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Problematyka karalno�ci przest�pstw i ich prewencji w ko�cielnym porz�dku praw-

nym jest przedmiotem szczegółowych bada� doktryny od momentu promulgacji nowego 

prawa dla Ko�cioła łaci�skiego, bowiem znowelizowany Kodeks – znajduj�cy sw� her-

meneutyczn� zasad� w dokumentach Soboru Watyka�skiego II – zreorganizował materi� 

czynów zakazanych tak w kwestii nowych typizowanych przest�pstw, jak równie� 

uwspółcze�nił zasady post�powania wzgl�dem domniemanego przest�pcy oraz osoby po-

szkodowanej. 

Konieczno�� przedmiotowej refleksji pot�guje dodatkowo �wiadomo�� radykalnej od-

mienno�ci charakteru wspólnoty ko�cielnej wzgl�dem jakiejkolwiek innej organizacji spo-

łecznej. Ró�nic� celowo�ci wspólnoty �wieckiej i ko�cielnej generuj� zgoła odmienne 

przesłanki fundacjonalistyczne ka�dego porz�dku prawnego i, mimo licznych podo-

bie�stw rozwi�za� systemowych, jest niemo�liwe postawienie teoretycznego i praktycz-

nego znaku równo�ci mi�dzy modelami wypracowanymi przez rzeczone porz�dki w kwe-

stii konieczno�ci karania przest�pcy oraz gro�by nało�enia lub zadeklarowania przewi-

dzianej prawem kary; fakt, który implikuje konieczno�� odmiennego uj�cia zło�ono�ci 

omawianej kwestii. 

Prezentowana monografia prof. Lucjana Eusebi, niekwestionowanego autorytetu wło-

skiej karnistyki, członka pa�stwowej komisji do spraw reformy kodeksu karnego Republi-

ki Włoskiej, podejmuje wspomnian� tematyk�, w której Włoch traktuje o karze i mode-

lach karalno�ci w perspektywie dialogu pomi�dzy teologi� i prawem. Autor chce uwra�li-

wi� czytelnika na istnienie rzeczywistego dysonansu pomi�dzy powszechn� ide� sprawie-

dliwo�ci – rozumian� jako zastana idea retrybucyjnej negatywnej odpowiedzi porz�dku 

prawnego na popełnione zło – a zbawieniem urzeczywistnionym w Chrystusie. Zamierze-

niem włoskiego karnisty jest przekonanie czytelnika o istniej�cych i realnie mo�liwych do 

wprowadzenia w �ycie alternatywnych modeli sprawiedliwo�ci wzgl�dem tradycyjnej teo-

rii represji kar, rozwini�tej i upowszechnionej przez Kanta i Hegla. Takie przekonanie 

wynika z gł�bokiej analizy tekstów biblijnych, w których z jednej strony wyci�gni�te 

wnioski nie neguj� istnienia kary i zemsty w efekcie popełnionego zła, z drugiej za� 

mocno ukazuj� ewolucj� refleksji staro�ytnego Izraela odno�nie do osobistego do�wiad-

czenia Boga; miłosiernego Stwórcy radykalnie innego od gro��cego karami Pana ��dnego 

identycznej zapłaty w efekcie dopuszczenia si� nieprawo�ci. 

Autor zrealizował temat w o�miu rozdziałach, z których pierwsze dostarczaj� rzetel-

nych argumentów – opartych na analizie najsłynniejszych przedmiotowych tekstów Biblii 

i licznych do niej komentarzy – obalaj�cych wiarygodno�� powszechnego przekonania 

o konieczno�ci karania przez Boga w przypadku popełnienia grzechów czy przest�pstw. 
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Autor przytacza jedno z najstarszych modeli proceduralnych alternatywnych dla zemsty, 

a mianowicie przypomina – w kontek�cie historii Józefa i jego zazdrosnych braci – prze-

widziane �ydowskim prawem post�powanie rîb, rozumiane jako antytez� dynamiki retry-

bucji. W oparciu o egzegez� natchnionych tekstów Autor stwierdza, �e formułowanie za-

sadnego oskar�enia in genere miało na celu dokonanie zmiany w sercu dopuszczaj�cego 

si� niesprawiedliwo�ci. Ponadto rîb nie było narz�dziem słu��cym do ujawnienia maksy-

malnie obiektywnej prawdy w post�powaniu dowodowym; zastosowanie procedury było 

ukierunkowane bardziej na wewn�trzn� przemian� przest�pcy/oprawcy, by ten, w efekcie 

poznania własnej winny, dobrowolnie wybrał drog� prawdy i nawrócenia. W ten sposób, 

negatywne w skutkach post�powanie, nie musiało ko�czy� si� dla przest�pcy identycz-

nym charakterem konsekwencji. 

