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Model przestêpcy racjonalnego
i efektywna polityka karna
– okiem praktyka
Przedmiotem ekonomicznej analizy prawa (economic analysis of law)
jest badanie prawa przy wykorzystaniu narzêdzi nauki ekonomii. Metoda
ekonomicznej analizy prawa, jako metoda badawcza, odnosz¹ca siê do zagadnieñ prawnych, w tym rozwi¹zañ prawno-karnych, stanowi¹c pewne
novum, jest w Polsce ma³o znana, w przeciwieñstwie do pañstw anglosaskich i systemu common law, w którym jest szeroko znana i stosowana.
Z tego wzglêdu, przystêpuj¹c do analizy tematu, zasadnym wydaje siê byæ
wskazanie podstawowych pojêæ oraz zrêbu historycznego kszta³towania siê
tej metody.
Oczywistym wydaje siê byæ stwierdzenie, ¿e ekonomiczna analiza prawa, wykazuje zwi¹zki zarówno z prawem, jak te¿ z ekonomi¹. W rezultacie,
mo¿na okreœliæ j¹ mianem dziedziny interdyscyplinarnej, znajduj¹cej siê niejako na styku obu wspomnianych sektorów nauki. Bazuj¹c na zasadach
i modelach, p³yn¹cych z ekonomii, metoda badawcza ekonomicznej analizy
prawa, k³adzie szczególny nacisk na osi¹ganie jak najwiêkszej efektywnoœci
regulacji prawnych, co oznacza abstrahowanie od dogmatycznej analizy
prawa na rzecz okreœlenia faktycznych i rzeczywistych efektów osi¹ganych
przez konkretne rozwi¹zania legislacyjne.
Ekonomiczn¹ analizê prawa zwyk³o siê dzieliæ na pozytywn¹ i normatywn¹1.
Celem pozytywnej ekonomicznej analizy prawa jest przewidywanie rezultatów uregulowañ prawnych i wyznaczanie stopnia ekonomicznej efektywnoœci konkretnych rozwi¹zañ legislacyjnych. Szczegó³owe analizy i interpretacje, oparte na dorobku ekonomicznej analizy prawa, s³u¿¹ okreœleniu,
czy wypracowane rozwi¹zania prawne s¹ efektywne pod wzglêdem ekonomicznym.
1
Szerzej, zob.: T. J. Miceli: Economics of the Law. Torts, Contracts, Property,
Litigation, Oxford 1997, s. 3 i nast.
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Istot¹ zastosowania narzêdzi ekonomicznych, w kontekœcie pozytywnej
ekonomicznej analizy prawa, jest antycypacja okreœlonych skutków prawnych ex ante, a zatem przed ich wprowadzeniem do obrotu prawnego oraz
ex post czyli po wprowadzeniu okreœlonych rozwi¹zañ legislacyjnych.
Normatywna ekonomiczna analiza prawa, bazuj¹c na zasadach nauki
ekonomii, konstruuje zalecenia i rekomendacje na etapie dzia³añ legislacyjnych, celem wprowadzenia efektywnych, pod wzglêdem ekonomicznym,
rozwi¹zañ prawnych.
Jak ju¿ zosta³o powiedziane, interpretacja konkretnych norm prawnych, przy zastosowaniu modeli ekonomicznych, stawia za cel sprowadzenie
uregulowañ prawnych do kategorii realnie istniej¹cych zjawisk.
Ekonomiczne podejœcie do prawa karnego, jest oparte w szczególnoœci
na analizowaniu przestêpczoœci przez pryzmat ekonomii. W doktrynie panuje
szeroki konsens, aby pocz¹tki ekonomicznej eksploracji prawa karnego
i przestêpczoœci wi¹zaæ z publikacj¹ artyku³u G. S. Becker’a „Crime and
Punishment: an Economic approach” w 1968 roku, który da³ asumpt do
dalszych badañ nad zjawiskiem przestêpczoœci w kontekœcie nauki ekonomii2.
