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Żyjemy niewątpliwie w epoce głębokich przemian w prawie karnym, ściśle związanych 
z przeobrażeniami polityczno-społecznymi i zasadniczymi zmianami gospodarczymi, wywierającymi 
głęboki wpływ na całokształt współczesnej doktryny prawnej. Prawo karne reaguje zawsze na tego 
rodzaju przeobrażenia w sposób specjalnie czuły i bezpośredni, przystosowując się do nowych 
warunków niezmiernie szybko i plastycznie. 
Zasadnicze zmiany w dziedzinie politycznej, społecznej i gospodarczej, mające w wielu państwach 
rewolucyjny charakter, musiały, oczywiście, spowodować niemniej głębokie zmiany w prawie karnym, 
przekreślając cały szereg zasad, uchodzących dotąd za aksjomaty, i wprowadzając inne, które nie 
miały prawa obywatelstwa w kodeksach karnych. 
Cechą najbardziej wspólną, łączącą różne systemy karne, powstałe na gruncie zupełnie odmiennych 
doktryn politycznych i społecznych, jednakowo charakterystyczną zarówno dla prawa karnego 
sowieckiego (zwłaszcza w pierwszej fazie), jak i światopoglądu prawników narodowo-socjalistycznych, 
oraz wybitnie zaznaczoną we włoskim prawie karnym faszystowskim, jest niewątpliwie supremacja 
zasady prewencji ogólnej nad zasadą prewencji specjalnej. 
Znaczny wzrost przestępczości, ściśle związany z kryzysem gospodarczym, oraz zaostrzenie się walk 
politycznych i antagonizmów społecznych, wreszcie głębokie przemiany rewolucyjne, których sta-
bilizacja wymaga zawsze silnej ochrony karno-prawnej, wszystko to musiało spowodować wysunięcie 
się na plan pierwszy zasady prewencji ogólnej i to w takiej postaci, z jaką już od dawien dawna nie 
mieliśmy do czynienia ani w doktrynie ani w praktyce. Nie ulega żadnej wątpliwości, iż zasadnicza 
tendencja rozwojowa prawa karnego „zmierzająca w końcu XIX-go i na początku obecnego stulecia 
konsekwentnie w kierunku supremacji zasady prewencji specjalnej została ostatnio zahamowana 
przez wypadki historyczne w sposób bardzo wyraźny i zdecydowany. Element odstraszenia, który 
w Niemczech zaczyna wypełniać treść kar niemal bez reszty, pozbawiając ideę poprawy 
jakiegokolwiek poważniejszego znaczenia, i nadając jednocześnie całej polityce karnej i penitencjarnej 
wyraźne piętno odwetu, wywiera obecnie i w innych państwach potężniejszy wpływna kształtowanie 
się teorii i praktyki w dziedzinie prawa karnego. 
Gdyby ta hegemonia zasady prewencji ogólnej nad prewencją specjalną tłumaczona była w literaturze 
naukowej w sposób właściwy na gruncie pewnych konieczności natury politycznej i społecznej, a więc 
historycznie i socjologicznie, to ze stanowiska ściśle naukowego nie mogłyby jej spotkać żadne 
poważne zarzuty. W obliczu bowiem głębokich przeobrażeń historycznych muszą ulec pewnym ściśle 
określonym zmianom różne instytucje i zasady prawne, z którym teoria musi się liczyć jako z faktami 
równie koniecznymi, jak biologia ze zjawiskami przyrodniczymi. Ta interpretacja jednak, z którą 
spotykamy się nader często przy motywowaniu nieodzowności wprowadzonych zmian 
ustawodawczych, wychodzi z założeń wysoce nienaukowych, metodycznie błędnych 
i nieusprawiedliwionych, z przesłanek, nie mających nic wspólnego z obiektywizmem naukowym 
i ścisłością w interpretowaniu materiału faktycznego. Zamiast brać za punkt wyjścia wydarzenia 
historyczne, zmiany polityczne i społeczne, które muszą znaleźć ochronę karno-prawną przy pomocy 
nowych ustaw i nowej polityki karnej, usiłuje się tłumaczyć konieczność wprowadzonych zmian 
bankructwem pozytywizmu szkodliwością liberalizmu, faworyzowaniem przez dotychczas panującą 
doktrynę osoby przestępcy z jednoczesnym lekceważeniem interesów państwa i społeczeństwa, 
błędnością założeń nowoczesnych idei penitencjarnych, które naiwnie wierzyły w możliwość 
pedagogicznego oddziaływania na więźnia itp. 
