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Streszczenie

Postawy społeczne wobec karalności za wybrane przestępstwa są tematem licznych
badań. Wskazują one jasno na określone ustosunkowanie obywateli wobec wymiaru kary,
z punktu widzenia ich zasadności i sprawiedliwości. Niniejsze badanie miało na celu prze-
analizowanie pod kątem psychologicznym współzależności między zmiennymi o charakte-
rze demograficznym, społecznym i emocjonalnym a ustosunkowaniem wobec penalizacji
wybranych przestępstw. Wyniki pokazały, że kobiety mają średnio wyższe nasilenie stop-
nia empatii, ogólnie częściej postawę rygorystyczną, w tym za przestępstwo dzieciobójstwa.
Osoby o najwyższych średnich wynikach w teście Kwestionariusza Rozumienia Empatycz-
nego, prezentowały średnio częściej postawę bardziej rygorystyczną, niż jest to przewidziane
w prawie karnym. Pewne kategorie przestępstw: 1) gwałtu ze szczególnym okrucieństwem,
2) zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, 3) propagowania lub pochwalania zachowań
pedofilskich, 4) przymuszania do prostytucji, jednogłośnie zostały ocenione jako niezasłu-
gujące na łagodniejszy niż przewidywany, wymiar kary. Istnieje potrzeba dalszych analiz,
które wskazywałyby, w jaki sposób cechy indywidualne człowieka decydują o wyborze kary
w obliczu oceny czyjegoś bezprawnego zachowania.
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Psychological analysis of adults’ attitudes to penalization of selected illegal acts
with regard to socio-demographic features and empathy levels. Research report

Abstract

There is a bulk of research on social attitudes to the penalization of selected crimes.
Studies clearly show that citizens tend to adopt a specific attitude to penalties, which is con-
ditioned by their appropriateness and fairness. The aim of our study was to analyze, in psy-
chological terms, the relation between demographic, social and emotional variables and the
attitude adopted towards the incrimination of some illegal acts. The results show generally
higher empathy levels and stricter attitudes among women, especially to infanticide. Indi-
viduals with the highest average results in the EUQ (Empathic Understanding Questionnaire)
displayed on average a more rigorous attitude than the one specified by the criminal code. For
certain categories of crimes, such as: 1) rape with extreme cruelty; 2) murder with extreme
cruelty; 3) dissemination and welcome of pedophile activity; and 4) forced prostitution, there
was a unanimous agreement that penalties should not be less than those already set forth in
legislation. There is a need for further analyses to demonstrate how the individual’s specific
characteristic may influence their choice of penalty when faced with the task of assessing an
illegal behavior.

Key words: empathy, penalization, crimes, euthanasia, infanticide, trafficking in human be-
ings, abuse

Wprowadzenie

Zjawiska patologiczne, będące naruszeniem istniejącego porządku
społecznego wiążą się z ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności praw-
nej. Z uwagi na zagrożenia i skutki, jakie generują, zostają uznane przez
obowiązujące prawo za przestępstwo. System kar przypisanych do danego
czynu zabronionego stanowi o zakresie jego penalizacji.

Według Łukasza Ostrowskiego, kara dla sprawcy niedozwolonego
czynu nie tylko wymusza poniesienie przez niego odpowiedzialności ale
i porządkuje relacje międzyludzkie. Stąd znacząca z punktu widzenia na-
uki penologii jest zarówno postać pokrzywdzonego, jak i zbiorowości
ludzkiej. Z tej racji istotne jest by w dyskursie naukowym obejmującym
zagadnienia represyjności prawa brać pod uwagę element społecznego od-
bioru karalności za przestępstwa (Ostrowski 2011: 7–9). Mirosława Me-
lezini pisze: „jeżeli w procesie stosowania prawa, spośród ogólnie dostęp-
nych instrumentów prawnych przewidzianych w normach prawa karnego,
organ państwowy, w ramach luzu decyzyjnego, wybiera takie instrumenty,
które są bardziej surowe, o większym ładunku dolegliwości, w miejsce ła-
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godniejszych, mniej dolegliwych, można wówczas mówić o punitywności
stosowania prawa” (Melezini 2003: 15).

Już Adam Podgórecki (1976) wskazywał, że patologie społeczne na-
leży rozpatrywać pod kątem naruszeń norm moralnych i wyrządzania
szkód społecznych (Hołyst 2004: 1269–1348; Hołyst 2013: 64). Leon
Chełmicki-Tyszkiewicz dodaje, że o ile prawo karne decyduje o stopniu
punitywności wymiaru sprawiedliwości, to jednak ostateczny efekt co do
sankcji jest zależny od również innych czynników, w tym celów kary czy
też postaw społecznych wobec przestępczości (Muskała 2008: 86). Wo-
bec powyższego, celowe wydaje się być analizowanie zagadnień dotyczą-
cych zjawiska patologii społecznych, pod kątem ich społecznego odbioru,
w tym postaw co do karalności za wybrane czyny niedozwolone.

Jak wskazuje Mirosław Rutkowski „większość z nas podziela nie-
wątpliwie przekonanie, że złamanie prawa powinno pociągać za sobą ja-
kąś karę” (Rutkowski 2011: 107). Maria Ossowska w „Podstawach nauki
o moralności” (1966) pisze, że ludzie deklarując bardzo silne potępienie
moralne w odniesieniu do czynów pewnej kategorii będą również doma-
gać się regulacji prawnej w tym zakresie (Podgórecki i in. 1967: 51–52).
Z uwagi na stosunek wobec zjawiska karalności należy wyróżnić dwa sta-
nowiska: rygorystyczne — zakładające karanie w wymiarze większym niż
wskazują na to obowiązujące przepisy prawa i liberalne.

