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Rozdział I. Określenie tematu oraz 
metod i przesłanek rozumowania

§ 1. Określenie tematu rozważań i uwagi 
metodologiczne

I. Określenie tematu rozważań

Moim.zamierzeniem.jest.analiza.problemu.etycznej.dopuszczal-
ności.kary.śmierci.za.morderstwo.w.kontekście.akceptowalnych.kul-
turowo.systemów.etycznych.uzasadniających.karę.kryminalną.za.po-
ważne.przestępstwa..Tym.samym.problem.celowości.lub.skuteczności.
sankcji.głównej.jest.poza.przedmiotem.mojej.analizy..Jeśli.kara.kapi-
talna.jest.niedopuszczalna.w.ramach.systemu.etycznego,.do.którego.
odwołuje.się.obowiązujące.prawo.karne,.to.nie.ma.potrzeby.dyskusji.
nad.skutecznością.lub.celowością.jej.wprowadzenia.do.Kodeksu.kar-
nego..Moje.rozważania.będą.usytuowane.w.dziedzinie.teorii.prawa,.
a.w.szczególności.teorii.kary.i.etyki,.a.dokładniej.–.tych.systemów.
etycznych,.które.uzasadniają.karę.w.euroatlantyckim.kręgu.kulturo-
wym..Z.tego.powodu.również.problem.sposobu.wykonywania.kary.
śmierci.jest.poza.zakresem.moich.zainteresowań..Konieczne.jest.tyl-
ko.zastrzeżenie,.które.wyłącza.poza.obręb.stawianego.tu.pytania.o.do-
puszczalność.kary.śmierci.wszystkie.sposoby.wykonywania.tej.kary.
wiążące.się.z.zadawaniem.skazanemu.jakichkolwiek.dolegliwości.lub.
upokorzeń.niezwiązanych.bezpośrednio.z.samą.karą.

Pojęcie.morderstwa.ma.mocny.wydźwięk.etyczny,.lecz.jest.termi-
nem.obcym.dla.polskiego.Kodeksu.karnego..Ponieważ.punktem.wyj-
ścia.dla.moich.rozważań.będzie.polskie.prawo.karne,.to.z.formalnego.
punktu.widzenia.morderstwo.zdefiniuję.jako.zabójstwo.kwalifikowa-
ne,.tzn..zbrodnię.z.art..148.§.2.KK..Użyłem.nazwy.„morderstwo”.w.celu.
podkreślenia.moralnej.specyfiki.odróżniającej.je.od.zabójstwa..Przez.
morderstwo.będę.rozumiał.takie.zabójstwo.kwalifikowane,.w.którym.
nie.występują.żadne.okoliczności.łagodzące.odpowiedzialność.kar-
ną.i.które.zostało.popełnione.z.zamiarem.bezpośrednim.w.formie.za-
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miaru.przemyślanego.(dolus praemeditatus)1..Poza.zakresem.nazwy.
„morderstwo”.będą.zatem.zabójstwa,.których.sprawcy.mają.przypisa-
ny.obniżony.stopień.winy.(np..z.powodu.wieku,.ograniczonej.poczy-
talności.czy.anormalnej.sytuacji.decyzyjnej).

Kontekstem.dla.moich.rozważań.będzie.system.etyczny.(lub.sy-
stemy.etyczne),.który.uzasadnia.model.kary.przyjęty.w.kulturze.eu-
roatlantyckiej..Przyjmuję.zatem.ukryte.założenie,.że.państwa.Europy.
zachodniej.i.centralnej.oraz.państwa.Ameryki.Północnej.przyjmują.
taki.sam.model.kary.oparty.na.zasadzie.wolności.i.odpowiedzialności.
człowieka.za.własne.czyny.oraz.na.zasadzie.„winy.czynu”..Przyjęcie.
takiego.założenia.zwalnia.mnie.z.obowiązku.analizy.ustawodawstwa.
każdego.kraju,.który.przynależy.do.tego.kręgu.kulturowego..Teza.
o.istnieniu.kręgu.kulturowego.opartego.na.wspólnych.wartościach.
i.potocznie.nazywanego.Zachodem.jest.niesporna.w.takim.stopniu,.
który.umożliwia.jej.przyjęcie.w.tej.pracy..Na.potrzeby.tej.pracy.przyj-
muję,.że.kulturę.euroatlantycką.tworzą.wszystkie.państwa.wchodzące.
w.skład.Unii.Europejskiej.oraz.państwa.Paktu.Północnoatlantyckiego.
i.pozostałe.państwa.europejskie.leżące.na.zachód.od.wschodnich.gra-
nic.Unii.Europejskiej..Analiza.ustawodawstwa.karnego.będzie.miała.
na.celu.wskazanie.przyjętego.modelu-odwzorowania.kary.oraz.zosta-
nie.dokonana.na.przykładzie.systemu.prawnego.Polski.i.czterech.naj-
ludniejszych.państw.Zachodu,.tzn..USA,.Niemiec,.Francji.i.Wielkiej.
Brytanii.