Zasadniczym celem badania prawa karnego przy zastosowaniu metody
ekonomicznej analizy prawa, jest osi¹gniêcie efektywnej polityki karnej,
poprzez optymalne po³¹czenie prewencji przeciwprzestêpczej z wykrywaniem oraz karaniem sprawców przestêpstw, celem uzyskania tolerowanego
poziomu przestêpczoœci. Mówi¹c o „tolerowanym” poziomie przestêpczoœci, nale¿y mieæ na uwadze wskaŸnik przestêpczoœci, który by³by akceptowany zarówno przez ustawodawcê, jak równie¿, co do zasady, przez spo³eczeñstwo. Trzeba bowiem zauwa¿yæ, ¿e ca³kowita eliminacja zachowañ
przestêpczych jest niemo¿liw¹ do osi¹gniêcia utopi¹, a co wiêcej, nie bêd¹
uto¿samiane z racjonaln¹ polityk¹ karn¹ zbyt wysokie koszty redukcji przestêpczoœci. Koniecznym jest zatem poczynienie uwagi, ¿e pewien stopieñ
przestêpczoœci, z za³o¿enia jest akceptowany.
Okreœlenie efektywnej, a tym samym, skutecznej polityki karnej, wymaga wyodrêbnienia wzorca zachowañ osoby, decyduj¹cej siê na pope³nienie przestêpstwa.
Wyjaœnienie zjawiska przestêpczoœci jest oparte na ekonomicznych
modelach ludzkich zachowañ, odwo³uj¹c siê w szczególnoœci do modelu
homo oeconomicus, a zatem modelu cz³owieka ekonomicznego, cz³owieka
2
I. Ehrlich: The market model of crime: a short review and the directions [w:]
B.L. Benson, P.R. Zimmerman (Ed.): Handbook on the Economics of Crime, Northampton 2010, s. 3
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racjonalnego, który w ka¿dym dokonywanym wyborze ma w za³o¿eniu maksymalne zwiêkszenie korzyœci, przy jednoczesnym zmniejszeniu nak³adów,
co w rezultacie prowadzi do konkluzji, ¿e homo oeconomicus stara siê dzia³aæ efektywnie. Warto wyjaœniæ, ¿e homo oeconomicus, przyjmowany
w wiêkszoœci teorii ekonomicznych, to abstrakcyjny paradygmat, z którego
wynika, ¿e konkretne zachowania ludzkie da siê wyt³umaczyæ w kategorii
idealnych, œciœle racjonalnych wyborów, jako ¿e cz³owiek ekonomiczny, postrzegany jako cz³owiek racjonalny, d¹¿y zawsze do maksymalizacji osi¹ganych zysków i dokonywania wyborów ze wzglêdu na wartoœæ ekonomiczn¹
rezultatów tych wyborów. Cz³owieka racjonalnego cechuje dzia³anie oparte
na kalkulowaniu nak³adów i efektów oraz d¹¿enie do uzyskania optymalnych rezultatów dokonywanych wyborów3.
Jak wynika z powy¿szej syntezy, model cz³owieka ekonomicznego jest
oparty na za³o¿eniu, ¿e decyzje podejmowane przez konsumentów, nie s¹
chaotyczne, ale przebiegaj¹ w sposób przemyœlany, celem mo¿liwie najpe³niejszej realizacji preferencji konsumentów. Zbie¿noœæ modeli dzia³ania konsumentów i potencjalnych przestêpców przejawia siê w ten sposób, ¿e decyzje podejmowane przez konsumentów warunkowane s¹ d¹¿eniem do maksymalizacji korzyœci, przy mo¿liwie najni¿szych nak³adach. Analogicznie,
potencjalni przestêpcy decyduj¹ o pope³nieniu czynu zabronionego pod warunkiem, i¿ dojd¹ do przekonania, ¿e jest ono dla nich, pisz¹c kolokwialnie,
op³acalne. W konsekwencji, model przestêpcy racjonalnego sprowadza siê
do przyjêcia, ¿e potencjalny przestêpca podejmuje decyzjê o dopuszczeniu
siê przestêpstwa wówczas, gdy wed³ug jego oceny zysk z pope³nienia czynu
zabronionego przewy¿sza koszt, jaki potencjalny przestêpca musia³by ponieœæ, aby spodziewan¹ korzyœæ osi¹gn¹æ4. Badanie przestêpczoœci przy wykorzystaniu nauki ekonomii mo¿na sprowadziæ do wskazania, ¿e potencjalni
przestêpcy „dzia³aj¹ tak, jakby porównywali krañcowe korzyœci, p³yn¹ce
z pope³nienia przestêpstwa z oczekiwan¹ kar¹”5.
