwrócono 
uwagę na dwie funkcje winy w prawie karnym – legitymującą oraz limitującą. Utożsa-
mianie winy z ze stroną podmiotową, która jest niestopniowalna i odnosi się do sfery 
faktów, wykluczało właściwie jej stopowanie – niemożliwa była konsekwentna realizacja 
drugiej z wymienionych funkcji.

Sytuacja powyższa uległa zmianie w miarę rozpowszechnienia się czystej teorii nor-
matywnej, traktującej winę jako odmienną przesłankę odpowiedzialności względem 
strony podmiotowej46. Ta ostatnia została uznana za element przynależny karalności. 
Tym samym doszło do ostatecznego wykształcenia się pojęcia winy jako wartościującego 
osądu sfery faktycznej, na który składają się znamiona podmiotowe, przedmiotowe oraz 
społeczna szkodliwość czynu. Przesłankami zawinienia są tutaj: możliwość rozpoznania 
znaczenia czynu, kierowania własnym zachowaniem oraz motywacja47. W ten sposób 
nastąpiło dalsze doprecyzowanie przesłanek odpowiedzialności karnej, wpisanych już 
w ramy struktury przestępstwa. Biorąc pod uwagę, że kara nie może przekroczyć stop-
nia winy, a ten określany jest na podstawie specyficznych cech czynu i samego sprawcy, 
dochodzi tutaj do daleko posuniętej subiektywizacji.

Jakkolwiek zaprezentowana powyżej koncepcja winy48 wpisuje się w przyjęte na wstę-
pie założenia postępu, nie można powiedzieć, by stanowiła skuteczne narzędzie, stoso-
wane w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Z uwagi na brak jasnego modelu przypisania 
winy oraz mechanizmów jej stopniowania, sędziowie nad wyraz często powołują się na 
ten element struktury przestępstwa dla poparcia swoich intuicji, nie zaś dla określenia 

45 Jakkolwiek kompleksowa teoria winy stoi w opozycji do struktury przestępstwa opisanej w początko-
wej części opracowania, to nadal znajduje zwolenników wśród niektórych przedstawicieli doktryny. 
Konsekwencją braku rozróżnienia na stronę podmiotową oraz winę jest funkcjonowanie w nauce 
prawa tzw. winy umyślnej oraz winy nieumyślnej. Oprócz teorii kompleksowej istotne znaczenie 
miała także teoria psychologiczna. Por. W. Wróbel, A. Zoll, op.cit., s. 315. 

46 Z uwagi na ograniczoną objętość artykułu zmuszony byłem pominąć rozważania tyczące się ewolucji 
strony podmiotowej. W tym miejscu warto zwrócić jednak uwagę na przywiązywanie coraz większej 
wagi do znamion strony podmiotowej, jako mających kluczowe znaczenie dla wymiaru kary. Obec-
nie nikogo nie dziwi, że osoba usiłująca dokonać zabójstwa poniesie surowszą odpowiedzialność od 
sprawcy wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

47 P. Kardas, J. Majewski, O dwóch znaczeniach winy w prawie karnym, „Państwo i Prawo”1993, nr 10, s. 77.
48 Podkreślić należy, że istnieje także szereg innych koncepcji winy, na których omówienie nie starczyło-

by tu miejsca. Należy jednak zasygnalizować w szczególności występowanie teorii relacyjnej. Szerzej 
na ten temat: M. Rodzynkiewicz, Kilka uwag o relacyjnym ujęciu winy w prawie karny, „Ruch Praw-
niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, z. 4, s. 65 i nast.
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formy czy rozmiaru represji karnej. Wydaje się, że dalszy rozwój teorii normatywnej 
powinien zmierzać ku określeniu kryteriów stopniowalności zawinienia. Pociągnęłoby 
to za sobą dookreślenie przesłanek odpowiedzialności, a co za tym idzie – przyczyniłoby 
się do uzyskania pełniejszej spójności wydawanych orzeczeń.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że przyjęcie czystej normatywnej teorii winy po-
woduje istotne komplikacje przy ocenie czynów popełnianych w ramach nieświadomej 
nieumyślności – odpowiedzialność sprawcy ma wtedy charakter właściwie obiektyw-
ny, co z kolei świadczyć może o regresie. Wydaje się jednak, że rozwiązania problemu 
należałoby szukać raczej w przeformułowaniu kryteriów przypisania na płaszczyźnie 
podmiotowej49, a nie modyfikacji normatywnej teorii winy.

III.  Podsumowanie

W początkowej części niniejszych rozważań postawiono tezę, że kryteriami postępu 
w nauce prawa karnego są:

1. maksymalizacja indywidualizacji odpowiedzialności;
2. maksymalizacja spójności zewnętrzna wydawanych orzeczeń.

Powyższe kryteria stanowią jednocześnie cele nauki prawa, która rozwija się wtedy, 
gdy kolejne koncepcje dogmatyczne pozwalają na ich pełniejszą realizację. Wydaje się, 
że zaprezentowane wyżej przykłady potwierdzają jej trafność. Zarówno przekształcenia 
zachodzące w przypadku struktury przestępstwa, jak i te odnoszące się do przypisaniu 
skutku czy problematyki zawinienia cechuje dążenie do coraz ściślejszej określoności 
reguł50, w ramach których dochodzić ma do wydania orzeczenia. Jednocześnie owo pre-
cyzowanie zasad ma na celu maksymalną indywidualizację odpowiedzialności sprawcy, 
a nie np. uproszczenie postępowania dowodowego.

Analiza przemian, do jakich dochodziło na przestrzeni dziejów, jakkolwiek wyrywko-
wa ze względu na ograniczą objętość opracowania, pozwala podtrzymać hipotezę o li-
nearności rozwoju prawa karnego, polegającą na przechodzeniu od kryteriów obiektyw-
nych do subiektywnej winy, jako konstrukcji legitymującej i limitującej karanie. Nauka 
prawa, wykorzystując właściwe jej narzędzia metodologiczne, wypracowuje rozwiąza-
nia doktrynalne, które następnie zostają przyswajane i przekształcane przez praktykę. 

49 Szerokie rozważania na temat modelu tzw. subiektywnego przypisania przeprowadził J. Giezek. 
J. Giezek, Świadomość sprawcy czynu zabronionego, Warszawa 2013. 

50 W tym sensie termin „określoność” odnosi się do samych zasad odpowiedzialności karnej, nie zaś do 
precyzyjnego opisu znamion danego typu czynu zabronionego.
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Ujawniające się w tym procesie nieścisłości stanowią kolejne wyzwania dla doktryny – 
powyższy proces trwa nieustannie. Wydaje się, że dopóki system prawa karnego oparty 
będzie na założeniach pozytywistycznych, przy jednoczesnym uznaniu wartości kultury 
judeochrześcijańskiej nie jest możliwe odwrócenie kierunku jego postępu w stronę od-
powiedzialności obiektywnej czy zbiorowej.

Postęp w nauce prawa karnego pociąga za sobą zmiany legislacyjne – projektowana 
nowelizacja części ogólnej Kodeksu karnego zakłada chociażby ujęcie zasad obiektyw-
nego przypisania skutku w ramy przepisów prawnych, uporządkowanie zagadnienia 
reguł ostrożności opisanych w art. 9 k.k. oraz uzupełnienie struktury przestępstwa o ele-
menty obiektywnej przewidywalności następstw przedsiębranych czynów. Wskazane 
przekształcenia, przyczyniające się do indywidualizacji odpowiedzialności sprawcy są 
efektem dyskursu, jaki prowadzono w nauce prawa karnego przez ostatnie dwie dekady.