Na.podstawie.celów.kary.wskazywanych.w.badanych.prawodaw-
stwach.zostanie.skonstruowany.model.–.wzór.kary,.który.będzie.uza-
sadniony.przez.konkretny.system.etyczny..W.euroatlantyckim.krę-
gu.cywilizacyjnym.można.wyróżnić.trzy.zasadnicze.systemy.etyczne:.
1).etykę.doskonałości.(nazywaną.też.etyką.cnoty).nawiązującą.do.myśli.
Arystotelesa.i.św. Tomasza z Akwinu,.2).etykę.deontologiczną,.której.
najbardziej.doniosłym.reprezentantem.jest.system.Immanuela Kanta,.
3).etykę.konsekwencjalistyczną,.która.najczęściej.występuje.w.formie.
utylitaryzmu2..Pierwszy.z.nich.kryterium.dobra.opiera.na.doskonało-
ści.osoby..Drugi.–.dobro.wiąże.z.pojęciem.obowiązku3..Trzecią.odpo-

1.Doktryna.prawa.karnego.rozróżnia.dwie.formy.zamiaru.bezpośredniego.(dolus 
directus):.zamiar.nagły.(dolus repentinus).i.zamiar.przemyślany.(dolus premeditatus)..
Zob..A. Marek,.Kodeks.karny..Komentarz,.Warszawa.2007,.s..35.

2.J. Woleński.(red.),.Oksfordzki.słownik.filozoficzny,.przeł..C. Cieśliński, P. Dziliński, 
M. Szczubiałka, J. Woleński,.Warszawa.2004,.s..114,.195–196.

3.Ibidem,.s..114.
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wiedź.na.pytanie.o.istotę.dobra.daje.konsekwencjalizm,.który.wartość.
czynu.ocenia.poprzez.wartość.jego.konsekwencji4.

Konieczne.jest.także.zastrzeżenie.dotyczące.adekwatnego.modelu.
–.odwzorowania.kary..Właściwym.dla.odpowiedzialności.za.morder-
stwo.modelem.kary.będzie.„pełna”.odpowiedzialność.karna.za.poważ-
ne.materialnie.przestępstwa.(mala in se),.w.których.można.wskazać.
pokrzywdzonego..Takie.ujęcie.stawia.poza.nawiasem.specyficzne.ure-
gulowania.dotyczące.łagodniejszej.odpowiedzialności.karnej.osób.
nie.w.pełni.zdolnych.do.przypisania.im.winy.(np..młodocianych.
i.o.ograniczonej.poczytalności).oraz.odpowiedzialności.karnej.za.„prze-
stępczość.drobną”,.a.także.za.przestępstwa.bez.ofiar.(mala in prohi-
bita).

II. Pojęcie modelu

Wskazanie.systemu.etycznego.uzasadniającego.karę.w.naszej.kul-
turze.będzie.poprzedzone.określeniem.modelu.–.odwzorowania.kary.
na.podstawie.ustawodawstwa.karnego.wybranych.państw.oraz.kon-
strukcja.modelu.–.wzoru.kary.w.naszym.kręgu.cywilizacyjnym.

Przez.model.–.odwzorowanie.będę.rozumiał.taką.charakterystykę,.
która.w.sposób.idealizacyjny.odzwierciedla.i.wyodrębnia.istotne.cechy.
strukturalne.pewnego.podmiotu,.zjawiska,.procesu.itp.5..Model.–.wzór.
natomiast.ma.charakter.postulatywny.i.jest.charakterystyką.formułują-
cą.optymalne.cechy.danego.przedmiotu.ze.względu.na.założony.cel6..
Model.–.odwzorowanie.ma.właściwości.modelu.rekonstrukcyjnego,.na-
tomiast.model.–.wzór.jest.modelem.optymalizacyjnym7..Przedmiotem.
rekonstrukcji.będzie.pojęcie.kary.w.znaczeniu.używanym.przez.usta-
wodawców..Modelem.–.wzorem.będzie.natomiast.teoria.kary.skonstru-
owana.na.podstawie.celów.kary.sformułowanych.przez.ustawodaw-
ców..Postulowane.cele.kary.odwołują.się.do.ocen.etycznych,.które.są.
elementami.systemu.moralnego.racjonalizującego.karę..Właśnie.taki.
system.etyczny,.którego.twierdzenia.ocenne.są.podstawami.uzasadnia-
jącymi.karę,.będzie.właściwym.układem.odniesienia.dla.rozważenia.
problemu.dopuszczalności.kary.śmierci.za.morderstwo.