Model przestêpcy racjonalnego, jak wszystkie modele ekonomiczne,
z za³o¿enia upraszcza rzeczywistoœæ na wiele sposobów. Przede wszystkim,
opiera siê na za³o¿eniu, ¿e potencjalny przestêpca jest poinformowany
3
Szerzej, zob.: G. Kirchgässner: Homo oeconomicus. The Economic Model of
Behaviour and Its Applications in Economics and Other Social Sciences, St. Gallen
2008.
4
Szerzej na temat tej koncepcji, zob.: E. Eide, P.H. Rublin, J.M. Shepherd: Economics of Crime, Hanover 2006, s. 3–42.
5
R. Cooter, T. Ulen: Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2009, s. 607.
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o karze, jaka grozi za okreœlony typ czynu zabronionego i ma œwiadomoœæ,
jakie jest prawdopodobieñstwo wykrycia pope³nianego przez niego przestêpstwa, a w konsekwencji, orzeczenia i wykonania kary. Do modelu przestêpcy racjonalnego nie przystaj¹ przestêpcy pope³niaj¹cy czyny w warunkach wy³¹czonej lub ograniczonej w stopniu znacznym poczytalnoœci w chwili czynu, przestêpcy dzia³aj¹cy w afekcie oraz przestêpcy nieletni, którzy
z zasady pope³niaj¹ czyny w warunkach zmniejszonej racjonalnoœci. Tym
niemniej, nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e odrzucenie zasadnoœci modelu
przestêpcy racjonalnego, czego logiczn¹ konsekwencj¹ musia³oby byæ przyjêcie, ¿e dzia³alnoœæ przestêpcza jest, co do zasady, efektem przypadku,
impulsu oraz braku refleksji i racjonalnego wywa¿enia argumentów przemawiaj¹cych „za” i „przeciw” pope³nieniu przestêpstwa, stawia³oby pod
znakiem zapytania sens i celowoœæ wymierzania kary w ogóle, sprowadzaj¹c karê w zasadzie wy³¹cznie do odp³aty za pope³niony czyn. Odrzucenie
koncepcji przestêpcy racjonalnego podwa¿a w szczególnoœci prewencyjny
cel wymierzania kar kryminalnych, w znaczeniu zarówno prewencji indywidualnej, jak te¿ prewencji generalnej.
Bior¹c pod wzgl¹d podniesione uwagi nale¿y stwierdziæ, ¿e elementami
determinuj¹cymi zachowania przestêpcze s¹ zasadniczo: wysokoœæ kary
gro¿¹cej za pope³nione przestêpstwo oraz prawdopodobieñstwo ukarania6.
Bior¹c pod uwagê, i¿ rzeczywiste ryzyko ukarania jest stosunkowo niskie,
jako ¿e faktyczna karalnoœæ przestêpstw wynosi nieca³e 10%, zagro¿enie
karne staje siê realnie najistotniejszym czynnikiem mog¹cym wywieraæ
wp³yw na rezygnacjê potencjalnego przestêpcy z podjêcia decyzji o pope³nieniu czynu zabronionego7. Powy¿sza uwaga mog³aby stanowiæ argument
przemawiaj¹cy za podwy¿szeniem sankcji karnych, gro¿¹cych za poszczególne typy czynów zabronionych i ogólnym zwiêkszeniu elementów represji
w prawie karnym. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e efektem surowych kar,
mo¿e staæ siê nie tyle spadek przestêpczoœci w ogóle, ile wzrost iloœci najciê¿szych przestêpstw, w szczególnoœci, wobec braku wyraŸnego rozró¿nienia w surowoœci zagro¿eñ karnych za czyny zabronione, pope³nione z u¿yciem przemocy i bez u¿ycia przemocy. Zak³adaj¹c, ¿e potencjalny przestêpca stara siê dzia³aæ racjonalnie mo¿na stwierdziæ, ¿e samo zwiêkszenie
zagro¿eñ ustawowych, przy jednoczesnym niezmienionym (niezwiêkszonym)
6
E. Eide, P.H. Rubin, J.M. Shepherd: Economics of Crime, Hanover 2006,
s. 44–45.
7
J. Czabañski: Ekonomiczne podejœcie do przestêpczoœci, Edukacja prawnicza
Nr 5(71)/2005.