Jak wskazuje Anna Kossowska, punitywna postawa społeczeństwa
polskiego jest związana z m.in. z wyobrażeniami na temat przestępczo-
ści, przestępstw, kategoryzowaniem ludzi potencjalnie groźnych dla spo-
łeczeństwa, poczuciem zagrożenia przestępczością, jako wynik współcze-
snej dezorganizacji społecznej (Kossowska 2007: 11–12).

Badania związane z analizą postaw społecznych wobec kar były po-
dejmowane na różnym gruncie. Niektóre z nich wykazały, że:

1) odnosząc się do poczucia zagrożenia przestępczością oraz opinii
społecznych o przyczynach i sposobach przeciwdziałania zjawisku prze-
stępczości — istnieje szeroki społeczny zasięg poparcia dla zaostrzenia re-
presji karnych, które są postrzegane jako najlepsza metoda przeciwdziała-
nia przestępczości (na podstawie analizy badań na zlecenie OBOP i CBOS
w latach dziewięćdziesiątych). W 1998 roku, blisko trzy czwarte badanych
uznało, że zbyt niskie kary wymierzane przestępcom są jednym z najwięk-
szych utrudnień w walce z przestępczością (Osiecka 1998: 1).

2) większość ankietowanych w 2006 roku Polaków „karę najsurow-
szą, tj. bezwzględną karę pozbawienia wolności, proponowała dla spraw-
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ców następujących zachowań spośród kilkudziesięciu uwzględnionych
w ankiecie: zabójstw, zgwałceń (niezależnie od tego, jak zachowywała się
kobieta), a także handlu narkotykami, znęcania się nad członkiem rodziny,
prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i kradzieży z włamaniem”
(Korwin-Szymanowska 2009: 310–315).

3) odnosząc się do problematyki stosowania kary dożywotniego po-
zbawienia wolności wobec młodocianych i nieletnich sprawców — istnie-
je znaczne wsparcie społeczne dla polityki postępowania wobec nieletnich
opartej w większym stopniu na idei wychowania i resocjalizacji niż odwe-
tu społecznego (Jaworska 2013).

4) wymiar kar oraz poglądy na politykę kryminalną, analizowane
m.in. na grupie prokuratorów i sędziów, wykazały, że badani skłaniają się
ku poglądowi obligatoryjnego zaostrzania kar recydywistom oraz oceniają
(3 na 8 sędziów) podniesienie górnej granicy kar za najbardziej dolegliwe
przestępstwa — za przydatne (Hołyst 2004: 1462, 1483).

Oceny co do wymiaru kary za wybrane przestępstwa podyktowa-
ne są cechami osobistymi, w tym cechami o charakterze psychologicz-
nym. Dotychczas w badaniach nad rygoryzmem stwierdzono, że ry-
goryzm jest związany w sposób statystycznie istotny z jednej strony
z subiektywnym, poczuciem zagrożenia i brakiem odporności na sy-
tuacje zagrożenia. Z drugiej zaś strony wynika on z faktycznego za-
chowania, które wyraża się w stosowaniu surowszych kar (Podgórec-
ki 1966: 60).

Jak wskazuje Bernard Weiner, człowiek w sytuacji bycia sędzią
oprócz standardów moralnych, wymagań kulturowych, podlega wpływo-
wi uczuć, co może wpłynąć na myślenie o granicach karalności (Weiner
2013: 24). Poprzez poznanie sytuacji (np. specyfiki danego czynu), kształ-
tuje się w człowieku określony afekt, co przyczynia się z kolei do aktywo-
wania określonego działania, w tym podjęcia decyzji. To emocje popycha-
ją do działania. Jeśli człowiek żywi określone przekonania wobec odpo-
wiedzialności za dany czyn to generuje uczucia z taką sytuacją związane.
Emocje moralne takie jak gniew czy współczucie stanowią o granicach
uznawania czegoś za złe, o granicach odpowiedzialności. Ocena osobista
czy ktoś działał w sposób kontrolowany stanowi o przypisaniu odpowie-
dzialności (Weiner 2013: 113, 119). Jeśli kontroli brak — nie przypisuje
się odpowiedzialności, pojawia się współczucie i skłonność do zachowań
prospołecznych (udzielania pomocy) oraz tłumienia zachowań antyspo-
łecznych, w tym karania (Eisenberg 1986: 147).
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Formułowanie ocen zachowań innych osób, oparte na idei troski
i sprawiedliwości, wiąże się w pracach na gruncie psychologicznym z em-
patią (Hoffman 2006: 14). Janusz Reykowski przyjmuje, że empatia emo-
cjonalna jest stanem, który prowadzi do doświadczania cudzych nastro-
jów i afektów jako własnych (Reykowski 1986: 107–111). Inni badacze,
Wolfgang Köhler i George H. Mead przyjęli, że empatia to zrozumienie,
interpretowanie działań drugiego człowieka — oraz zgłębianie tego, jak
on postrzega świat (Davis 1999: 16). Sam termin generalnie oznacza stan
szczególnej wrażliwości wobec uczuć innych, gdzie zrozumienie stanów
uczuciowych innych osób skłania ku zachowaniom wspierającym, zacho-
wań pomocnych (Hare 1993: 75; Strus 2012: 89–90). Badania potwier-
dzają występowanie pozytywnego związku między empatią a postrzega-
niem zasad moralnych. Odgrywa ona znaczącą rolę w procesie hamowania
agresji i niwelowania zachowań szkodzących społeczeństwu (Kalliopuska
1992: 13–29). Nie przeprowadzono jednak do tej pory badań na grun-
cie psychologicznym, które wskazywałyby w jaki sposób empatia i inne
wskaźniki społeczne, socjodemograficzne kształtują postawy wobec kara-
nia innych.