4. J. Woleński,.op. cit.,.s..195–196.
5.Zob..M. Rodzynkiewicz,.Modelowanie.pojęć.w.prawie.karnym,.Kraków.1998,.s..12;.

zob..też..I. Dąbska,.Dwa.studia.z.teorii.naukowego.poznania,.Toruń.1962,.s..21–31.
6.M. Rodzynkiewicz,.op. cit.,.s..12.
7.Zob..A. Malinowski, L. Nowak,.Problemy.modelowania.w.teorii.prawa,.PiP.1972,.

z..2,.s..91.

§ 1. Określenie tematu rozważań i uwagi metodologiczne



4

Rozdział I. Określenie tematu oraz metod i przesłanek rozumowania

Należy.jednak.wspomnieć,.że.pojęcie.modelu.(rekonstrukcyjnego.
i.optymalizującego).jest.stosowane.w.teorii.prawa.w.znacznie.mniej.
precyzyjnym.znaczeniu.niż.w.naukach.ścisłych.i.empirycznych8..W.kon-
struowaniu.modelu.podstawowymi.procedurami.są.idealizacja.i.kon-
kretyzacja..Idealizacja.polega.na.wprowadzeniu.założeń.idealizują-
cych,.tzn..założeń.eliminujących.pewne.czynniki.uboczne.(np..w.fizyce.
wpływ.tarcia,.powietrza.itp.),.w.celu.ustalenia.interesujących.badacza.
cech.lub.zależności,.na.podstawie.nierealistycznych.przypuszczeń,.
że.założenia.te.są.spełnione9..Konkretyzacja.natomiast.polega.na.uchy-
leniu.założeń.idealizujących.i.przybliżeniu.twierdzeń.idealizacyjnych.
do.rzeczywistości..Konkretyzacja.ścisła.prowadzi.do.przyjęcia.założeń.
realistycznych,.natomiast.konkretyzacja.przybliżona.polega.na.przy-
jęciu.założeń.dostatecznie.bliskich.(z.perspektywy.potrzeby.precyzji.
w.badaniu.danego.zjawiska).rzeczywistości10..Konkretyzacja.ścisła.
jest.stosowalna.tylko.wtedy,.gdy.wprowadzamy.formalny.(zwykle.ma-
tematyczny).aparat.pojęciowy..W.teorii.prawa.karnego.tak.precyzyjne.
instrumenty.badawcze.nie.są.powszechnie.stosowane,.zatem.słuszny.
wydaje.się.wniosek,.że.w.tej.dyscyplinie.naukowej.można.stosować.
jedynie.konkretyzację.przybliżoną..Ponadto.nawet.konkretyzacja.przy-
bliżona.jest.stosowana.w.teorii.prawa.w.sposób.intuicyjny,.bez.wy-
raźnego.określenia.progu.tolerancji,.jaki.muszą.spełniać.przypadki.
realne,.aby.można.było.zastosować.do.nich.z.dopuszczalnym.błędem.
twierdzenie.aproksymacyjne.(ustalone.w.modelu.na.podstawie.zało-
żenia.idealizacyjnego)11..Warto.zauważyć,.że.istnieje.cała.klasa.modeli.
zjawisk.prawnych,.w.stosunku.do.których.nie.można.przeprowadzić.
konkretyzacji12..Nie.dziwi.zatem.fakt.dominacji.modeli.o.charakterze.
optymalizacyjnym.w.teorii.prawa..Natomiast.modele.rekonstrukcyjne.
w.tej.dyscyplinie.naukowej.są.tylko.analogiczne.do.modeli.w.naukach.
ścisłych..Najbardziej.powszechną.metodą.budowania.modeli.w.teorii.
prawa.jest.analiza.językowa.samych.norm.prawnych.(rzadziej.bada.się.
empirycznie.proces.stosowania.prawa)13.

8.A. Malinowski, L. Nowak,.op. cit.,.s..86..O.wątpliwościach.związanych.z.możliwością.
oddzielenia.perspektywy.normatywnej.i.opisowej.w.praktyce.badania.zjawisk.prawnych.
zob..K. Płeszka,.Wykładnia.rozszerzająca,.Warszawa.2010,.s..37–38.

9.K. Płeszka,.Uzasadnianie.decyzji.interpretacyjnych.przez.ich.konsekwencje,.Kraków.
1996,.s..30–31.