Nic dziwnego – mówią teoretycy narodowo-socjalistyczni – że przestępczość musiała wzrastać, jeśli 
karę pozbawiono zupełnie jej i najbardziej istotnego znaczenia – charakteru odwetu i cech 
dolegliwości, jeśli zamiast o idei odpłaty i odstraszenia myślano o poprawieniu przestępcy. Nic 
dziwnego, że stan bezpieczeństwa i porządek prawny musiały być narażone na poważny szwank, jeśli 
z prawa karnego wyeliminowano zupełnie etykę, a pozytywizm i utylitaryzm z ich względnymi 
i biologicznymi koncepcjami zachwiały podstawami winy, kary i całej represji karnej. 
Więc jako racja propagowane są hasła czystego klasycyzmu z metafizycznym zabarwieniem 
kantowski, w brzmieniu niekiedy ściśle odpowiadającym zasadom, zwartym w Constitutio Criminalis 



Karolina z 1532 roku. Surowe kary, pojęto przede wszystkim jako odwet, więzienie 
wyłącznie jako dolegliwość, mająca odstraszyć przestępcę od konfliktów z kodeksemkarnym, cala 
polityka kryminalna jako realizacja zasady prewencji ogólnej, nastawiona wyłącznie na cele ogólno-
państwowe, ujmowane jednak abstrakcyjnie i filozoficznie, w sposób charakterystyczny dla epigonów 
absolutnych teorii Kanta i Hegla, 
Jednocześnie z tym w dziedzinie kryminologii odbywa się w różnych krajach wielce znamienny zwrot 
od kierunku socjologicznego na teren biologiczny, zwrot ku antropologii i medycynie, poszuki-
wanie przyczyn przestępczości wyłącznie przy pomocy masowych badań indywidualnych, biologiczno-
kryminalnych. To oparcie się na kryteriach biologicznych, z prawie zupełnym pominięciem danych 
socjologicznych, i dążenie do znalezienia w patologii rozwiązania wszystkich problemów 
kryminologicznych jest tendencją nad wyraz charakterystyczną, która chociażby z uwagi na duży 
wpływ, jaki wywarła – i wywiera ciągle – na kształtowanie się praktyki w dziedzinie prawa karnego, 
zasługuje na specjalną uwagę. Nie ulega bowiem żadnej wątpliwości, że kierunek biologiczny w krymi-
nologii zdołał w stosunkowo bardzo krótkim czasie wpłynąć bardzo istotnie nie tylko na teorię, ale i na 
ustawodawstwo i na politykę karną i penitencjarną. Popularność, jaką zdobył ten kierunek wśród 
dogmatyków, zawdzięcza on przede wszystkim zasadniczej tezie wielu kryminologów o niezwykle 
częstym występowaniu wśród przestępców objawów anormalności fizycznej i psychicznej, które 
czynią z nich jednostki biologicznie małowartościowe, a jednocześnie antyspołeczne, o konstytucyjnej 
skłonności do popełniania przestępstw, nader często niepoprawne i zupełnie niepodatne na wpływy 
wychowawcze. 
Tego rodzaju zaś tezy, oparte na danych biologiczno-kryminalnych – mających dla przeciętnego 
prawnika powagę i autorytatywność wiedzy ścisłej – w dużej mierze tłumaczą (przy powierzchownej, 
oczywiście, interpretacji) zjawisko przestępczości w ogólności, a w szczególności recydywę 
i bezsilność całej dotychczasowej represji karnej, a jednocześnie wskazują na konieczność wprowa-
dzenia zasadniczych zmian do polityki karnej i penitencjarnej – przede wszystkim w sensie 
zaostrzenia sankcji oraz realizacji środków zabezpieczających o charakterze eliminacyjnym. Jeśli 
wśród przestępców tak często spotykamy typ przestępcy o trwałych skłonnościach przestępczych, 
uwarunkowanych biologicznie, to nic dziwnego – rozumują zwolennicy tych poglądów –- że cała nasza 
dotychczasowa działalność na terenie sądowym i więziennym nie mogła dać żadnych pozytywnych 
rezultatów. Nie jest to wina naszych wyroków ani naszych instytucji penitencjarnych, tylko rezultat nie-
właściwego ujmowania całego zagadnienia przez panującą doktrynę i obowiązujące ustawodawstwo. 
