
11..  WWssttęępp

W ciągu ostatnich dziesięcioleci obserwujemy znaczne

zmiany zachodzące na świecie zarówno pod względem

politycznym, etnicznym, jak i kulturowym. Przemiany

ustrojowe, które dokonały się w XX i XXI w., stworzenie

międzynarodowych struktur, w tym przede wszystkim

Unii Europejskiej, powstanie strefy Schengen, wojny do-

mowe i upadek dyktatur w krajach afrykańskich i arab-

skich doprowadziły do nasilenia zjawiska migracji spowo-

dowanej sytuacjami natury ekonomicznej, politycznej czy

religijnej. Naturalną konsekwencją zwiększenia się ru-

chów migracyjnych stała się różnorodność kulturowa i et-

niczna Europy. 
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SSttrreesszzcczzeenniiee    
W ciągu ostatnich dziesięcioleci obserwujemy znaczne zmiany zachodzące na świecie, które doprowadziły do nasilenia

zjawiska migracji spowodowanej sytuacjami natury ekonomicznej, politycznej czy religijnej. Naturalną konsekwencją

zwiększenia się ruchów migracyjnych stała się różnorodność kulturowa i etniczna Europy. Odejście od pojmowania

państw w kontekście monologicznej kulturowości spowodowało konieczność wypracowania określonych systemów do-

stosowywania się państw do napływających mniejszości. Jednym z przejawów owych form integracji i przyjmowania po-

lityki multikulturalizmu jest potrzeba weryfikacji istniejących dotychczas rozwiązań prawnych w krajach europejskich

oraz dostosowanie ich do określonych praktyk kulturowych i religijnych. Przykładem tych praktyk, które w naszej kul-

turze prawnej stanowią czyny niedozwolone może być chociażby handel ludźmi, czy występujące coraz częściej przeja-

wy tzw. przestępstw związanych z „honorem” — tzw. zbrodni honorowych, okaleczania narządów płciowych, czy wy-

muszanych małżeństw. 

W powyższym artykule Autorka przybliżyłaby problematykę dotyczącą potrzeby rozważenia, czy i w jakim stopniu ko-

nieczne jest dostosowanie istniejącego w państwach europejskich prawa karnego do wartości wyznawanych i przestrze-

ganych wyłącznie przez osoby przybywające do Europy z innych krajów, wywodzące się z innych kultur. Istotne byłyby

tu rozważania, w jaki sposób państwa przyjmujące dostosowują się do określonych praktyk i tradycji oraz omówienie

coraz powszechniej stawianej tezy o konieczności stworzenia tzw. interkulturowego prawa karnego, a także systemu

wartości o charakterze uniwersalnym, nietraktowanym w sposób relatywistyczny. 

Słowa kluczowe: obrona przez kulturę, zbrodnie honorowe, handel ludźmi, prawa mniejszości.

SSuummmmaarryy    
Changes seen around the world in recent decades have prompted greater waves of migrants seeking better economic

fortune or escaping political and religious persecution. One natural consequence of this increased migration is cultural

and ethnic diversity in Europe. With the demise of countries being defined in terms of monoculture came the need to

develop systems helping countries adapt to the influx of minorities across their borders. As policies of integration and

multiculturalism spread throughout European countries, the need to reviews existing legal practices and adapt them to a

variety of previously absent cultural and religious practices became more urgently felt. Examples of practices which are

unlawful in our culture but which nevertheless need to be addressed include human trafficking, the ever more frequent

instances of what are known as honor crimes, as well as genital mutilation and forced marriages. 

In her contribution, the Author considers whether the criminal law systems in place in European countries today needs

to be adapted to values held and observed exclusively by immigrants to Europe representing non-European cultures, and

the scope of the required changes. An important issue to discuss is how countries accepting immigrants go about adapting

to specific practices and traditions, while another key matter are the ever louder calls for development of an inter-cultural

criminal law and a universal system of values immune to relativistic interpretation. 

Key words: defense by culture, honor crime, human trafficking, minority rights.



Problematyka ścierania się ze sobą coraz większej liczby

mniejszości utożsamiających się z zupełnie odmienną kultu-

rą, językiem, czy religią stała się wyjątkowo ważną kwestią

w obecnym stuleciu, nie tylko ze względu na wydarzenia

ostatnich kilkunastu lat (w tym przede wszystkim protesty

społeczne i konflikty zbrojne na terenie państw arabskich),

ale także w kontekście całokształtu przemian dokonywanych

na obszarze Europy. Stworzenie struktur europejskich oraz

ponadnarodowych organizacji i instytucji uprawnionych do

sądzenia przedstawicieli wszelkich kultur, prowadzi obecnie

do wielu coraz cięższych z perspektywy prawnej pytań o isto-

tę karania, a także uniwersalizm pewnych praw, które nie po-

winny podlegać relatywizacji. 