10.A. Malinowski, L. Nowak,.op. cit.,.s..86–88.
11 Ibidem,.s..93–94.
12.Ibidem,.s..95.
13.Ibidem,.s..93.
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Uwzględniając.te.zastrzeżenia,.należy.zauważyć,.że.chociaż.mo-
del.–.odwzorowanie.ma.charakter.rekonstrukcji.elementów.pojęcia.
kary.z.przepisów.ustaw.karnych.i.będzie.konstruowany.indukcyjnie.
(na.podstawie.wybranych.ustaw.karnych),.to.jednak.nie.jest.modelem.
rekonstrukcyjnym.sensu stricto..Wydaje.się,.że.bardziej.adekwatnym.
układem.odniesienia.dla.zdefiniowania.modelu.–.odwzorowania.jest.ty-
pologia.porządkująca.trzy.wzorce.na.„osi”.–.od.opisu.do.imperatywu,.
tzn..1).wzorzec.w.sensie.deskryptywnym,.2).wzorzec.–.oczekiwanie,.
3).wzorzec.w.sensie.imperatywnym14..Dana.charakterystyka.stanowi.
wzorzec.w.sensie.deskryptywnym,.jeśli.statystycznie.doniosła.liczba.
iksów.należących.do.określonej.klasy.spełnia.daną.charakterystykę..
Konkretyzując.przedmiot.wzorca.do.np..wzoru.zachowania.się,.wzo-
rzec.w.sensie.deskryptywnym.należałoby.zdefiniować.jako.charakte-
rystykę.spełnianą.przez.statystycznie.doniosłą.liczbę.zachowań.należą-
cych.do.określonej.klasy15..Pomiędzy.deskryptywnym.a.normatywnym.
ujęciem.wzorca.jest.umiejscowiona.tzw..wersja.opisu.swobodniejsze-
go,.łączona.z.pojęciem.wzorca.–.oczekiwania16..Dana.charakterysty-
ka.jest.wzorcem.–.oczekiwaniem,.jeśli.jej.spełnienie.jest.oczekiwane.
w.danej.sytuacji.jako.normalne.lub.pożądane..Jak.trafnie.zauważył.
F. Studnicki,.wzorzec.ten.jest.umiejscowiony.na.granicy.dzielącej.uję-
cia.opisowe.od.ujęć.etycznych..Terminowi.„oczekiwanie”.jest.nadawa-
ny.taki.odcień.znaczeniowy,.przy.którym.niespełnienie.oczekiwania.
traktowane.jest.jako.„zawiedzenie”..Zarzut.jest.kierowany.nie.przeciw.
błędności.oczekiwania.–.niesprawdzającego.się.dla.danego.przypad-
ku.–.lecz.przeciw.niewłaściwości.zachowania.się17..Wzorzec.w.sen-
sie.imperatywnym.jest.taką.charakterystyką,.której.dla.każdego.adre-
sata.normy.jest.obowiązane.spełnienie.tej.charakterystyki.ze.względu.
na.określony.system.normatywny18.

Rekonstruowany.w.tej.pracy.model.–.odwzorowanie.pojęcia.kary.
będzie.raczej.wzorcem-oczekiwaniem.niż.wzorcem.w.sensie.deskryp-
tywnym..Nie.będę.bowiem.prowadził.empirycznych.badań,.czy.każde.
zachowanie.organów.stosowania.prawa.nazywane.karą.istotnie.speł-
nia.wszystkie.cechy.definicyjne.pojęcia.kary,.ani.ustalał.statystycznie.
doniosłej.liczby.przypadków,.w.których.wzorzec.kary.jest.spełnia-

14.Zob..M. Rodzynkiewicz,.op. cit.,.s..25.
15.Zob..F. Studnicki,.Wzór.zachowania.się,.wzór.postępowania.i.norma,.ZNUJ,.Prace.

Prawnicze.1961,.z..8,.s..12.
16.Zob..M. Rodzynkiewicz,.op. cit.,.s..12–13.
17.F. Studnicki,.op. cit.,.s..15.
18.Zob..M. Rodzynkiewicz,.op. cit.,.s..17.
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ny..Zamierzam.zrekonstruować.z.przepisów.prawnokarnych.zespół.
cech.tworzących.wzorzec.–.oczekiwanie.kary.według.ustawodawcy..
Oczekiwanie.ustawodawcy.dotyczące.charakterystyki.kary.może.być.
sformułowane.wprost.w.przepisach.prawa.karnego.(np..ustawowy.wy-
miar.kary).lub.pośrednio.poprzez.wskazanie.celów,.które.kara.powin-
na.spełniać.(np..dyrektywy.sądowego.wymiaru.kary)..Tylko.ustawowy.
wymiar.kary.jest.możliwy.do.rekonstrukcji.w.sensie.wzorca.deskryp-
tywnego,.można.bowiem.założyć.(i.sprawdzić.w.praktyce),.że.sądy.
rzeczywiście.wymierzają.karę.w.granicach.wyznaczonych.przez.usta-
wowy.wymiar.kary..Jednak.charakterystyka.pojęcia.kary.nie.obejmuje.
tylko.jej.rozmiaru,.lecz.także.jej.cele.sformułowane.w.dyrektywach.są-
dowego.wymiaru.kary..Nie.ma.precyzyjnego.kryterium.sprawdzenia,.
czy.każda.kara.spełnia.założone.przez.ustawodawcę.cele..Zatem.model.
–.odwzorowanie.kary.można.sformułować.jedynie.poprzez.wzorzec.
–.oczekiwanie.ustawodawcy.