Cel badania i założenia metodologiczne

Celem poznawczym niniejszej pracy było dokonanie analizy związ-
ków między zmiennymi charakteryzującymi osoby badane a ustosunko-
waniem wobec penalizacji wybranych przestępstw. Pod uwagę wzięto na-
stępujące czynniki:

a) o charakterze demograficznym:
— wiek (grupa wiekowa: adolescenci bądź dorośli),
— płeć,
— wykształcenie,

b) o charakterze społecznym:
— posiadanie dzieci (tak lub nie),
— bycie w związku bądź bycie singlem (opisane na potrzeby bada-

nia jako zmienna: status cywilny),
c) o charakterze emocjonalnym:

— poziom empatii (opisane na potrzeby badania jako zmienna
o charakterze emocjonalnym).

Sformułowano następujące pytania badawcze:
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1. Czy istnieje związek między zmiennymi demograficznymi a ustosun-
kowaniem wobec penalizacji przestępstw?

2. Czy istnieje związek między zmiennymi o charakterze społecznym
a ustosunkowaniem wobec penalizacji przestępstw?

3. Czy istnieją różnice w poziomie empatii między osobami badanymi,
ze względu na ich charakterystyki społeczno-demograficzne?

4. Czy istnieje związek między empatią a ustosunkowaniem wobec pe-
nalizacji przestępstw?
Adekwatnie do pytań, sformułowano hipotezy badawcze:

H1: Istnieje związek między zmiennymi: wiek (grupa wiekowa), płeć
i poziom wykształcenia a ustosunkowaniem wobec penalizacji prze-
stępstw.

H2: Istnieje związek między zmiennymi: posiadaniem dzieci (byciem bez-
dzietnym), byciem w związku (singlem) a ustosunkowaniem wobec
penalizacji przestępstw.

H3: Istnieją różnice w poziomie empatii osób badanych, ze względu na
ich charakterystyki społeczno-demograficzne.

H4: Istnieje związek między poziomem empatii a ustosunkowaniem wo-
bec penalizacji przestępstw.

Opis badanych i narzędzia pomiaru

Badania były prowadzone w 2014 roku na terenie województwa ku-
jawsko-pomorskiego. Udział wzięło 97 osób dorosłych w wieku 18–70 lat.

Badanie miało charakter kwestionariuszowy. Do wypełnienia jako
pierwsza przedstawiona została metryczka obejmująca pytania o wiek,
płeć (kobieta, mężczyzna), wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne, za-
wodowe, średnie, wyższe), status cywilny (bycie w związku, bycie w po-
jedynkę) oraz posiadanie dzieci (tak lub nie).

W przedziale wiekowym odpowiadającym okresowi adolescencji tj.
18–22 roku życia znalazły się 42 osoby a 55 osób było w grupie wie-
kowej odpowiadającej dorosłości tj. od 23 roku życia. Tylko 1 osoba
zadeklarowała wykształcenie zawodowe, 6 badanych — poziom gim-
nazjalny, 68 osób — wykształcenie średnie a 22 osoby wykształce-
nie wyższe. Ze względu na małoliczność grup, z analiz pod kątem tej
zmiennej odrzucono dwie najniższe wykształcone grupy osób. W pró-
bie badawczej 22 osoby zadeklarowało posiadanie dzieci. Życie w po-
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jedynkę przypisało sobie 38 badanych a 61 zaznaczyło odpowiedź by-
cie w związku. Spośród badanych 65 osób stanowiły kobiety a 32 męż-
czyźni.

Badani wypełniali ponadto Kwestionariusz Rozumienia Empatycz-
nego autorstwa Andrzeja Węglińskiego (1983). Ujmuje on empatię jako
zespół emocjonalno-poznawczy, na który składają się m.in. tendencje do
współdźwięczenia emocjonalnego z innymi ludźmi, sympatyzowania z in-
nymi przeżyć przyjemnych i przykrych, wrażliwości na przeżycia innych
ludzi, wczuwania się w przeżycia innych oraz gotowości poświęcenia się
dla innych. Opisywane narzędzie składa się z 33 itemów, każdorazowo
ocenianych na skali: tak, raczej tak, raczej nie i nie. Badany ustosunko-
wuje się wobec przedstawionych twierdzeń, które odnoszą się do jego
myśli i przeżyć związanych z kontaktami z innymi ludźmi (przykłado-
wo: „Rozpacz innych ludzi pozostaje we mnie bardzo długo”; „Cierpie-
nie innych ludzi wymaga ode mnie współczucia i troski”; „Wzruszam się
nieszczęściem innych ludzi”). Przy obliczaniu wyników posłużono się za-
sadami zaprezentowanymi przez Autora narzędzia, zgodnie z opisanym
wzorem a (dla pytań nr 1–12, 14–19, 21–26, 31–33) i wzorem b (dla py-
tań 13, 20, 27–30). Z uwagi na brak norm dla obydwu przedziałów wie-
kowych, wykorzystano w badaniu wyniki ogólne. Badania Węglińskie-
go wykazały zadowalającą rzetelność i trafność testu. Empatia mierzona
kwestionariuszem KRE koreluje dodatnio z obserwowalnymi przejawa-
mi zachowań prospołecznych, altruizmu, życzliwości, opieki oraz ujemnie
z zachowaniami o charakterze agresywnym oraz egoistycznym (Węgliń-
ski 1984).