Zjawiska społeczne i ekonomiczne, które nierozłącznie

związane są z pojęciami migracji oraz globalizacji współcze-

snego świata powodują, iż obecnie nie mamy już do czynie-

nia z zamkniętymi, wyalienowanymi i jednorodnymi we-

wnętrznie społeczeństwami. Na jedną z konsekwencji doko-

nujących się przemian wskazuje L. Morawski, który podkre-

śla, iż (…) cechą społeczeństw postindustrialnych jest ich kul-
turowe i etniczne zróżnicowanie. Można więc powiedzieć, że
procesom funkcjonalnej dyferencjacji towarzyszą w społeczeń-
stwach postindustrialnych procesy społecznej, kulturowej i et-
nicznej dyferencjacji. (…) musi być oczywiste więc, że prawo

przystosowane do potrzeb państwa narodowego przestaje

sobie radzić z rzeczywistością zróżnicowanych etnicznie

i kulturowo społeczeństw. Spory etniczne, waśnie religijne,

z którymi spotykamy się także w państwach demokratycz-

nych i liberalnych, to jeden z wyrazów bezradności pozytywi-

stycznie zorientowanego prawa na problemy współczesnego

świata (Morawski, 2000, s. 29). Wielu Autorów (Romani-

szyn, 2003, s. 11; Grzyb, 2016, s. 22) jednoznacznie wskazu-

je, iż proces migracji oraz wszelkie pokrewne temu zjawiska

prowadzą w rezultacie do tzw. dyfuzji kulturowej (Grzyb,

2016, s. 22), czyli wzajemnego przenikania się różnorodnych

kultur i tradycji. 

Odejście od pojmowania państw w kontekście monolo-

gicznej kulturowości stało się niezwykle istotną kwestią tak-

że z perspektywy prawnej oraz dotychczas znanych nam

struktur. Jak wskazuje Z. Pucek w przedmowie do dzieła

jednego z najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej an-

tropologii kulturowej Ajruna Appadurai pt.: „Nowoczesność

bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji” — (…) w toku
tych przemian znikają bowiem jedna po drugiej kultury zwar-
te, zamknięte w sobie i w gmachu własnych wartości, niemal
nieświadome istnienia systemów odmiennych, należących do
innych kultur. Dziś cywilizacje przemieszczają się i mieszają,
dalekie ludy i plemiona spotykają się i przenikają, a ich poglą-
dy żyją obok siebie tworząc swoisty kolaż wartości, znaczeń,
tradycji, obyczajów i instytucji (Pucek, 2005, s. 11). Autor ten

wskazuje, iż konsekwencją tych zmian mogą być często tak-

że negatywne reakcje, strach przed odmiennością, a nawet

przemoc. 

22..  WWiieellookkuullttuurroowwoośśćć  EEuurrooppyy  
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Punktem wyjścia w kontekście rozważanej problematyki

różnorodności kulturowej obecnego świata, w tym i Europy

stało się pojęcie wielokulturowości rozumianej jako zróżni-

cowanie społeczeństw powstałe przede wszystkim w wyniku

procesów globalizacji oraz coraz powszechniejszej migracji.

Nierozłącznie z rozważaniami na temat multikulturalizmu

łączy się pojęcie tzw. tożsamości kulturowej, która jest

istotna przede wszystkim w kontekście „osadzenia” jed-

nostki we wspólnocie i postrzegania jej w charakterze ko-

lektywnym. A. Kunce wskazuje, iż jest to szczególnie waż-

ne, aby stworzyć relację jednostka-wspólnota w odniesieniu

do wytycznych, które odnoszą się do wspólnotowych relacji,

takich jak (…) więź krwi, powinowactwo rasowe, język, przy-
należność do określonego terytorium, religia, obyczaje (Kun-

ce, 2004, s. 80). 