Warto.zauważyć,.że.w.teorii.prawa.karnego.dominuje.koncepcja.
tzw..normy.sprzężonej,.według.której.normy.prawnokarne.rozważa.
się.jako.normy.sankcjonowane.i.sankcjonujące19..Przez.normę.rozu-
mie.się.wypowiedź,.której.znaczeniem.jest.wzór.powinnego.zacho-
wania.się20..Możliwe.są.dwie.interpretacje.przepisów.ustawy.karnej..
Według.jednej.z.nich.w.przepisach.karnych.są.zawarte.zarówno.nor-
my.sankcjonujące,.jak.i.normy.sankcjonowane,.określające.wzór.zacho-
wania.się21..Według.drugiej.–.przepisy.karne.zawierają.tylko.normy.
sankcjonujące,.skierowane.do.sądu.i.zobowiązujące.ten.organ.do.wy-
mierzania.określonej.(względnie).kary.w.sytuacji.opisanej.w.hipote-
zie.normy..Dla.przykładu.art..148.§.1.KK.nie.wyraża.normy.„nie.zabi-
jaj.człowieka”,.lecz.tylko.powinność.wymierzenia.określonej.w.tym.
przepisie.kary.temu,.kto.zabił.człowieka..Norma.sankcjonowana.przez.
art..148.§.1.KK.o.treści.„Nie.zabijaj.człowieka”.jest.chroniona.przez.
normę.sankcjonującą.prawa.karnego,.ale.sama.nie.jest.normą.praw-
nokarną22..Ze.względu.na.gwarancyjny.charakter.dominacji.języko-
wej.wykładni.w.interpretacji.prawa.karnego.wydaje.się.uzasadniony.
pogląd.Z. Ziemby,.że.wyinterpretowywanie.norm.sankcjonowanych.

19.M. Rodzynkiewicz,.op. cit.,.s..20–21.
20.Zob..J. Wróblewski,.Rozumienie.prawa.i.jego.wykładnia,.Wrocław–Warszawa–

Kraków–Gdańsk–Łódź.1990,.s..9;.zob..też.J. Śmiałowski,.Zagadnienie.przymusu.w.prawie.
a.struktura.normy.prawnej,.ZNUJ,.Prace.Prawnicze.1961,.z..8,.s..103.i.n.

21.K. Buchała,.Prawo.karne.materialne,.Warszawa.1989,.s..89.i.n.
22.Zob..A. Zoll,.O.normie.prawnej.z.punktu.widzenia.prawa.karnego,.KSP.1990,.

z..23,.s..71.
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z.ustawy.karnej.jest.dopisywaniem.do.tej.ustawy.tego,.czego.w.niej.
nie.ma23..Normy.sankcjonowane.są.zatem.normami.z.innej.dziedziny.
prawa.lub.są.normami.pozaprawnymi.(np..etycznymi)..Psychicznym.
źródłem.stosowania.norm.sankcjonowanych.jest.–.w.większości.przy-
padków.–.„przeżycie.ważności”.tej.normy,.mające.charakter.etyczny24..
Należy.zatem.przyjąć,.że.prawo.karne.nie.określa.w.sposób.autono-
miczny.wzorów.powinnego.zachowania.się.ani.nie.ustala.kryteriów.do-
bra.i.zła..Jego.normy.z.konieczności.(pośrednio.lub.wprost.–.poprzez.
znamiona.ocenne.w.treści.przepisów.karnych).odwołują.się.do.ocen.
moralnych.określonego.systemu.etycznego..