PROKURATOR 3(47)-2011

11

Magdalena Maraszek

poziomie wykrywalnoœci przestêpstw i faktycznego wykonywania orzeczonych kar, prawdopodobnie nie sk³oni potencjalnych przestêpców racjonalnych, do zaniechania pope³niania przestêpstw, a mo¿e staæ siê czynnikiem
determinuj¹cym pope³nianie przestêpstw powa¿niejszych. Nale¿y wszak¿e
zauwa¿yæ, ¿e nieznaczne rozró¿nienie zagro¿enia karnego za kradzie¿ i za
zabójstwo mo¿e spowodowaæ, ¿e potencjalni przestêpcy, dopuszczaj¹c siê
kradzie¿y mog¹ czêœciej pozbawiaæ ¿ycia ofiary, maj¹c na celu chocia¿by
tylko pozbycie siê œwiadków i zmniejszenie ryzyka poniesienia odpowiedzialnoœci karnej8.
Konkluduj¹c tê czêœæ rozwa¿añ nale¿y stwierdziæ, ¿e samo podwy¿szenie zagro¿eñ karnych za poszczególne typy czynów zabronionych, przewidziane w ustawie, bez zwiêkszenia skutecznoœci dzia³ania organów wymiaru
sprawiedliwoœci, nie spowoduje spadku przestêpczoœci, a nawet, zasadnie
mo¿na przyj¹æ, ¿e takie dzia³anie ustawodawcy mog³oby przynieœæ odwrotny skutek w postaci wzrostu iloœci powa¿nych przestêpstw.
Przyjmuj¹c, ¿e kara surowa nie jest elementem wywieraj¹cym samodzielnie wp³yw na decyzjê potencjalnego przestêpcy, dzia³aj¹cego zgodnie
z modelem homo oeconomicus, o pope³nieniu przestêpstwa, efektywna
polityka karna, która sprowadza siê do alokowania ograniczonych zasobów
finansowych, przeznaczonych na wymiar sprawiedliwoœci w taki sposób, aby
zapewniæ optymalny wskaŸnik przestêpczoœci, winna polegaæ na zwiêkszeniu skutecznoœci wykrywania przestêpstw oraz wykonywania kar orzeczonych, bowiem, co zosta³o wykazane, niskie prawdopodobieñstwo rzeczywistego poniesienia odpowiedzialnoœci karnej, jest drugim, obok wysokoœci
gro¿¹cej kary, czynnikiem determinuj¹cym dzia³alnoœæ przestêpcz¹.
W efekcie, optymalna polityka karna jest wypadkow¹ zarówno zagro¿enia
karnego, przewidzianego w ustawie za okreœlony typ czynu zabronionego,
jak i rzeczywistego ryzyka poniesienia odpowiedzialnoœci karnej przez
sprawcê.
Naturalnie, wysokoœæ kary, gro¿¹cej za pope³nione przestêpstwo oraz
ryzyko poniesienia odpowiedzialnoœci karnej to zasadnicze, lecz nie jedyne
elementy, które potencjalny przestêpca racjonalny uwzglêdnia, dokonuj¹c
bilansu zysków i strat, p³yn¹cych z pope³nienia przestêpstwa. Kosztem pope³nienia czynu zabronionego mo¿e byæ zasadnicza stygmatyzacja skazanego na rynku pracy. Zestawiaj¹c dane wskazuj¹ce odsetek osób bezrobotnych w Polsce w dziesiêciu ostatnich latach ze wskaŸnikiem bezrobotnych,
8
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wystêpuj¹cym poœród osób skazanych, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wskaŸnik bezrobocia poœród osób skazanych jest o oko³o 25-30% wy¿szy od wskaŸnika
ogólnego bezrobocia, co pozwala twierdziæ, ¿e poziom stygmatyzacji skazanych na rynku pracy jest znaczny9.
Podatnoœæ, lub inaczej, sk³onnoœæ do pope³nienia przestêpstwa jest
nadto determinowana cechami psychosomatycznymi konkretnych jednostek. Oczywistym wydaje siê byæ, ¿e osoby bardziej sk³onne do ryzyka,
z którym, z uwagi na okreœlony stopieñ prawdopodobieñstwa poniesienia
odpowiedzialnoœci karnej, ³¹czy siê pope³nienie przestêpstwa, bêd¹ bardziej podatne na pope³nienie czynu zabronionego, ani¿eli jednostki cechuj¹ce siê wrodzon¹ awersj¹ do dzia³añ ryzykownych. W tym kontekœcie warto
wspomnieæ, ¿e ka¿da jednostka ma te¿ inny wyznacznik subiektywnie pojmowanej moralnoœci, co zasadniczo równie¿ wywiera wp³yw na przekraczanie norm prawnych lub postêpowanie zgodne z prawem.