Warto wskazać, iż polityka wielokulturowości i uznania od

lat pozostaje tematem rozważań filozofów prawa. Jej począt-

ków należy doszukiwać się w myślach m.in. J. Rawlsa, 

R. Dworkina, H. L.A. Harta, choć najwięcej miejsca pojęciu

wielokulturowości oraz relatywizmu kulturowego w swoich

pracach poświęcili Ch. Taylor oraz W. Kymlicka. Charles

Taylor uznawany za twórcę tzw. polityki uznania uważał, iż

tylko w drodze aktu uznania innych kultur (…) pozwoli się
zminimalizować poczucie niższości kultury poddanej presji asy-
milacji, a w rezultacie uwolnić ludzi od poczucia bycia obywa-
telami drugiej kategorii (Wojciechowski, 2009, s. 38). Autor

ten uważał, iż wszelkie kultury mają prawo się samookreślać,

a podmiotom, których kultura bądź tradycja nie wpisuje się

w wartości społeczeństwa dominującego, powinno pozosta-

wić się swobodę i uznać ich prawo do własnej tożsamości. Po-

dobne tezy stawia Will Kymlicka, który uważa, iż (…) czyjeś
wychowanie nie jest czymś, co może być wymazane, jest ono
i pozostanie konstytutywną częścią tego, kim dana osoba jest.
Członkostwo w kulturze oddziałuje na samo nasze poczucie
tożsamości osobowej i godności (Kymlicka, 1991, s. 175, za:

Grzyb, 2016, s. 33). Według Kymlicki poszanowanie odmien-

ności innych mniejszości jest wyrazem pewnego rodzaju za-

dośćuczynienia za krzywdy, które wyrządzały im kultury do-

minujące. 

Niezależnie od przyjętych koncepcji poszanowania od-

mienności, współczesne społeczeństwa stanęły przed ko-

niecznością wypracowania określonych systemów dostoso-

wywania się państw do napływających mniejszości. Nie bu-

dzi w zasadzie więc żadnych zastrzeżeń, iż w związku z licz-

nymi przeobrażeniami oraz rozpadem heterogeniczności

społeczeństw musimy zacząć patrzeć na współczesny świat

z pespektywy pluralizmu kultur i tradycji oraz wielości toż-

samości. W tym kontekście niezwykle aktualne jest stwier-

dzenie Johna Graya wyrażone w dziele pt.: „Dwie twarze li-

beralizmu”, iż kontakt z różnorodnymi sposobami życia, za-
pewniony dzięki masowej imigracji i nowym technologiom
komunikacyjnym, uczynił zdolność do przyjmowania dyso-
nansowych wartości i poglądów na świat zasadniczą częścią
życia wielu ludzi. Świat, w którym człowiek definiowany jest
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przez przynależność do jednej społeczności, jest nie tylko od-
legły od tego, w którym teraz żyjemy. Tak naprawdę jest dla
nas niewyobrażalny (Gray, 2001, s. 191). Oderwanie się ów

kultur od terytoriów, z którymi były związane dotychczas

zrodziło nowe problemy, konieczność nowego spojrzenia

między innymi na prawo, istniejące w państwach Zachodu

systemy prawne, które coraz bardziej są zobowiązane

uwzględniać idee wielokulturowości, wpływ diaspory wielu

narodów zwłaszcza w odniesieniu do podnoszonych

w ostatnich latach tez o kryzysie praw człowieka i współcze-

snej demokracji (Wojciechowski, 2009, s. 24). W wyniku

porzucania przez wiele społeczności swoich dotychczaso-

wych przestrzeni społecznych, rozumianych zgodnie z defi-

nicją K. Dobrowolskiego jako terytorium etnograficzne,
ukształtowane w toku długiego rozwoju, wykazujące pewną
ilość wspólnych elementów kultury materialnej i niematerial-
nej, którego ludność posiada określone uczucie łączności
i odrębności (…); (Dobrowolski, 1967) i przemieszczania

się na obce kulturowo tereny, doszło do konieczności okre-

ślenia, w jaki sposób utrzymać spójność tj. wypracować

pewnego rodzaju rozwiązania integrujące wszystkie grupy

kulturowe, z drugiej zaś określić, w jakim zakresie są do-

puszczalne odrębności i różnice i jak daleko można je ak-

ceptować. Jak podkreśla W. Burszta odnosi się to do różno-

rodności wszelkich sfer życia w momencie, gdy „zderzają-

ce” się wspólnoty oraz ich członkowie nie podzielają wspól-

nych zasad i mają potrzebę utrzymywania i kultywowania

ich we własnym zakresie (Burszta, 2004, s. 16–17). 