W.przypadku.pojęcia.kary.odwołania.do.etyki.są.zawarte.w.przepi-
sach.określających.zasady.jej.wymiaru.lub.formułujących.dyrektywy.są-
dowego.wymiaru.kary..Model.–.wzór.kary.musi.zostać.skonstruowany.
na.podstawie.wskazanych.w.ustawie.celów.kary.oraz.ocen.etycznych.
je.uzasadniających..Model.ten.będzie.opisywał,.jak.powinna.funkcjono-
wać.kara,.aby.jej.stosowanie.mogło.zrealizować.cel.etyczny.uzasadniający.
każdą.sankcję..Będzie.on.zatem.wskazywał.konkretną.teorię,.osadzoną.
w.jakimś.systemie.etycznym,.który.będzie.dostarczał.ocen.i.kryteriów.
służących.do.rozstrzygnięcia.tytułowego.problemu.tej.pracy..Model.–.
wzór.określający.adekwatną.teorię.kary.będzie.zatem.wzorcem.impera-
tywnym.ze.względu.na.system.etyczny.uzasadniający.karę.

III. Uwagi o metodologii

W.niniejszej.pracy.będę.przeprowadzał.rozumowania.etyczne.
w.celu.rozstrzygnięcia.kwestii.tytułowej..Konieczne.jest.zatem.przy-
jęcie.pewnych.założeń.metodologicznych..W.sporze.o.istnienie.warto-
ści.są.przyjmowane.dwie.podstawowe.odpowiedzi..Według.stanowiska.
obiektywistycznego.wartości.istnieją.niezależnie.od.ocen.przeżywa-
nych.przez.poszczególne.osoby25..Twierdzenie.o.obiektywnym.istnie-
niu.wartości.jest.odrzucone.przez.nurt.subiektywistyczny.w.etyce,.
w.którym.jest.preferowany.pogląd,.że.wartości.są.tylko.pochodnymi.
ocen.etycznych.poszczególnych.osób26..Emotywizm.jest.poglądem.su-

23.Z. Ziemba,.Analityczna.teoria.obowiązku..Studium.z.logiki.deontycznej,.Warszawa.
1983,.s..89.

24.Zob..A. Ross,.Directives.and.Norms,.London.1968,.s..86.
25.Zob..M. Ossowska,.Podstawy.nauki.o.moralności..Suplement,.Warszawa–Wrocław–

Katowice–Gdańsk.1994,.s..89.i.n.;.H. Jankowski,.Etyka,.Warszawa.1975,.s..12.
26.Zob..J. Rachels,.Subiektywizm,.[w:].P. Singer.(red.),.Przewodnik.po.etyce,.War-

szawa.2002,.s..480–489.
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biektywistycznym.przypisującym.sądowi.etycznemu.znaczenie.emo-
tywne,.polegające.na.wyrażeniu.własnego.odczucia.w.odniesieniu.
do.przedmiotu.oceny27..Dla.potrzeb.racjonalnego.dyskursu.przyjmu-
ję.stanowisko.obiektywistyczne;.w.przeciwnym.wypadku.rozstrzyga-
nie.sporów.etycznych.jest.niemożliwe.lub.znacząco.utrudnione.(każ-
dy.bowiem.może.mieć.inne.odczucia.w.odniesieniu.do.tego.samego.
przedmiotu.oceny.i.nie.ma.rzeczowych.argumentów.zmierzających.
do.uzgodnienia.stanowiska).

W.ramach.obiektywizmu.wartości.można.wyróżnić.stanowisko.mo-
nistyczne.i.pluralistyczne..Według.tego.ostatniego.poglądu.istnieje.wie-
le.równie.obiektywnych.wartości,.które.nie.tworzą.żadnego.spójnego.
systemu.czy.hierarchii28..Konsekwencją.tego.stanowiska.jest.przyję-
cie.tezy,.że.istnieją.rzeczywiste.i.nierozwiązywalne.dylematy.moralne..
Monizm.„w.sensie.silnym”.zakłada,.że.istnieje.tylko.jedno.rzeczywiste.
dobro.(np..szczęście.lub.doskonałość),.natomiast.monizm.„w.sensie.
słabszym”.dopuszcza.istnienie.wielu.różnych.obiektywnych.wartości,.
ale.zakłada,.że.tworzą.one.spójny.i.uporządkowany.system29..W.celu.
umożliwienia.racjonalnego.rozstrzygnięcia.problemu.etycznego.przyj-
muję.stanowisko.monistyczne,.przynajmniej.w.słabszym.znaczeniu..
W.przeciwnym.wypadku.rozstrzygnięcie.sporu.między.konkurencyj-
nymi.teoriami.kary.będzie.niemożliwe.lub.mocno.utrudnione.