Jeśli istotnych źródeł przestępczości w ogólności doszukiwać należy się wyłącznie w czynnikach 
biologicznych i, to nie ulega żadnej wątpliwości, że obowiązkiem naszym jest bronić społeczeństwo 
przed przestępcami w sposób o wiele bardziej stanowczy i bezwzględny niż dotychczas, opierając 
represję karną na znacznie szerszych podstawach. 
Na gruncie tych właśnie poglądów powstały środki zabezpieczające w nowych kodeksach karnych, 
stanowiące niewątpliwie postęp w polityce kryminalnej i cenną zdobycz w walce z pewnym odłamem 
przestępców. Ale z tych samych źródeł zrodziło się również utożsamienie przeciętnego przestępcy 
z jednostką o anormalnym podłożu biologicznym, której skłonność do popełniania przestępstw 
uwarunkowana jest wyłącznie przez czynniki endogenne, i w związku z tym i wręcz fatalistyczne ujęcie 
etiologii całej przestępczości, przypominające tezy szkoły Lombroso’a. 
W tym oparciu się kryminologii na danych biologicznych, a raczej w swoistej interpretacji tych danych, 
oraz w zbagatelizowaniu czynników socjologicznych, tkwi poważne niebezpieczeństwo dla teorii 
i praktyki prawa karnego. Przede wszystkim dlatego, że w ten sam sposób, pod tym samym kątem 
widzenia rozpatruje się najważniejszy i najliczniejszy odsetek pospolitej przestępczości, nie bacząc na 
to, że pozostaje on ciągle jeszcze poza obiektem badań kryminologicznych, co musi spowodować 
błędne wnioski. I dlatego, poza tym, że teza o niepoprawności dużego odłamu przestępców, 
uwarunkowanej biologicznie, wpływa paraliżująco na wszystkie racjonalne poczynania na terenie 
penitencjarnym, czyniąc je właściwie zbędnymi, z góry skazanymi na bezpłodność. Jeśli bowiem 
niepoprawność uzależniona jest od anormalnej konstytucji przestępców, to wszystkie nasze wysiłki, 
zmierzające do społecznej ich readaptacji, nie mogą dać żadnym pozytywnych rezultatów. Pozostaje 
tylko zwykła samoobrona w postaci długoterminowych kar pozbawienia wolności i zakładów 
zabezpieczających. 
Pomiędzy kierunkiem biologicznym w kryminologii a zasadniczymi tendencjami współczesnego prawa 
karnego (wzmożeniem represji karnej i hegemonią zasady prewencji ogólnej) zachodzi wprawdzie 
poważna sprzeczność, ale jest to sprzeczność tylko natury teoretycznej, która wyłania się przy 
próbach pogodzenia poglądów biologicznych z przesłankami neoklasycyzmu. W praktyce teza 
o biologicznej genezie przestępczości usprawiedliwia bowiem – w powierzchownym 
i simplicystycznym ujęciu – dążenie do surowej represji, jako koniecznej broni w stosunku do 
jednostek, które, z uwagi na źródła ich skłonności przestępczych, muszą być jak najdłużej izolowane 



od społeczeństwa i na które przed popełnieniem przestępstwa, jako na potencjalnych przestępców, 
jest w stanie oddziałać odstraszająco tylko bardzo surowa sankcja. 
Kierunek biologiczny w kryminologii harmonizuje, poza tym, w niektórych krajach z ogólnym 
nastawieniem politycznym, z powszechną tam ostatnio niechęcią do rozważań socjologicznych, które 
utożsamia się zazwyczaj z materializmem historycznym i socjalizmem, harmonizuje z chęcią 
zrzucenia z siebie odpowiedzialności za ponure kształtowanie się współczesnej rzeczywistości, która 
nie sprzyja optymistycznemu wyglądowi statystyki kryminalnej. Czynniki biologiczne uważane są za 
ową siłę wyższą, która przychodzi do głosu niezależnie od nas i która decyduje o zjawisku natury spo-
łecznej w sposób autonomiczny, bez względu na takie czy inne nasze poczynania. 
Poważne niebezpieczeństwo, jakie grozi kryminologii i prawu karnemu w związku z powyższymi 
poglądami, nakazuje krytyce naukowej ustosunkować się do nich ze szczególną uwagą. To też 
dokładne rozpatrzenie danych biologiczno-kryminalnych i należyta ich interpretacja nabiera obecnie 
specjalnego znaczenia. 