Osobom badanym przedstawiono do wypełnienia ankietę dotyczą-
cą ustosunkowania wobec 10 przepisów każących za następujące prze-
stępstwa: zabójstwo w afekcie, zabójstwo ze szczególnym okrucień-
stwem, dzieciobójstwo, znęcanie się, zgwałcenie w sytuacjach szcze-
gólnych, zabójstwo eutanatyczne, propagowanie lub pochwalanie zacho-
wań pedofilskich, przymuszanie do prostytucji, handel ludźmi i dopro-
wadzenie człowieka do samobójstwa. Są to przestępstwa ujęte w pol-
skim ustawodawstwie karnym, zagrożone określonym wymiarem ka-
ry. Wybrane również zostały pod kątem zagrożenia karą, tj. obowią-
zujące ustawodawstwo przewiduje jedyną formę kary pod postacią po-
zbawienia wolności. Przyjęto, że w sytuacji wyboru kary pod innymi
postaciami np. ograniczenia wolności, trudniej będzie wyrazić zdanie
osobom badanym nieposiadającym wykształcenia wyższego, prawnicze-



178 Ewa Sygit-Kowalkowska, Krzysztof Kraszkiewicz

go. W instrukcji do ankiety zawarto pytanie: „Czy zgadza się Pan/Pa-
ni z karami grożącymi za najcięższe przestępstwa?”. Przy konstruowa-
niu narzędzia posłużono się zarówno definicjami zawartymi w kodek-
sie karnym, encyklopediach prawa — co do rozumienia wybranych
przestępstw, jak i skrótową nazwą kategorii przestępstwa. Przykłado-
wo: dzieciobójstwo było opisane w ankiecie jako zabójstwo noworod-
ka przez matkę w okresie porodu i pod jego wpływem (ta defini-
cja jest zawarta w kodeksie karnym). Do danego przestępstwa poda-
ne było zagrożenie karą np. za czyn dzieciobójstwa matce grozi ka-
ra pozbawienia wolności (więzienia) od 3 miesięcy do 5 lat. Do py-
tania „Czy twoim zdaniem obowiązujące prawo wobec (np.)dziecio-
bójczyni jest...” badany każdorazowo wybierał spośród 3 odpowiedzi :
„a) zbyt łaskawe, b) w pełni popieram, c) zbyt rygorystyczne”. Odpo-
wiedź a) była kodowana −1, odpowiedź b) jako 0 i odpowiedź c) ja-
ko +1. Wynik ogólny ujemny to rygorystyczne ustosunkowanie wobec
przepisów prawa dotyczących karalności, wynik dodatni to postawa ła-
godniejsza, zaś 0 to wyraz postawy akceptującej obowiązujące regu-
lacje.

Do analiz statystycznych zastosowano test Shapiro-Wilka dla analizy
rozkładu wyników testu KRE i wyników ogólnego ustosunkowania wobec
karania, Test F, wykres ramka-wąsy, tabele zbiorcze procentowe, wykresy
kołowe. Wykorzystano pakiet Statistica, przy granicznym poziomie istot-
ności p = 0,05.

Wyniki

Procentowe ujęcie wyników prezentujących postawy wobec karalno-
ści za wybrane przestępstwa pokazało, że co do: 1) gwałtu ze szczególnym
okrucieństwem, 2) zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, 3) przymu-
szania do prostytucji — żadna z osób badanych nie wyraziła zdania, że
zasadne jest karać za nie w sposób łagodniejszy. Co do propagowania lub
pochwalania zachowań pedofilskich, wyniki procentowe również to po-
kazały. Badani w stosunku do tego czynu zabronionego najliczniej repre-
zentowali stanowisko rygorystyczne. Biorąc pod uwagę podział badanych
ze względu na wymienione wyżej zmienne, najmniejszym procentowym
wynikiem była grupa singli (84%) a najliczniejsza (91%) osób z wykształ-
ceniem wyższym.
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Wła ś c iwo ś c i d emo g r a f i c z n e
a s t o s un ek wobe c p en a l i z a c j i

Jak wykazały badania, w ogólnym stosunku wobec karania ani płeć,
wiek czy wykształcenie nie wykazały istotnego związku statystycznego.
Uwzględniając podział na poszczególne przestępstwa, wyniki pokazały
zróżnicowanie stosunku osób badanych co do karania za dzieciobójstwo
w zależności od płci (p = 0,003).

Wykres 1. Rozkład wyników ustosunkowania wobec penalizacji dzieciobójstwa
ze względu na płeć
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Kobiety prezentowały średnio bardziej rygorystyczną postawę w sto-
sunku do wyników grupy mężczyzn (wykres 1). Analizy procentowe wy-
kazały, że 80% kobiet (i odpowiednio 50% mężczyzn) wykazało postawę
bardziej rygorystyczną gdzie ponad 40% mężczyzn i ponad 16% kobiet
postawę akceptującą obowiązujące regulacje dotyczące karania.

Zmienna wykształcenie ma statystycznie istotne znaczenie w ocenie
karania za przestępstwo zabójstwa eutanatycznego (p = 0,033). Jak wska-
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Wykres 2. Rozkład wyników ustosunkowania wobec penalizacji eutanazji
ze względu na wykształcenie
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zuje wykres 2, za utrzymaniem stanu obowiązującego, najliczniej głoso-
wała grupa z wykształceniem wyższym (postawa 0; 45% do 37%).

Za zaostrzeniem karania wypowiedziało się więcej osób badanych
z wykształceniem wyższym niż średnim (postawa −1: 23% do 9%). Posta-
wa prezentująca nastawienie mniej karzące od obowiązującego była czę-
ściej deklarowała przez osoby o niższym poziomie wykształcenia (posta-
wa +1; 54 do 32%).

W stosunku do wieku nie wykazano istotnych statystycznie zależno-
ści.

W ł a ś c i wo ś c i s po ł e c zn e a s t o s un ek wobe c p en a l i z a c j i

Ogólny stosunek wobec karania (w wykresie 3: stosunek wobec §)
pozostawał w istotnej zależności ze statusem cywilnym (kategoriami: by-
cie w związku/ bycie singlem) (p = 0,002). Średnio bardziej rygorystyczną
postawę wykazały osoby pozostające w związku.