Nale�y z podziwem odnotowa� liczb� skonsultowanej przez Autora literatury biblijnej 

podejmuj�cej problem winy i kary obecnej na kartach ksi�g natchnionych. Imponuj�ca 

znajomo�� tematu pozwala włoskiemu karni�cie na formułowanie uzasadnionej krytyki 

pod adresem autorów przekonanych o konieczno�ci zastosowania kary w efekcie popeł-

nionych przest�pstw zgodnie z klasyczn� idei sprawiedliwo�ci sum cuique tribuere. Autor 

doszukuje si� autentycznego paradygmatu sprawiedliwo�ci w bezinteresownym darze 

miło�ci, ukazanym najpełniej i najautentyczniej w ofierze Syna Bo�ego. Głównym zamie-

rzeniem monografii jest wi�c wysiłek przeło�enia tej�e miło�ci na konkretne normy praw-

ne w taki sposób, by dopuszczaj�cy si� zła zrozumiał bł�d swojego post�powania i by sta-

nowione prawo mogło słu�y� jako prawdziwe narz�dzie resocjalizacyjne, ograniczaj�c 

tym samym ujemne konsekwencje przest�pstwa do niezb�dnego minimum (detencja).  

Zdaniem Autora, zaprzeczeniem wy�ej nakre�lonego obrazu sprawiedliwo�ci społecz-

nej jest ka�dorazowa próba dokonania zła przez podmiot i jego realna materializacja, uka-

zuj�ca de facto osobist� pora�k� człowieka w procesie samorealizacji. Ponadto, ka�dy 

czyn zakazany stanowi o swojego rodzaju relacyjnej kl�sce przest�pcy, generuj�cej do-

datkowe cierpienie innych i, paradoksalnie, wyobcowanie sprawcy. Autor przekonuje, �e 

zło in se czyni z przest�pcy ofiar� i pot�guje dodatkowo liczb� ofiar. Karnista dostarcza 

tym samym argumentów w tocz�cej si� od czasu do czasu społecznej dyskusji, której 

przedmiotem jest sposób prawnej regulacji �wiadomego dopuszczania si� zła oraz w�tpli-

wa przydatno�� zastosowania tradycyjnych metod karania. 

Prócz licznych odwoła� do tekstów natchnionych, Autor proponuje przedmiotowe roz-

wa�ania o charakterze metafizyczno-filozoficznym koncentruj�ce si� wokół tematu prze-

baczenia, nieodzownego warunku urzeczywistnienia si� zamiennych i konkurencyjnych – 

z tradycyjnymi formami karania – modeli zarz�dzania sprawiedliwo�ci�. W swych roz-

wa�aniach, Autor przywołuje doktryn� Jana Pawła II, który wielokrotnie przeciwstawiał 

si� negatywnej logice sprawiedliwo�ci (ujemne skutki negatywnych działa�) nazywaj�c j� 

działaniem czysto instynktownym i mijaj�cym si� z prawdziw� kultur� przebaczenia. Po-

��danym efektem wdro�enia alternatywy w omawianej kwestii jest nie tylko realna prze-

miana przest�pcy, ale równie� rzeczywisty wpływ na jego przekonanie o stanowieniu za-

gro�enia wzgl�dem reszty społecze�stwa. 
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W opinii pisz�cego, najcenniejsze wnioski Autor formułuje w szóstym rozdziale pra-

cy, w którym – mi�dzy innymi – dokonuje analizy przedmiotowego nauczania Katechi-

zmu Ko�cioła Katolickiego, który w ograniczony i zdecydowanie niewystarczaj�cy sposób 

omawia poj�cie kary. Katechizm ogranicza si� do lakonicznych i wieloznacznych stwier-

dze� koncentruj�cych si� wokół paradygmatów tradycyjnej karnistyki wyra�onych w sło-

wach „proporcjonalno��” i „naprawienie szkody”, pomijaj�c wa�n� kwesti� konieczno�ci 

przywrócenia społecze�stwu przest�pcy; temat szczególnej uwagi adhortacji Benedyk- 

ta XVI Africæ munus. W opinii Autora, w katechizmowej formule o karze brakuje funda-

mentalnych odniesie� do ludzkiej godno�ci w hipotezie konieczno�ci zastosowania re-

presji. Nie brak równie� słów krytyki wzgl�dem sformułowania dotycz�cego prawa i obo-

wi�zku karania przez pa�stwo czynów zakazanych („ius est et officium ut infligat”), po-

niewa� tak brzmi�cy tekst wyklucza jakikolwiek wariantowy sposób karania inspirowany 

analogicznym odtworzeniem malum powstałym w efekcie przest�pstwa. 