Należy przesączyć przez filtr naukowy zarówno metody badań biologiczno-kryminalnych, jak i wyniki 
tych badań, i spojrzeć na nie z pełnym obiektywizmem, niezamąconym żadnymi aberracjami tej czy 
innej doktryny teoretycznej lub określonego światopoglądu polityczno-społecznego, aby móc zająć 
wobec nich właściwe stanowisko i zbudować na ich podstawie słuszne wnioski. Dopiero takie 
podejście do tych zagadnień pozwoli nam na zdanie sobie sprawy z tego, czy usprawiedliwione jest 
z naukowego punktu widzenia powoływanie się na wyniki badań biologiczno-kryminalnych, jako na 
podstawę, uprawniającą do wyznaczenia czynnikom biologicznym wyłącznej, bądź decydującej roli 
w etiologii przestępczości, do umotywowania tezy o niepoprawności przestępców chronicznych i o 
konieczności oparcia represji karnej w zasadzie tylko na prewencji ogólnej. 
Praca niniejsza poświęcona jest wprawdzie tylko zagadnieniu niepoprawności przestępców, ale 
zagadnienie to nadaje się specjalnie do weryfikacji naukowej tez powyżej omawianych, gdyż obejmuje 
ono dziedzinę o obszernym zasięgu kryminologicznym i wiąże się ściśle z całym szeregiem 
podstawowych problemów biologiczno-kryminalnych. Temat ten, który w polityce karnej 
i penitencjarnej posiada obecnie wszędzie duże znaczenie praktyczne, wywiera poważny wpływ na 
całokształt poglądów kryminologicznych i promieniuje na całą dziedzinę prawa karnego, nie bacząc na 
to, że dotyczy tylko pewnego odcinka przestępczości. Z tego właśnie względu zagadnienia 
niepoprawności przestępców (przestępców niepoprawnych posiada we współczesnej kryminologii 
o wiele bardziej doniosłe znaczenie ogólne, niżby się to na pozór mogło wydawać. 
2 
Miano przestępców niepoprawnych nadaje się potocznie przestępcom chronicznym, którzy wykazują 
trwałe skłonności przestępcze, ujawniające się zazwyczaj w recydywie. Niepoprawność oznacza 
właściwie nawrót do przestępstwa, nie bacząc na poprzednie kary, wielokrotne konflikty z kodeksem 
karnym, z reguły tego samego rodzaju, wyraźną skłonność do chronicznego działania przestępczego 
Pojęcie przestępcy niepoprawnego jest więc poniekąd jednoznaczne z pojęciem wielokrotnego 
recydywisty: niepoprawność takiego przestępcy sprowadza się do braku pozytywnego wpływu od-
bytych kar, braku poprawy, rozumianej jako zaprzestanie popełniania przestępstw. 
Takie ujęcie zagadnienia, czysto formalne, opierające się na kryteriach zewnętrznych – wielokrotnych 
konfliktach z kodeksem karnym – nie pokrywa się z pojęciem niepoprawności jako zupełnej 
niezdolności do readaptacji społecznej, uwarunkowanej swoistymi w właściwościami psychicznymi 
tych przestępców, nie oznacza biologicznej niepodatności na wpływy wychowawcze. Stwierdzając, iż 
dany przestępca, z uwagi na chroniczność działania przestępczego, zaliczony być musi do kategorii 
przestępców niepoprawnych, stwierdzamy jedynie brak poprawy w jego zachowaniu się, 
przypuszczając zazwyczaj zarazem, że i w przyszłości nie należy liczyć na zmianę jego postępowania. 
Nie przesądzamy jednak w ten sposób przyczyn tego zjawiska i nie utożsamiamy braku poprawy 
z brakiem wszelkich możliwości poprawy, przestępcy „n i e p o p r a w i o n e g o” z przestępcą 
„niepoprawnym”, nie mogącym się poprawić, nie rokującym w ogóle żadnych nadziei poprawy, mimo 
zastosowania np. różnych specjalnych metod wychowawczych. Ustalenie, iż dany przestępca 
wykazuje trwałe skłonności przestępcze, ujawniające się w recydywie, oznacza jedynie 
niepoprawność względną, brak poprawy po odbyciu kary i znajdowaniu się na wolności w określonych 
warunkach społecznych, oznacza tylko to, iż pod wpływem takich a nie innych warunków 
zewnętrznych dany przestępca, przejawiający określone właściwości psychofizyczne, nie został 
poprawiony lub nie poprawił się. 