Uwzględniając podział ankietowy na poszczególne czyny, status cy-
wilny pozostaje w zależności z postawą wobec karania za przestępstwo
znęcania się (p = 0,038). Wykres 4 pokazuje, że średnio postawę bardziej
rygorystyczną deklarują osoby pozostające w związku. Uwzględniając
wyniki procentowe, wyrażające bądź postawę akceptującą, bądź bardziej
rygorystyczną, bądź łagodniejszą, tabele wykazały: 58% singli w stosunku
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Wykres 3. Rozkład wyników ogólnego ustosunkowania wobec penalizacji
ze względu na status cywilny
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do 76% osób w związkach zaprezentowało postawę zaostrzającą, prawie
dwukrotnie więcej singli wyraziło postawę akceptującą wobec przepisów
w stosunku do drugiej grupy (39% do 24%). Żadna z osób badanych po-
zostających w związku nie wyraziła postawy łagodniejszej.

Na poziomie p = 0,007 ukształtował się wynik w stosunku do handlu
ludźmi. Wykres 5 pokazuje, że średnio łagodniejszą postawę przejawiali
w badaniu single (3% osób z tej grupy badanych) a wśród osób w związ-
kach żaden badany nie wyraził takiej postawy.

Jak wykazały badania, posiadanie dzieci nie różnicuje ogólnego sto-
sunku wobec karania, jak i wobec poszczególnych przestępstw.

Wł a ś c i wo ś c i emoc j on a l n e o s ó b bad anych .
S t o s un ek wo be c p en a l i z a c j i

Badanie właściwości emocjonalnych osób badanych skoncentrowane
było w pierwszym kroku na analizie poziomu empatii. W zakresie zmien-
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Wykres 4. Rozkład wyników ustosunkowania wobec penalizacji znęcania
ze względu na status cywilny
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nych o charakterze demograficzno-społecznym (wiek, płeć, wykształce-
nie, posiadanie dzieci, bycie w związku), tylko płeć różnicuje poziom opi-
sywanych zdolności (p = 0,004). Kobiety uzyskały średnio wyższe wyniki
niż mężczyźni (wykres 6).

Wykres 7 pokazuje, w jaki sposób zmienna płeć, w stosunku do po-
ziomu KRE różnicuje postawy wobec karalności. Kobiety z wynikami
świadczącymi o wyższym poziomie empatyczności prezentowały bardziej
zróżnicowane oceny niż te o niższym poziomie KRE. Niezależnie od płci,
średnio najwyższe wyniki w zakresie właściwości empatycznych to śred-
nio najczęściej rygorystyczna ogólna postawa wobec karalności za prze-
stępstwa. Jednocześnie tylko w grupie kobiet o średnio wyższym wyniku
KRE znalazły się takie osoby badane, które zaznaczały odpowiedzi skła-
dające się na postawę „0” czyli akceptującą.

Analizy ustosunkowania wobec penalizacji poszczególnych prze-
stępstw wykazały, że relacje między poziomem KRE a nastawieniem wo-
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Wykres 5. Rozkład wyników ustosunkowania wobec penalizacji handlu ludźmi
ze względu na status cywilny
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bec karalności mają istotną zależność jedynie w stosunku do przestępstwa
eutanazji (p = 0,029).

Wykres 8 wskazuje, że:
a) postawę łagodniejszą co do karania przejawiały średnio częściej

osoby o przeciętnych wynikach w zakresie empatii (33–66 punktów).
W tej grupie znalazły się osoby o najniższych wynikach KRE (patrz: prze-
działy max–min w ramce — wąsy).

b) osoby o średnio wysokich wynikach empatii (przedział 67–99 pkt)
— postawę bardziej karzącą. Była to grupa najbardziej jednolita pod
względem wyników KRE.

c) postawę akceptującą co do obowiązującego traktowania osoby do-
konującej zabójstwa eutanatycznego najczęściej przejawiały osoby badane
o najniższych średnich wynikach w zakresie empatii. Jednocześnie w tej
grupie znalazły się również osoby, które osiągnęły najwyższy wynik ogól-
ny KRE (patrz: przedziały max–min w ramce — wąsy).
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Wykres 6. Rozkład wyników KRE w zależności od płci
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Dyskusja

Decyzyjność ludzka odnośnie sankcji za niewłaściwe zachowanie in-
nych ludzi jest wpisana w różne sytuacje społeczne i zawodowe. W wy-
pełnianiu obowiązków np. sędziego, prokuratora, pracownika służb mun-
durowych, istnieje konieczność podejmowania takich rozstrzygnięć przy
jednoczesnym marginesie dowolności, w jakim mogą dokonać takiego
wyboru. Jak wskazuje literatura przedmiotu, w stosowaniu prawa czło-
wiek przyjmuje własne postawy poznawcze, wyrażając tym swoje war-
tości i preferencje stąd psychospołeczne właściwości stanowią również
o wymiarze kary (Kaczmarek 2014: 188–233). Jednocześnie — jak już
wspomniano — dokonywanie takich wyborów wpisane jest w codzienne
funkcjonowanie społeczne.

Aleksandra Szymanowska w 2008 roku w kontynuacji badań nad po-
glądami i postawami polskiego społeczeństwa wobec przestępstw i karania
wykazała, że „zdaniem respondentów państwo powinno przede wszystkim
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Wykres 7. Rozkład wyników ogólnej postawy wobec penalizacji
ze względu na wynik KRE w grupach kobiet i mężczyzn
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karać sprawców szczególnie groźnych przestępstw i to niezależnie od sta-
nowiska osoby poszkodowanej natomiast za czyny mniej groźne, charak-
teryzujące się mniejszą szkodliwością społeczną, wówczas — jeśli doszło
do mediacji i sprawca wynagrodził ofierze przestępstwa poniesione szkody
— państwo mogłoby zrezygnować z karania oraz „społeczeństwo polskie
do sprawców przestępstw nie jest nastawione restrykcyjnie. W stosunku
do 11 z listy 20 przestępstw badani opowiedzieli się za karami łagodniej-
szymi niż to przewiduje kk” (Szczygieł 2009; por. Szymanowska 2008).