Pluralizm kulturowy, z którym obecnie mamy do czynie-

nia na terenie Europy stanowi duże wyzwanie dla społecz-

ności międzynarodowej. Demokracja liberalna musi pora-

dzić sobie z coraz większą różnorodnością kulturową oraz

„zderzeniem” kultur, które następuje wówczas, gdy w miarę

jednorodnym społeczeństwie pojawiają się obce, nieznane

dotąd wartości, wyznania i tradycje. Wpływ wyznawanych

przez daną grupę wierzeń i tradycji nie pozostaje bowiem

bez odniesienia na jej normy prawne, a co za tym idzie (…)

zdarza się, że norma jednej grupy, regulująca pewną sferę ży-
cia, jest sprzeczna z relewantną normą drugiej grupy (Grzyb,

2016, s. 13). 

Z jednej strony zobowiązani jesteśmy, zgodnie z ideami

i postulatami multikulturalistów, do uznawania i poszanowa-

nia kultur napływających mniejszości. Państwa, a co za tym

idzie, także obowiązujące w nich systemy prawne powinny

respektować i uznawać różnice kulturowe, które występują

w ramach demokratycznych i liberalnych społeczeństw. Po-

szanowanie własnych praw i idei w tym aspekcie gwarantują

między innymi akty prawa międzynarodowego. Jednym

z najważniejszych dokumentów traktujących o tolerancji

i równości wszystkich wobec prawa, niezależnie od wyznawa-

nych wartości jest Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. Kon-

kretne rozwiązania dotyczące poszanowania praw mniejszo-

ści przyniosły w głównej mierze postanowienia takich aktów,

jak chociażby art. 27 Międzynarodowego Paktu Praw Oby-

watelskich i Politycznych1, który stanowi, iż w Państwach,
w których istnieją mniejszości etniczne, religijne lub językowe,
osoby należące do tych mniejszości nie mogą być pozbawione

prawa do własnego życia kulturalnego, wyznawania i prakty-
kowania własnej religii oraz posługiwania się własnym języ-
kiem wraz z innymi członkami danej grupy. Podobny charak-
ter przypisuje się art. 9 Europejskiej konwencji praw człowieka,
zgodnie z którym każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia
i wyznania; prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub
przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie bądź
wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania
lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktyko-
wanie i czynności rytualne2. Omawiane prawa mniejszości

przyznają także takie dokumenty, jak Europejska Karta Ję-

zyków Regionalnych i Mniejszościowych Rady Europy przy-

jęta w celu ochrony i poszanowania języków mniejszości, czy

Europejska Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości

Narodowych, która wśród podstawowych założeń zawiera

konieczność poszanowania swobody wypowiedzi, myśli, reli-

gii oraz języków i kultur mniejszościowych. Warto wskazać,

iż idea tolerancji jest jednym z podstawowych filarów, na

których buduje się współczesne, demokratyczne społeczeń-

stwa i niewątpliwie dopełnia hasła stanowiące o godności

człowieka jako podstawie wszelkich praw, równości, czy

sprawiedliwości wobec prawa. Z drugiej zaś strony współcze-

sne państwa muszą postawić przed sobą pytanie — czy i w ja-

kim stopniu możemy narzucić mniejszościom wewnętrzne

reguły prawne obowiązujące w danej wspólnocie, a także, na

ile możemy i powinniśmy respektować kultywowanie okre-

ślonych praktyk kulturowych i wyłączać je spod prawa. Jak

słusznie wskazuje się bowiem w literaturze, idea tolerancji

i poszanowania innych praw nie ma do końca charakteru ab-

solutnego, totalnego i (…) w praktyce życia społecznego mu-
si być, i to w interesie wszystkich współistniejących ze sobą
grup, poddana pewnym rygorom ograniczającym jej zasięg
(Posern-Zieliński, 2004, s. 29). 

Problem określenia wzajemnych zależności pomiędzy

różnymi kulturowo społecznościami staje się szczególnie

zauważalny w Europie w związku ze znacznym napływem

imigrantów, który miał miejsce na przestrzeni ostatnich kil-

kudziesięciu lat. J.M. Turek wskazuje, iż szczególnie za-

uważalną tendencją w kontekście coraz bardziej nasilające-

go się zjawiska migracji jest opuszczanie przez tamtejszą

ludność swoich ojczyzn i osiedlanie się w ośrodkach prze-

mieszczania bądź ośrodkach dla uchodźców w krajach

przyjmujących (Turek, 2013, s. 83). Częste odosobnienie

i alienacja napływających mniejszości prowadzi do tworze-

nia przez nich odseparowanych enklaw, które nie czują

przywiązania, ani chęci asymilowania się z ludnością euro-

pejską. Ponadto, jak wskazuje M. Grzyb wzrost różnorod-

ności etnicznej w krajach zachodnich spowodował fakt, iż

mniejszości kulturowe zaczęły coraz bardziej domagać się

uznawania swoich praw i odmienności, zarówno w sferze

publicznej, jak i prywatnej (Grzyb, 2016, s. 24). Taka sytu-

acja powoduje, iż z jednej strony mając konieczność

uwzględniania odrębności przybyłych grup, demokratyczne

państwa liberalne zaczęły zauważać pewne odrębności nie

do pogodzenia z obowiązującymi w nich systemami praw-

nymi. Warto wskazać, iż sama teza o uniwersalizmie praw

człowieka, powszechna w kulturze europejskiej, wywołuje
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duże kontrowersje. Jak wskazuje B. Wojciechowski debata