Kolejny.spór.etyczny.dotyczy.poglądu.na.poznawalność.wartości..
Stanowisko.kognitywistyczne.formułuje.pogląd.o.poznawalności.war-
tości..Nonkognitywizm.neguje.możliwość.poznania.wartości30..Bez.
analizowania.sporu.o.epistemologię.muszę.przyjąć.stanowisko.kog-
nitywistyczne,.gdyż.w.przeciwnym.razie.etyczne.dociekania.dotyczą-
ce.jakiegokolwiek.problemu.są.bezproduktywne..Wykluczyć.należy.
tylko.intuicjonistyczny.nurt.kognitywizmu.z.powodu.braku.wymogu.
uzasadnienia.twierdzeń.etycznych..Przyjęcie.jakiejś.odmiany.kognity-
wizmu.jest.konieczne,.aby.uniknąć.sytuacji,.w.której.dyskurs.etyczny.
sprowadza.się.do.serii.izolowanych.monologów.składających.się.z.tzw..
twierdzeń.autobiograficznych..Rozumowanie.etyczne.nie.jest.dokład-
nie.takie.samo.jak.w.naukach.empirycznych.lub.ścisłych,.jednak.zacho-

27.Zob..T. Pietrzykowski,.Etyczne.problemy.prawa,.Katowice.2005,.s..34–35.
28.Zob..B. Polanowska-Sygulska,.Pluralizm.i.tragiczność,.[w:].J. Stelmach.(red.),.

Studia.z.filozofii.prawa..Seria.druga,.Kraków.2003,.s..185.i.n.;.za.dzieło.klasyczne.kon-
cepcji.pluralizmu.etycznego.jest.uważana.praca.I. Berlina,.Cztery.eseje.o.wolności,.
Warszawa.1994.

29.Zob..L. Kołakowski,.Czy.diabeł.może.być.zbawiony?,.Londyn.1984,.s..93.
30.Zob..T. Pietrzykowski,.op. cit.,.s..37–38.
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wanie.podstawowych.rygorów.poprawnego.myślenia.jest.potrzebne.
dla.umożliwienia.konkluzywnego.dyskursu.etycznego.

Podsumowując,.odrzucam.nonkognitywizm.oraz.subiektywizm.
wartości.z.powodu.braku.możliwości.efektywnego.dyskursu.etycznego.
przy.akceptacji.tych.założeń,.intuicjonizm.–.z.powodu.braku.wymagal-
ności.uzasadnienia,.pluralizm.wartości.–.z.powodu.braku.hierarchii,.re-
guł.kolizyjnych.i.sposobów.rozstrzygania.konfliktów.wartości..Przyjęte.
w.tej.pracy.stanowisko.umożliwia.przynajmniej.ograniczone.stosowa-
nie.logiki.w.argumentacji.etycznej..Jedynym.wyjątkiem.będzie.przyję-
cie.twierdzenia.ogólnego.o.nadrzędnym.hierarchicznie.charakterze,.
tzn..zasady.poszanowania.godności.człowieka.jako.podstawy.sprawied-
liwości.w.podanym.niżej.znaczeniu..Przyjęcie.tej.zasady.jest.konieczne.
dla.wyprowadzenia.z.niej.dalszych.wniosków..Uzasadnienie.jej.przy-
jęcia.może.się.odwoływać.do.mocnej.tezy.o.jej.wynikaniu.z.istnienia.
człowieka.albo.do.intuicyjnego.jej.przyjęcia,.jako.pierwszego.twierdze-
nia.etycznego,.które.nie.wymaga.uzasadnienia..Wszystkie.twierdzenia.
wywodzone.z.tej.zasady.będą.wymagały.uzasadnienia..

Po.przyjęciu.wyżej.opisanych.założeń.można.sformułować.kryteria.
oceny.racjonalności.sądów.etycznych.oraz.wspierających.je.argumen-
tów..Jako.racjonalne.mogą.być.oceniane.przekonania.moralne.speł-
niające.łącznie.trzy.warunki:.1).ścisłej.artykulacji.w.języku,.2).kon-
sekwencji.logicznej,.3).uzasadnienia.empirycznego31..Uzasadnienie.
empiryczne.nie.oznacza.empirycznego.udowodnienia.tezy.etycznej,.
lecz.weryfikację,.czy.sąd.etyczny.odwołuje.się.do.twierdzeń.empirycz-
nych,.o.których.wiadomo,.że.są.fałszywe..Konsekwencja.logiczna.na-
kłada.na.rozumowanie.etyczne.pewne.elementarne.kanony.poprawne-
go.myślenia..R.B. Brandt.sformułował.dwa.akceptowalne.sprawdziany.
zasad.etycznych:.niesprzeczność.i.ogólność..Wymóg.niesprzeczności.
obejmuje.zarówno.wewnętrzną.niesprzeczność.twierdzenia.etyczne-
go.lub.zasady,.jak.i.niesprzeczność.z.wszystkimi.innymi.przyjętymi.za-
sadami.oraz.twierdzeniami32..Test.ogólności.dotyczy.jednostkowych.
twierdzeń.etycznych,.a.nie.zasad.ogólnych..Zasady.ogólne.to.twierdze-
nia.zawierające.wyłącznie.nazwy.abstrakcyjne..Jednostkowe.twierdze-
nie.etyczne.jest.prawdziwe.(słuszne).tylko.wtedy,.gdy.można.je.oprzeć.
na.zasadzie.ogólnej..Zasada.ogólna.również.powinna.być.prawdziwa.