Kara ma swój wymiar społeczny stąd w powyższym badaniu przyj-
rzano się postawom jakie prezentują osoby nie związane z wymierzaniem
kar za przestępstwa. Wyniki badań pokazały, że takie informacje o bada-
nych jak wiek, płeć, wykształcenie, posiadanie dzieci, bycie w związku,
poziom empatii, nie stanowią wprost o przejawianiu konkretnej postawy
wobec karalności za przestępstwa.

Badania wskazały na istotny kierunek, tj. że istnieją pewne cechy oso-
biste, które pozostają we wzajemnej współzależności ze znaczeniem, ja-
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Wykres 8. Rozkład wyników postawy wobec penalizacji eutanazji
ze względu na wynik KRE w grupach kobiet i mężczyzn
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kie przypisuje człowiek wybranym przestępstwom. Znajduje to swoje od-
zwierciedlenie w postawach wobec karalności za te czyny. Wyniki badań,
które pokazały, że:

a) kobiety przejawiają bardziej rygorystyczną postawę wobec pena-
lizacji dzieciobójstwa;

b) osoby pozostające w bliskich związkach ogólnie częściej dostrze-
gają ogólną potrzebę surowszego karania, w tym za przestępstwo znęcania
się
— mogą wskazywać na wyrażanie psychicznej i fizycznej potrzeby
ochrony bliskich, którzy byliby pokrzywdzeni wybranym przestępstwem.
Zwłaszcza, że prawo może dotyczyć człowieka nie tylko faktycznie, ale
i potencjalnie.

Analizując powyższe wyniki badań dotyczące dzieciobójstwa, nale-
ży brać pod uwagę fakt, że stanowią one odzwierciedlenie społecznej roli
przypisanej kobietom. Ponadto instynkt matek, opiekunek oraz możliwo-
ści łatwiejszego empatyzowania z dzieckiem, które determinuje ich wza-
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jemne więzi, stanowić może ważny głos w dyskusji. Typowość płciowa ko-
biety (w ujęciu płci psychologicznej) w kontekście zachowań interperso-
nalnych wyraża się w skupianiu się na dobru innych, utrzymywaniu więzi
we wspólnocie, emocjonalnym wspieraniu innych (Plopa 2005: 406–409).
Niniejsze badanie potwierdziło większość analiz na ten temat, z których
wynika, że kobiety przejawiają wyższy poziom kompetencji empatycz-
nych. Stąd targnięcie na życie własnego dziecka (w przypadku dziecio-
bójstwa) to przestępstwo uderzające w instynkt, który jednoznacznie wią-
że się z ochroną i opieką (Marzec-Holka 2004: 15–41). Prawdopodob-
nie nawet założenie ustawodawcy, że stan psychiczny matki może istotnie
zmniejszyć zdolność rozpoznania sytuacji i pokierowania własnym postę-
powaniem — nie stanowi dla badanych okoliczności łagodzącej postawę
wobec karalności.

Spójne z wynikami prezentowanych badań wydają się być analizy
Doroty Czyżowskiej, które pokazały, że kobiety mają nieco wyższy po-
ziom myślenia zorientowanego na troskę niż mężczyźni i niższy od nich
poziom myślenia sprawiedliwościowego (Czyżowska 2012: 113). Stano-
wić to może wyjaśnienie, w jaki sposób kobiety odbierają zasadność
surowszego karania. Potwierdzają to również badania opinii społecznej.
Zgodnie z ich treścią, częściej kobiety niż mężczyźni oceniają, że lepiej
byłoby, żeby kary dla łamiących prawo były surowsze (CBOS 2013: 8).
Poprzez postawę rygorystyczną kobiety mogą potencjalnie wypełniać rolę
ochronną w stosunku do innych. Badania na temat różnic między płciami
wykazują, że agresywność to cecha częściej przypisana przedstawicielom
płci męskiej niż żeńskiej i istnieje wiele ścieżek — w tym biologicznych —
wyjaśnień tego zjawiska (Pospiszyl 1986: 44–57). Prawdopodobnie bar-
dziej rygorystyczna postawa kobiet w stosunku do karania może być wy-
razem agresji przejawianej w formie pośredniej bądź wyrazem ogólnej
tendencji, o czym mowa wyżej.

Różnice w cytowanym badaniu Doroty Czyżowskiej, co do grup wie-
kowych, wykazały, że nasilenie myślenia moralnego i skoncentrowanego
na trosce, jest najwyższe w średnim okresie dorosłości w stosunku do póź-
nej i wczesnej dorosłości. Jednak w stosunku do prezentowanych badań,
nie udało się ustalić różnic w tym zakresie. Stanowi to argument za tym,
że wartościowe byłoby rozszerzenie badań o kolejne osoby, uwzględniając
podział wiekowy.