Podobnej krytyce zostaj� poddane obowi�zuj�ce normy prawa karnego wi���ce oby-

wateli Pa�stwa Watyka�skiego. W opinii wybitnego karnisty, niewystarczaj�ca regulacja 

przest�pstw i ich prewencji, wynika nie tylko z nadal obowi�zuj�cego pierwszego kodek-

su karnego Republiki Włoskiej (kodeksu Zanardelli 1889), ale równie� z faktu, �e pierw-

szorz�dnym �ródłem prawa i jego wykładni w Pa�stwie Watyka�skim jest prawo kano-

niczne. W tym temacie, zabrakło niestety posoborowej inspiracji odno�nie do wprowa-

dzenia ró�nych od tradycyjnych modeli zastosowania kary. Niewielkie uzupełnienia 

wprowadzone do kodeksu karnego pod wpływem nauczania papie�y Jana Pawła II i Be-

nedykta XVI, zniesienie kary do�ywotniego pozbawienia wolno�ci, jak równie� usuni�cie 

kary �mierci, nie stanowi� – w opinii Autora monografii – istotnego novum wzgl�dem 

innych �wieckich rozwi�za� w sektorze, nie oferuj�c ponadto, jako aparat pa�stwa funk-

cyjnego dla Stolicy Apostolskiej, innych strategii instytucjonalnej odpowiedzi na problem 

łamania prawa i powa�nego zaburzenia społecznego porz�dku.  

Analiza VI ksi�gi znowelizowanego Kodeksu Ko�cioła łaci�skiego z 1983 r., zwłasz-

cza najistotniejszej dla tematu normy wyra�onej w kan. 1314, uprawniła Autora do  sfor-

mułowania tezy, według której karny system ko�cielnego porz�dku prawnego nie wyka-

zuje ani nie implikuje retrybucyjnej odpowiedzi kompetentnych przeło�onych na powa�ne 

przekroczenie stanowionych norm. Potwierdzeniem tak obj�tego kierunku działania jest 

dyspozycja kodeksowa dla Ko�ciołów Wschodnich (1990), która w kan. 1401 wprost 

okre�la cel stosowania kar naprawczych stanowi�c, �e nale�y „zaradza� odpowiednim 

lekarstwem chorobie sprawców przest�pstw, gani� ich z wszelk� cierpliwo�ci� i umiej�t-

no�ci�, nakładaj�c kary w celu takiego wyleczenia ran zadanych przez przest�pstwo, by 

ani nie zepchn�� przest�pców w przepa�� rozpaczy, ani popuszczaniem cugli nie powo-

dowa� rozlu�nienia obyczajów i pogardy dla prawa”. W opinii Autora dwa kodeksy przy-

nale�ne do korpusu norm Ko�cioła katolickiego s� owocem dojrzalej refleksji w porów-

naniu cho�by do przedmiotowych rozwi�za� Katechizmu, przez co znacznie oddalaj� si� 

od tradycyjnego modelu retributive justice.  

Metodologiczny układ prezentowanej monografii zostaje zwie�czony ostatnim – ós-

mym – rozdziałem, w którym, zgodnie z przyj�tymi we wst�pie zało�eniami, Autor kre�li 
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główne idee alternatywnych modeli karania. Prezentowane wcze�niej pogl�dy, bazuj�ce 

na teoretycznej wizji sprawiedliwo�ci naprawczej oraz jej praktycznym zastosowaniu, wy-

magaj� od ustawodawcy gruntownej reformy fundamentalnych zało�e� wcze�niej przyj�-

tych rozwi�za� systemowych, opartych w zdecydowanej wi�kszo�ci na mno�eniu dokona-

nego zła poprzez detencj� przest�pców i brak skutecznych programów resocjalizacyjnych. 