i kontrowersje dotyczące uniwersalizmu praw człowieka to-

czą się nie tylko wśród przedstawicieli niezachodnich kul-

tur (…) ale również wewnątrz samej pozornie homogenicznej
formacji światopoglądowej Zachodu (Wojciechowski, 2009,

s. 89). Wskazuje się więc, iż wyznawane i stanowione przez

Europejczyków prawa i zasady prezentują zachodnie war-

tości, które nie zawsze są przyjmowane, a wręcz często kwe-

stionowane przez inne społeczności (Wojciechowski, 2009,

s. 90). Nieutożsamianie się z wartościami i prawami two-

rzonymi przez pewne kręgi kulturowe, do których przyby-

wają mniejszości i jednoczesna próba kultywowania wła-

snych, nieznanych, bądź niemożliwych do pogodzenia przez

państwa ich nowego pobytu powoduje wzrost przemocy

kulturowej (Appadurai, 2009, s. 18). Coraz bardziej nasila-

jące się konflikty kulturowe prowadzą do napięć, które au-

tomatycznie eliminują możliwość współdziałania i współży-

cia odmiennych religii, kultur itd. Polityka poszanowania

dla odmienności i różnorodności napotyka w głównej mie-

rze na problem, jak z jednej strony godzić ideę integracji

mniejszości z jednoczesnym utrzymaniem własnej odrębno-

ści i tożsamości, która nie może naruszać podstawowych

wartości dla państw przyjmujących i pozostawać z nimi

w konflikcie. 

Dylemat ten staje się zauważalny zwłaszcza na gruncie

prawa karnego. Prawo karne stanowi szczególną gałąź pra-

wa, której naczelnym zadaniem jest funkcja ochronna wyra-

żająca się w ochronie stosunków społecznych i podmiotów

tych stosunków przed zamachami na nie. W związku ze swo-

ją naczelną funkcją, prawo karne nie powinno pozostawać

obojętne na nowe zjawiska społeczne oraz konflikty kultu-

rowe, które powstają na ich tle. Stąd też coraz częściej sta-

wiane są tezy zakładające konieczność istnienia tzw. inter-

kulturowego prawa karnego, czyli nadania jego normom

charakteru uniwersalnego oraz znaczenia akceptowalnego

dla wyznawców wszelkich kultur i religii (Wojciechowski,

2009, s. 11; Zajadło, 2007, s. 100). Od lat różnego rodzaju

spory i dyskusje w społeczeństwie budzą pewne praktyki

kulturowe mające wpływ na różne aspekty życia, stojące na

pograniczu prawa i obyczajowości, takie jak chociażby no-

szenie przez muzułmańskie kobiety hidżabów w szkołach

i instytucjach publicznych, odmowa noszenia przez Sikhów

kasków ochronnych na budowie bądź podczas jazdy motocy-

klem, czy niepodleganie obowiązkowi służby wojskowej

przez członków niektórych protestanckich odłamów posia-

dających pacyfistyczne poglądy (Walzer, 2013). Z czasem

jednak o wiele poważniejsze dla funkcjonowania społe-

czeństw zachodnich stały się przejawy praktyk, które w nie-

kwestionowany sposób polegają na naruszaniu podstawo-

wych praw człowieka. Do tej grupy zaliczyć można m.in.