Prezentowane w pracy analizy wskazały, że funkcjonowanie w bli-
skich związkach interpersonalnych może modyfikować spojrzenie na za-
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kres karania za przestępstwa szkodzące zdrowiu, zagrażające życiu, inte-
gralności cielesnej. Należy zastanowić się, co zmienia samotne funkcjo-
nowanie bądź w bliskiej relacji z drugą osobą i w jaki sposób może mieć
to przełożenie na uzyskane wyniki badań. Można zakładać, że osoby ba-
dane z grupy singli (wdowy, wdowcy, rozwiedzeni, nie posiadający part-
nera) to ludzie, którzy mogą mieć mniejszą sposobność do doświadczania
sytuacji nasyconych konfliktem i przemocą. Prezentowane badanym prze-
stępstwa w większości wskazują na użycie siły, pod różnymi postaciami.
Jak wskazuje literatura przedmiotu, to w bliskich związkach najczęściej
dochodzi do nadużyć, przekraczania dopuszczalnych granic, pod różny-
mi formami przemocy, czasem ze skutkiem śmiertelnym (Akerman, Pic-
kering 2002: 11–12; Gordon 2010: 323). Badacze dodają również, że ze
względu na częstotliwość interakcji i jednoczesną współzależność, poten-
cjalną rozbieżność oczekiwań partnerów, przypisane im obowiązki, bycie
w związku stanowi źródło doświadczeń stresowych, co jest czynnikiem
potencjalnie konfliktogennym (Plopa 2005: 15–45). Badania opinii spo-
łecznej z 2007 roku pokazują, że Polacy uważają, że przemoc dotyczy po-
łowy 49% polskich rodzin, ofiary to najczęściej współmałżonkowie, dzie-
ci, rodzeństwo sprawców (TNS OBOP 2007: 34–35). Najczęściej dopusz-
cza się przemocy mąż albo ojciec. W stosunku do pytań kwestionariusza
— w większości dotyczących różnych form stosowania przemocy — moż-
na by przypuszczać, że badane osoby opierały się o własne doświadczenia,
trudności innych osób bliskich czy też własne lęki związane z możliwym
pokrzywdzeniem. Z pewnością rozszerzenie badań o te zagadnienia mo-
głoby rozwiać wątpliwości.

W dyskusji istotne jest również podkreślenie, że istnieją pozytyw-
ne implikacje wynikające z bycia z drugą osobą, które w stosunku do
osób niepozostających w bliskich związkach mogą zostać niezrealizowa-
ne. To może również kształtować osobisty stosunek wobec karania tych,
którzy są źródłem krzywd dla struktur rodzinnych. Korzyściami dla gru-
py osób pozostających w związku jest: sprzyjająca atmosfera do rozwo-
ju wrażliwości, opiekuńczości, uważności na drugą osobę, długotrwałe
więzi uczuciowe i zaangażowanie, możliwość ujawniania potrzeb psy-
chicznych, więzi intymne (Janicka, Niebrzydowski 1994: 9–26). Pod-
trzymywanie wrażliwości zorientowanej na drugiego człowieka wydaje
się być spójne z danymi statystycznymi, które pokazały, że w stosunku
do handlu ludźmi, single przejawiają ogólnie łagodniejszą postawę puni-
tywną.
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Ciekawym stwierdzeniem na podstawie badań jest to, że nie wykaza-
no istotności takiej zmiennej jak posiadanie dzieci. To może sugerować,
że dla rozwoju postawy wrażliwości co do przykładowo pokrzywdzenia
dzieci przestępstwem istotniejsze są inne czynniki niż faktyczne posiada-
nie własnego potomstwa.

W dyskusji na temat wyników prezentowanych badań należy wska-
zać na potencjalny lęk przed pokrzywdzeniem jako element będący mo-
deratorem postaw wobec karalności. Paweł Ostaszewski w monografii na
temat lęku przed przestępczością opisuje go jako m.in. odczuwaną oba-
wę przed pokrzywdzeniem przestępstwem, psychologiczną postawę, ra-
cjonalny mechanizm obrony przed zagrożeniem. Uwarunkowaniem jest
m.in. potencjalna podatność na zagrożenie czy inaczej bezbronność wo-
bec sprawcy, osobiste doświadczenia wiktymizacyjne bądź te o charakte-
rze pośrednim (wiedza dotycząca osób bliskich bądź podobnych) (Osta-
szewski 2014: 12, 139–147). Większą podatność na wiktymizację mają
kobiety, osoby starsze, niepełnosprawne.

Wykształcenie wyższe, jak się okazało, bardziej stanowiło o akcepta-
cji obowiązującego prawa. Jak wskazują badania społeczne, w grupie tych
osób częściej znajdują się osoby mające styczność z sądami oraz twierdzą-
ce, że zazwyczaj ludzie w Polsce przestrzegają prawa (CBOS 2013: 2, 5).

Osąd obowiązującego prawa, w tym przewidzianego katalogu kar,
wiąże się w ścisły sposób z oceną pod kątem moralnym. Jak przedstawiono
we wstępie artykułu, ma on odzwierciedlenie w empatyczności człowie-
ka. Dotychczasowe analizy w tym zakresie wskazują, że częściej wiąże się
ona z zachowaniami pomocowymi, nastawionymi na szacunek i współpra-
cę niż zachowaniami agresywnymi. Wyniki badań wskazują, że w grupach
osób z wyższą empatią średnio częściej dominowała postawa łagodniejsza.
Stanowi to zagadkę, na ile poziom kompetencji emocjonalnych aktywował
podczas wypełniania ankiet określone stany afektywne, co mogło rzuto-
wać na wyniki badań.