Osobiste przekonanie Autora w tej kwestii wynika nie tyko z wieloletniego do�wiadczenia 

i praktyki, ale równie� gł�bokiego przekonania o tym, �e prawo karne jest zawsze papier-

kiem lakmusowym jako�ci narodowej kultury/poziomu rozwoju cywilizacyjnego okre�lo-

nego pa�stwa, które – w przypadku popełnienia przest�pstw przez obywateli – nie ograni-

cza si� wył�cznie do relatywnie długiego pozbawienia wolno�ci delikwentów w konsek-

wencji udowodnienia ich winy. W sposób szczególny wspomniana problematyka dotyka 

chrze�cija�stwo, bowiem jego centralnym przesłaniem jest wewn�trzna przemiana czło-

wieka jako konsekwencja do�wiadczenia niczym nieuwarunkowanego przebaczenia ze 

strony miłosiernego Boga. Autor stwierdza, �e zaledwie od kilku lat – przynajmniej na 

poziomie prawnych rozwi�za� niektórych krajów europejskich – próbuje si� wprowadza� 

zamienne sposoby odbywania kary, jak na przykład pobyt w pa�stwowej strukturze re-

edukacyjnej lub odpowiednio oszacowana kara pieni��na (w przypadku przest�pstw 

o mniejszej szkodliwo�ci społecznej). Prof. Eusebi jest przekonany, �e współczesna kar-

nistyka winna podj�� merytoryczn� refleksj� dotycz�c� zast�pienia utrwalonych przez 

wiele krajów modeli karania paradygmatem sprawiedliwo�ci naprawczej, rezygnuj�c tym 

samym ze sprawiedliwo�ci negatywnej, wprost proporcjonalnej do ci��ko�ci czynu. Sku-

tecznym remedium maj�cym na celu wdro�enie powy�szych idei w �ycie ma by� – zda-

niem Autora – wczesna prewencja przest�pstw maj�ca praktyczne zastosowanie w stano-

wionym pozytywnym prawie uniemo�liwiaj�cym, na przykład, eliminowanie okoliczno-

�ci i okazji do popełniania przest�pstw. Chodzi oczywi�cie o proces o charakterze poli-

tyczno-społeczny wymagaj�cy pełnego zaanga�owania władz i obywateli. Taki model 

mo�e by� konkurencyjnym rozwi�zaniem wspomnianej problematyki, zwłaszcza tej doty-

cz�cej najcz��ciej wyst�puj�cych powa�nych nadu�y� i przest�pstw w sektorze ekono-

micznym. Autor z cał� stanowczo�ci� przekonuje, �e po��dana zmiana b�dzie mo�liwa 

tylko wówczas, gdy wizja karania utraci charakter retrybucji przekształcaj�c si� w wyma-

gaj�cy proces naprawczy inspirowany zasadami chrze�cija�skiego przebaczenia i instytu-

cjonalnej szansy na mentalno�ciow� zmian� �ycia przest�pcy.  

Ostatnia my�l, z któr� dzieli si� Autor dotyczy ukonkretnienia modeli sprawiedliwo�ci 

powszechnie nazywanych restorative justice, których najpełniejszym wyrazem jest karna 

mediacja. Jej procesowe zastosowanie pozwala na to, by poprzez fakt uznania dokonane-

go zła ujawniła si� w przest�pcy potrzeba/konieczno�� do�wiadczenia przebaczenia 

i otrzymania – by� mo�e po raz kolejny – szansy w celu poprawy �ycia. Wdro�enie me-

diacji zakłada ponadto sposobno�� zawieszenia lub wr�cz porzucenia sporno-s�dowej 

drogi rozwi�zania konfliktu na rzecz traktowania kontrowersji, poza aul� s�dow�. Autor 

przekonuje, �e mediacja – podobnie jak biblijne rîb – mo�e by� dzi� wiarygodnym sposo-

bem obchodzenia si� ze złem; procesem, który nie powiela dokonanego zła w postaci ana-

logicznego zła, tj. pozbawienia wolno�ci, bowiem – w swym najgł�bszym sensie – nie tyl-
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ko zado�� czyni poszkodowanemu, ale równie� nie parali�uje mi�dzyludzkich relacji, 

umo�liwiaj�c de facto ich pozytywny rozwój. 

Konkluduj�c, nale�y oceni� prezentowan� monografi� jako cenny i pionierski ponie-

k�d przyczynek w rozwoju karnistyki, na�wietlonej zdobyczami intelektualnymi i wnio-

skami innych dziedzin oraz wnikliwych nada� naukowych. J�zyk pracy jest bardzo przej-

rzysty i bogaty, poprawny dla literatury przedmiotu. Wielkim atutem dla potencjonalnego 

badacza jest indeks konsultowanych autorów, odniesie� biblijnych oraz indeks tematycz-

ny; dowód dodatkowego wysiłku Autora w celu uczynienia z pracy skuteczniejszego na-

rz�dzia w poszukiwaniu współczesnych rozwi�za� problematyki karalno�ci przest�pstw. 
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