31.Zob..K. Szaniawski,.O.nauce,.rozumowaniu.i.wartościach..Pisma.wybrane,.War-
szawa.1994,.s..532.

32.Zob. R.B. Brandt,.Etyka..Zagadnienia.etyki.normatywnej.i.metafizyki,.Warszawa.
1996,.s..37.
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(słuszna),.ale.jej.weryfikacja.to.problem.wykraczający.poza.rygor.ogól-
ności33..Konsekwencją.przyjęcia.tego.wymogu.racjonalności.jest.uzna-
nie,.że.zawsze,.jeśli.jednostkowe.twierdzenie.etyczne.jest.prawdzi-
we,.to.prawdziwa.jest.również.odpowiednia.zasada.ogólna,.ponieważ.
jeśli.jeden.przedmiot.ma.daną.własność.etyczną,.to.wszystkie.inne.
przedmioty,.które.są.takie.same.pod.etycznie.relewantnymi.względa-
mi,.również.mają.tę.samą.właściwość.etyczną34..Chociaż.test.ogólnoś-
ci.nie.nakłada.żadnych.ograniczeń.na.zasady.ogólne,.to.zmusza.nas.
do.sformułowania.niesprzecznego.zbioru.zasad.ogólnych.popierają-
cych.dyskutowane.twierdzenia.etyczne.

Wydaje.się,.że.do.rozstrzygania.problemów.etycznych.posta-
wionych.w.tej.pracy.właściwa.będzie.metoda.kontekstualistyczna..
Problem.kary.śmierci.zamierzam.zbadać.w.kontekście.określonych.
systemów.etycznych,.które.będą.zawierały.niesporne.(na.gruncie.
tych.systemów).przesłanki.etyczne..Wskazanie.właściwych.systemów.
etycznych.zostanie.również.poprzedzone.analizą.adekwatnej.teorii.
kary,.która.będzie.uzasadniona.odwołaniem.do.określonego.systemu.
moralnego..Określenie.adekwatnej.teorii.kary.będzie.poprzedzone.
analizą.oczekiwań.ustawodawców.wobec.instytucji.kary.w.kontekście.
zasady.poszanowania.godności.człowieka.jako.niespornej.przesłanki.
etycznej..Zatem,.wychodząc.od.tej.przesłanki.etycznej.i.rekonstruk-
cji.pojęcia.kary.na.podstawie.przepisów.prawa.karnego,.zamierzam.
ustalić.kolejno.właściwą.sytuacyjnie.(tzn..do.przyjętych.na.wstępie.
założeń).teorię.kary,.a.następnie.system.lub.systemy.etyczne.tę.teorię.
uzasadniające.w.kontekście.tej.samej.przesłanki.etycznej.dotyczącej.
godności.jednostki..Zgodnie.z.wymogami.kontekstualizmu.przyjmuję,.
że.w.badanej.sytuacji.problemowej.są.niesporne.przesłanki.etyczne.
(tzn..zasada.poszanowania.godności.człowieka).oraz.twierdzenia.po-
zaetyczne.(rekonstrukcja.pojęcia.kary),.na.podstawie.których.można.
ustalić.niesporną.sytuacyjnie.zasadę.etyczną.(teorię.kary.adekwatną.
do.ustalenia.zasad.odpowiedzialności.za.poważne.przestępstwa.mala 
in se.popełniane.przez.osoby.dojrzałe.i.poczytalne)35..Oczywiście.po-
prawność.(prawdziwość,.słuszność).rozstrzygnięć.dokonywanych.tą.
metodą.jest.ograniczona.do.określonego.kontekstu..Wydaje.się.jed-
nak,.że.wybór.rekonstrukcji.pojęcia.kary.w.euroatlantyckim.kręgu.
cywilizacyjnym.oraz.przyjęcie.zasady.poszanowania.godności.czło-

33.R.B. Brandt,.Etyka...,.op. cit.,.s..38–40.
34.Ibidem,.s..41–42.
35 Ibidem,.s..74–82.