przestępstwo handlu ludźmi, a także przestępstwa i prakty-

ki związane z „honorem”, jak chociażby zbrodnie „honoro-

we”, wymuszane małżeństwa, czy okaleczanie narządów

płciowych. Niewątpliwie do pewnego rodzaju „załamania”

koncepcji polityki wielokulturowości przyczyniły się także

nurty ekstremistyczne, zwłaszcza pod postacią fundamenta-

lizmu islamskiego, które zaczęły burzyć ideę współżycia po-

między imigrantami a państwami przyjmującymi. W tym

kontekście coraz częstsze stały się także pytania o zasadność

działania sądów ponadpaństwowych, międzynarodowych

trybunałów powoływanych w celu sądzenia sprawców ata-

ków terrorystycznych, zbrodni przeciw ludzkości niezależnie

od kultury, wyznania, czy narodowości. Wydarzenia ostat-

nich dziesięcioleci, na które wskazuje m.in. J.A. Majcherek

(…) ekscesy islamskiego fundamentalizmu, załamanie laty-
noamerykańskich programów „trzeciej drogi” rozwoju, totalny
i przerażający upadek cywilizacyjny Afryki czy wreszcie rozpad
sowieckiego imperium i ujawnienie całości destrukcyjnych
skutków jego kilkudziesięcioletniego funkcjonowania (Maj-

cherek, 1995, s. 7) doprowadziły do pewnego kryzysu polity-

ki multikulturalizmu i rozpoczęły nową debatę dotyczącą

słuszności przedstawianych poglądów o równości wszystkich

kultur, a także kwestii stosunku prawa (w tym głównie pra-

wa karnego) i skutków zmian społecznych orazideologicz-

nych zachodzących w społeczeństwach. 

33..  PPoojjęęcciiee  „„oobbrroonnyy  pprrzzeezz  kkuullttuurręę””

Przykładem rozbieżności pomiędzy systemem prawa kar-

nego a wielokulturowością jest także instytucja tzw. obrony

przez kulturę. Cultural defence to strategia obrony polegają-

ca na wytaczaniu argumentu kulturowego w celu złagodze-

nia bądź wyłączenia odpowiedzialności karnej sprawcy.

Opiera się na założeniu, iż jednostka zasymilowana w innej

grupie kulturowej, zdominowana przez swoje pochodzenie

i wyznawane w tej grupie wartości nie powinna ponosić od-

powiedzialności karnej, gdyż działała ona zgodnie z nakaza-

mi swojej kultury. Najczęściej obrona przez kulturę bazuje

na przekonaniu, iż jeśli czyn zabroniony w państwie, w któ-

rym sprawca przebywa został popełniony zgodnie z norma-

mi kulturowymi, które jednostka wyznaje, i których prze-

strzega, nie powinna ponosić odpowiedzialności karnej,

bądź też powinna ponosić ją w mniejszym stopniu. M. Grzyb

wskazuje, iż najczęściej na strategię cultural defence powo-

łują się sprawcy w postępowaniach toczących się przed pół-

nocnoamerykańskimi sądami (Grzyb, 2016, s. 280). Choć

obrona przez kulturę nie istnieje jako samodzielna, skodyfi-

kowana instytucja, coraz częstsze są sytuacje powoływania

się na kulturę jako przesłankę wpływającą na złagodzenie

odpowiedzialności karnej i traktowania jej jako pełnopraw-

nego argumentu. Kwestia pochodzenia kulturowego jed-

nostki budzi poważne wątpliwości, nie tylko w odniesieniu

do kontekstów powoływania się na nią, ale także co do za-

sięgu podmiotowego obrony przez kulturę i odpowiedzi na

pytanie — komu rzeczywiście prawo takie mogłoby przysłu-

giwać i jak instytucję tę klasyfikować. Problem ten poruszył

m.in. J. Zajadło, który zauważył, iż na gruncie sporów po-

między zwolennikami, a przeciwnikami powyższej strategii,

narodził się nawet nowy twór w postaci wyodrębniania tzw.

przestępstw kulturowych (cultural offences), czy zbrodni

motywowanych kulturowo (culturally motivated crimes);

(Zajadło, 2007, s. 99). 

W wielu przypadkach strategia polegająca na użyciu ar-

gumentu obrony przez kulturę pojawia się bowiem przy
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tzw. zbrodniach honorowych, u podstaw których leży poj-

mowane w sposób szczególny, niecharakterystyczny dla

państw zachodnich pojęcie „honoru”, i które powszechnie

uznaje się za przykład „zbrodni motywowanych kulturo-

wo”. Do grupy tej należy zaliczyć przestępstwa, które

usprawiedliwiane zostają przez sprawców (a także ich kul-

turowe otoczenie) koniecznością obrony honoru rodziny

poprzez morderstwo jej członka, który honor ten narusza,

„plami”. To właśnie wyjątkowe przywiązanie do honoru po-

strzeganego w sposób kolektywny, jako przynależący w za-

sadzie nie tylko całej rodzinie, ale nawet najbliższej spo-

łeczności jawi się jako konieczność postępowania w imię

wyższych celów — w imię jego ratowania i walki o jego

przywrócenie. Redukcja odpowiedzialności karnej spraw-

ców dokonujących zbrodni „honorowych”, bądź też kulty-

wujących inne praktyki, zgodne z ich macierzystą kulturą,

a w europejskim kręgu kulturowym stanowiących przestęp-

stwa odbywa się najczęściej w ramach powoływania się na

podłoże kulturowe sprawców. 