W ka¿dym razie nale¿y stwierdziæ, ¿e decyzja o pope³nieniu czynu zabronionego, podejmowana przez potencjalnego przestêpcê racjonalnego,
dzia³aj¹cego zgodnie z modelem homo oeconomicus, jest efektem wywa¿enia ewentualnych korzyœci i strat, p³yn¹cych z jego pope³nienia.
Model przestêpcy racjonalnego, zarysowany w powy¿szym rozwa¿aniu,
co s³usznie podkreœla siê w doktrynie, co do zasady nie znajduje zastosowania w odniesieniu do nieletnich lub doros³ych, w rozumieniu prawa karnego,
ale m³odych sprawców czynów zabronionych10. Dzieje siê tak z uwagi na
fakt, i¿ schemat dzia³ania przestêpczego przestêpcy racjonalnego, z za³o¿enia upraszcza rzeczywistoœæ, w szczególnoœci wobec poczynionego za³o¿enia, z którego wynika, ¿e potencjalny przestêpca dysponuje wystarczaj¹cym poziomem wiedzy odnoœnie korzyœci i strat, wynikaj¹cych z pope³nienia
przestêpstwa. Model dzia³ania przestêpczego ludzi m³odych, charakteryzuje siê nierozs¹dnym dyskontowaniem przysz³oœci i pope³nianiem przestêpstw w przewa¿aj¹cej mierze pod wp³ywem impulsu, braku refleksji
i chwilowego „zapomnienia siê”. Chwilowa nierozwaga jest to¿sama z brakiem racjonalnoœci w postêpowaniu m³odego sprawcy przestêpstwa i oznacza, ¿e sprawca czynu zabronionego dyskontuje przysz³e konsekwencje
swojego zachowania w sposób nierozwa¿ny w ten sposób, ¿e natychmiasto9
Badania w³asne, dokonane na potrzeby rozprawy doktorskiej, obronionej przez
Autora artyku³u na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego w dniu
20 czerwca 2011 r., niepublikowane.
10
Zob.: R. Cooter, T. Ulen: Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2009,
s. 609–613.
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wa korzyœæ z przekroczenia normy prawnej, przewa¿a nad groŸb¹ przysz³ej
kary. Oznacza to, ¿e surowe sankcje, stosowane wobec nieletnich sprawców czynów karalnych i m³odocianych sprawców przestêpstw, nie wywieraj¹ znacz¹cego wp³ywu na zmniejszenie lub zwiêkszenie przestêpczoœci
m³odych ludzi, bowiem, co do zasady, nie znajduje wzglêdem nich zastosowania koncepcja homo oeconomicus. Efektywna polityka karna, w zakresie przestêpczoœci nieletnich i m³odocianych, winna zatem uwzglêdniaæ specyfikê modelu dzia³ania przestêpczego ludzi m³odych.
Konkluduj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e efektywna polityka karna sprowadza
siê do zwiêkszenia skutecznoœci wykrywania przestêpstw i wykonywania
orzeczonych kar, a tak¿e zwiêkszania œwiadomoœci prawnej spo³eczeñstwa
oraz tworzenia programów prewencyjnych, w tym programów skierowanych do m³odzie¿y. Analiza przestêpczoœci, przy zastosowaniu metody badawczej, jak¹ jest ekonomiczna analiza prawa, mo¿e zostaæ wykorzystana w
dzia³aniach ustawodawczych, celem wprowadzenie do obrotu prawnego
optymalnych rozwi¹zañ legislacyjnych. Jak s³usznie wskazuje za³o¿yciel Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa „Ekonomia wprowadza racjonalnoœæ i przejrzystoœæ do procesu podejmowania decyzji w zakresie polityki karnej”11, zaœ ekonomiczna analiza prawa, w za³o¿eniu jest dziedzin¹ wiedzy, maj¹c¹ na celu wypracowanie rozwi¹zañ prawnych, które
by³yby najbardziej efektywne dla spo³eczeñstwa, a przy tym logiczne i spójne pod wzglêdem ekonomicznym, prawnym i etycznym.
dr n. prawnych Magdalena Maraszek
aplikant adwokacka w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów
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J. Czabañski: Odwrót od nieskutecznej polityki karnej, „Rzeczpospolita”,
z dnia 25 kwietnia 2001 r., dostêpne na www.czabanski.net
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