Prezentowane analizy wskazują, że poziom KRE różnicuje ocenę pe-
nalizacji zabójstwa eutanatycznego. Jest to jedyne przestępstwo wykorzy-
stane w ankiecie badawczej, które wprost nawiązuje do stanu uczuciowego
mówiąc, że dokonywane jest „na jego (człowieka) żądanie i pod wpływem
współczucia dla niego”. Potencjalnie, mogło to stanowić ułatwienie w roz-
poznaniu sytuacji pod kątem empatyzowania. Współzależność uzyskana
w badaniach wskazuje, że osoby o przeciętnym poziomie KRE czyli —
zgodnie z regułami rozkładu normalnego danych właściwości — osoby
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najliczniej reprezentowane w społeczeństwie, wyraziły postawę łagodniej-
szą od obowiązującej. Osoby o wysokim poziomie umiejętności współod-
czuwania z drugim człowiekiem częściej prezentowały postawę bardziej
karzącą. Można by dywagować, na ile empatia jest czynnikiem nie tyle
stanowiącym o danej postawie wobec karalności ale o postawie moral-
nej wyrażającej się w szacunku wobec wartości nadrzędnej jaką jest życie
człowieka. Niezależnie od ocen moralnych, eutanazja stanowi zamierzone
pozbawienie lub skrócenie życia człowieka (treść kodeksowa: „Kto zabija
człowieka...”). Jak wskazuje Markus Dirk Dubber, poprzez empatyzującą
identyfikację z innymi ludźmi, generuje się w człowieku poczucie spra-
wiedliwości (Dubber 2006: 54–55). Sama ocena, co stanowi o tym po-
czuciu prawdopodobnie mogłaby być zmienną pośredniczącą, stanowiącą
o końcowym wyniku analiz. Ponadto, celowym wydaje się kontynuacja
badań postaw wobec karalności za wymienione przestępstwo pod kątem
wartości osobistych i postaw religijnych ludzi. Szczególnie, że jak zauwa-
ża B. Hołyst, eutanazja mieści się w katalogu zjawisk „kontrowersyjnych
moralnie i społecznie” (Hołyst 2013: 101).

Badania wykazały ponadto, że istnieją w katalogu przestępstwa te
czyny, które w odbiorze społecznym nie zasługują na łagodniejsze trak-
towanie: 1) gwałt ze szczególnym okrucieństwem, 2) zabójstwo ze szcze-
gólnym okrucieństwem, 3) przymuszanie do prostytucji, 4) propagowanie
lub pochwalanie zachowań pedofilskich. Ostatnie z wymienionych to prze-
stępstwo, co do którego próba badawcza była najbardziej zbliżona w kie-
runku jednomyślności. Prawdopodobnie jest to wyraz norm i wartości ba-
danych, w których kręgu znajduje się ochrona i troska o dzieci i odrzu-
cenie przedmiotowego traktowania dzieci, gdzie kosztem osoby słabszej
uzyskuje się zaspokojenie seksualne. Propagowanie treści pedofilskich go-
dzi nie tyle w system prawny, ale i moralny, religijny (Tumim 1998: 55).
Medialnie rozpowszechnione są sytuacje, w których domniemany sprawca
pedofilii jest chroniony przed linczem ze strony społeczeństwa. Nakłada-
nie się płaszczyzn wartości formalnych i nieformalnych, wyrażone zostało
w badaniu brakiem akceptacji dla tego typu zachowań. Ponadto, jak wska-
zuje Magdalena Podgajna-Kuśmierek należy pamiętać, że na sferę życia
seksualnego człowieka nakładane są różne ograniczenia, w tym obyczajo-
we (2003: 31). Należy przyjąć, że w stosunku do tego przestępstwa, cele
kary zakładane przez wypełniające ankietę osoby badane były różnorod-
ne i umotywowane silnymi emocjami towarzyszącymi wyobrażeniom tego
przestępstwa i krzywdy dzieci.
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W stosunku do wymienionych wyżej kategorii czynów, które nie
zasługują na łagodniejsze traktowanie, można przyjąć za Mirosławem
Rutkowskim, że badani przejawiają stanowisko absolutystyczne tj. uzna-
ją je za czyny niemożliwe do usprawiedliwienia (Rutkowski 2011: 89–
–90). Tak jak zakłada teoria, są to czyny co do których nie ma wątpli-
wości, że dotyczą użycia przemocy. Stąd przyjmuje się, że nie ma mo-
ralnego usprawiedliwienia dla łagodniejszej penalizacji. Ponadto o pę-
dzie do zachowania swego życia i do obrony siebie stanowi również
prawo naturalne (Hołyst 2013: 101). Zabójstwa, eutanazje, samobój-
stwa mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo jemu zagrażające
i być źródłem nasilonego lęku, o czym wspomina Anna Kossowska
(2007: 10).

Wnioski

Niniejsze badania i analizy pozwalają na wyciągnięcie następujących
wniosków:

1) Oceny będące wyrazem ustosunkowania wobec penalizacji wybra-
nych przestępstw są zróżnicowane takimi zmiennymi jak: płeć, po-
ziom wykształcenia, bycie w związku (bycie singlem), poziom em-
patii.

2) Kobiety wykazały średnio wyższe nasilenie stopnia empatii, częściej
postawę rygorystyczną, w tym za przestępstwo dzieciobójstwa, co
wiąże się z orientacją na troskę i opiekę oraz wyższym poziomem
empatyczności i mniejszym nasileniem agresywności w formie bez-
pośredniej.

3) Empatia różnicuje ustosunkowanie wobec penalizacji. Osoby o naj-
wyższych średnich wynikach w teście KRE, prezentowały średnio
częściej postawę bardziej rygorystyczną, niż jest to obecnie uregulo-
wane w prawie karnym.

4) Pewne kategorie przestępstw: a) gwałtu ze szczególnym okrucień-
stwem, b) zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, c) propagowa-
nia lub pochwalania zachowań pedofilskich, d) przymuszania do pro-
stytucji, jednogłośnie zostały ocenione jako niezasługujące na łagod-
niejszy niż przewidywany, wymiar kary.

5) Istnieje potrzeba dalszych analiz, które wskazałyby, w jaki sposób ce-
chy indywidualne człowieka, w tym dotyczące jego reakcji emocjo-
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nalnych, decydują o wyborze kary w konsekwencji zakwalifikowania
zachowania jednostki jako bezprawnego.
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