Warto zauważyć w tym miejscu, iż problematyka doty-

cząca obrony przez kulturę jest o wiele bardziej złożona. 

J. Zajadło zauważa, iż cultural defence i sposoby jej użycia

mogą budzić rozmaite problemy natury dogmatyczno-pra-

wnej (Zajadło, 2007, s. 100). Przesłanka kulturowa pojawia

się bowiem jako argument w ramach istniejących instytucji

m.in. jako koncepcja uznająca kulturę sprawcy za okolicz-

ność łagodzącą lub wyłączającą odpowiedzialność karną,

jako jeden z przejawów błędu co do prawa, błędu co do

faktu, czy nawet uzasadniająca ograniczoną poczytalność.

Silną tendencją zauważalną w kontekście powyższej pro-

blematyki jest również praktyka prawna krajów arabskich,

stopniowo przenoszona na tereny Europy i Stanów utożsa-

miania morderstw honorowych z zabójstwami popełniony-

mi w stanie mocnego wzburzenia emocjonalnego uspra-

wiedliwionego okolicznościami, czyli tzw. zabójstwa

w afekcie, znanego także polskiemu porządkowi prawne-

mu jako uprzywilejowany typ zabójstwa stypizowany w art.

148 par. 4 KK3. Zabójstwa honorowe są bowiem w wielu

krajach arabskich kwalifikowane jako tzw. crimes of pas-
sion, czyli zabójstwa z pasji/namiętności i utożsamiane

z „zachodnimi” zabójstwami w afekcie. Coraz częściej stra-

tegia obrony w postaci usprawiedliwiania zabójstw hono-

rowych i kwalifikowania ich jako zabójstw popełnionych

w nagłym przypływie gniewu staje się także sposobem na

uniknięcie odpowiedzialności karnej również w europej-

skiej części świata. 

Koncepcja „obrony przez kulturę” i jej zachodni odpo-

wiednik w postaci „przestępstw kulturowych” stanowią

więc duży problem wśród społeczeństw przyjmujących.

Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z normami pra-

wa karnego o charakterze generalnym wyrażającymi dez-

aprobatę dla zachowań godzących w fundamentalne warto-

ści ludzkie, takie jak życie, godność, wolność, zdrowie. Pra-

wo karne jest zespołem norm powinnościowych i wymaga

przestrzegania ich w sposób bezwzględny, jego zadaniem

jest ochrona najważniejszych dóbr prawnych i wartości za-

sługujących na największą aprobatę. I tu pojawia się pyta-

nie — jak „reagować” i dostosowywać (i czy w ogóle) po-

winno się prawo karne w momencie, gdy dochodzi do koli-

zji systemów wartości związanych z występującą w społe-

czeństwie różnorodnością i wielokulturowością. Na gruncie

prawa karnego sprowadza się to więc przede wszystkim do

pytań: w jaki sposób prawo karne powinno reagować na

konflikty kulturowe, czy karanie członków mniejszości kul-

turowej według praw należących do kultury większościowej

jest słuszne, co staje się szczególnie aktualne nie tylko w ta-

kich przypadkach jak zbrodnie „honorowe”, ale także

w kontekście uprawnień cywilizacji zachodnich do sądzenia

chociażby aktów terrorystycznych dokonywanych np. przez

członków innych kultur, powoływania międzynarodowych

sądów, trybunałów odpowiedzialnych za sądzenie zbrodni

przeciw ludzkości, które są przejawem multicentryczności

systemu prawa. Ostatecznie więc sprowadza się to do pyta-

nia, czy istnieje zasadność wyodrębniania i mówienia o in-

terkulturowym prawie karnym — obowiązującym po-

wszechnie bez względu na wszelakie różnice przy jednocze-

snym poszanowaniu odmienności i różnic wewnątrzkultu-

rowych. 
W kontekście powyżej wskazanych relacji, jakie pozostają

pomiędzy obecnie obowiązującymi systemami prawnymi na

terenie Europy i będącymi ich podłożem uniwersalnymi pra-

wami człowieka a konfrontacją z mniejszościami etnicznymi,

kulturowymi i próbą ich integracji, pojawia się pytanie o isto-

tę prawa karnego i nierozłącznie związanej z nim kary krymi-

nalnej, jako odpowiedzi na zachowanie naruszające wyzna-

wane społecznie reguły. W literaturze od lat wiele uwagi po-

święca się tematyce racjonalizacji kary i konieczności opra-

cowania konkretnego kryterium, które uzasadniałoby i tłu-

maczyło stosowanie jej niezależnie od różnic w narodowości,

wyznaniu, czy przestrzeganych tradycji. Warto w tym miejscu

wskazać, jak zasadnicze ma to znaczenie w kontekście jurys-

dykcji międzynarodowych trybunałów, organizacji powoła-

nych do sądzenia i wymierzenia kary w celu ochrony porząd-

ku publicznego przed zachowaniami godzącymi w ład spo-

łeczny w największym stopniu. Jak słusznie wskazuje 

M. Królikowski sankcja karna, której potrzeba wymierzenia
wiąże się z utrzymaniem przekonań i zasad kierujących życiem
jednostki i społeczeństwa oraz utrzymaniem wiary w panowa-
nie moralności i prawa, wynika nie tylko z apriorycznego mo-
delu odpowiedzialności karnej, co z wszystkich procesów (nie-
koniecznie sformalizowanych), poglądów i mechanizmów,
które funkcjonują jako odpowiedzialność (Królikowski, 2005,

s. 1). Oznacza to, iż celem kary kryminalnej jest nie tylko ko-

nieczność utrzymania równowagi pomiędzy sprawiedliwo-

ścią retrybutywną i wyrównawczą, ale jednocześnie potrzeba

wymierzenia konkretnej dolegliwości osobie, która dokona-

ła własnego wyboru, zachowania moralnie niewłaściwego ze

względu na wspólne dla wszystkich wartości. Autor ten wska-

zuje, iż dobieranie rodzaju i surowości kary i wymierzenia jej

w sposób proporcjonalny do popełnionego czynu jest w pew-

nym sensie (…) zależne od założeń moralnych, jak również
kultury prawnej i etycznej danego społeczeństwa (Królikowski,

2005, s. 135). 
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44..  PPooddssuummoowwaanniiee

W wyniku problemów pojawiających się w kontekście re-

latywizmu kulturowego i konieczności uznawania różno-

rodnych wzorców kulturowych jako równoprawnych i „rów-

nocennych” (Lenartowicz-Podbielska, 2006, s. 33), prawo

nie może pozostać dziedziną neutralną wobec tego rodzaju

zjawisk. Przyjmowanie przedstawicieli wszelakich mniej-

szości rodzi podstawowe pytania natury moralnej i bazują-

cej na dylemacie przyjmowania ludności obcej z tzw. „ca-

łym dobrodziejstwem inwentarza kulturowego” (Vorbrich,

2004, s. 156), czy stanowczego odrzucania praktyk niezna-

nych i nieakceptowanych w kulturze państw przyjmujących.

Rozważania te nie pozostawiają w tyle obowiązujących sys-

temów prawnych Europy, a także ideologii państw przyj-

mujących, które muszą określić i ustalić, w jaki sposób po-

godzić hasła integracji różnych kultur i religii, a także moż-

liwie jak najbardziej zredukować występowanie wszelkiego

rodzaju napięć etnicznych i kulturowych prowadzących do

często bardzo ciężkich z perspektywy prawnej skutków.

Szczególne rozważania odnosić powinny się do wspomnia-

nej obrony przez kulturę i jednoznacznego określenia, czy

rzeczywiście i jak daleko jesteśmy w stanie akceptować po-

woływanie się na argumenty kulturowe jako okoliczności

łagodzące odpowiedzialność karną. Konieczne jest więc

rozważenie dwóch przeciwstawnych poglądów — z jednej

strony haseł nawołujących do udzielenia jednostkom jak

największej swobody odnośnie wyznawanych poglądów

i praktyk kulturowych, z drugiej zaś wskazujących, jak ne-

gatywne mogą być rezultaty usprawiedliwiania żądań

mniejszości do respektowania ich praktyk i zwyczajów, na-

wet w sytuacjach, gdy w ich wyniku dochodzi do jawnej dys-

kryminacji pewnych grup społecznych (wskazać tu należy

przede wszystkim gorszą sytuację kobiet i dzieci, które naj-

częściej stają się ofiarami tzw. przestępstw kulturowych)

i możliwości ponoszenia ofiar w imieniu tradycji, czy kultu-

ry (Kania, 2016, s. 160). 
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1 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. 1993 nr 61, poz. 28).
2 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. 1977 nr 38, poz. 168).
3 Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88, poz 553).
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