Mając do czynienia z grupą przestępców zawodowych, możemy na ogół w każdym typowym 
przypadku liczyć się z niepoprawnością takiego przestępcy, tj. z chronicznością jego działania 
przestępczego i z bezsilnością dotychczasowej represji karnej wobec tego typu przestępcy. 
Doświadczenie nauczyło nas bowiem, że przestępca zawodowy, mimo wielokrotnych wyroków 
sądowych, nie zaprzestaje popełniać przestępstw, nie poprawia się więc i nie rokuje nadziei poprawy 



przy ponownym wymiarze kary. Przestępcy zawodowi są niepoprawni w tym sensie, że nie bacząc na 
odbyte kary, wykazują nadal trwałe skłonności do popełniania określonych przestępstw, uprawiając 
stale swój zawód przestępczy. Nazywając ich jednak, ze względów czysto praktycznych, przestępcami 
niepoprawnymi, bierzemy pod uwagę tylko ich niepoprawność względną, która bynajmniej nie jest 
równoznaczna z zagadnieniem, czy wszyscy ci przestępcy są istotnie niezdolni do poprawy, czy nie 
okazaliby się więźniami poprawnymi, gdyby np. stosowano wobec nich odmienną politykę karną 
i penitencjarną lub należyte środki wychowawczo-poprawcze w okresie ich pierwszych konfliktów 
z kodeksem karnym w okresie nieletności. Takie ujęcie niepoprawności nie oznacza więc 
niepoprawności jako biologicznej niezdolności do poprawy, jako organicznej – jeśli się tak wyrazić 
można – niemożności przystosowania się do wymogów życia społecznego. 
Stwierdzić jednak należy, iż prawo obywatelstwa we współczesnej kryminologii uzyskuje właśnie coraz 
bardziej pojęcie niepoprawności jako niepodatności na wpływy wychowawcze, która jest uwa-
runkowana biologicznie, będąc uzależnioną od specjalnych właściwości psycho-fizycznych 
przestępców. Niepoprawność przestępcy oznacza jego niezdolność do poprawy, niemożność 
zaprzestania popełniania przestępstw, wynikającą z jego cech konstytucyjnych. Recydywa jest tylko 
wyrazem zewnętrznym jego antyspołecznego nastawienia, nieodzownym skutkiem jego 
przestępczych skłonności, który z reguły nie mogą być zneutralizowane mii przez środki 
wychowawczo-poprawczo, ani przez karę, z uwagi na ich podłoże biologiczne, nie mogące ulec 
poprawie. 
Tak m pojęciem niepoprawności posługują się Di Tullio, Ottolenghi, Vervaeck, Viernstein, Rhoden 
i inni autorzy, którzy opierają je na kryteriach biologicznych i poszukują w badaniach biologiczno-
kryminalnych owych czynników endogennych, powodujących niepoprawność przestępców. Vervaeck, 
kierownik badań antropologiczno-kryminalnych w Belgii i główny autor ustawy belgijskiej z 1930 r 
o ochronie społeczeństwa przed przestępcami nałogowymi i psychicznie anormalnymi, w następujący 
sposób uzasadnia konieczność odrębnego traktowania przez ustawodawcę przestępców nałogowych: 
Niesłusznym jest twierdzenie, że wszyscy przestępcy podatni są na wpływy wychowawcze i że kara, 
nawet najbardziej umiejętnie i celowo stosowana, może okazać się skuteczną wobec ogółu 
przestępców. Istnieją jednostki, które stały się przestępcami recydywistami dzięki pewnym brakom 
w ich strukturze moralnej, intelektualnej i afektywnej, przestępcami instynktownie anty-społecznymi, 
którzy nie są w stanie kroczyć po zwykłej drodze życiowej, będąc skłanianymi ku przestępstwu przez 
swoje wady psychiczne, dziedziczone lub nabyte. Tacy przestępcy są zupełnie niepodatni na wpływy 
wychowawcze i jako tacy są trwale społecznie niebezpieczni. Wychować i poprawić można bowiem 
tylko takiego człowieka, w którym istnieją pewne możliwości rozwoju moralnego, który potencjalnie jest 
istotą społeczną, mogącą się przystosować do wymogów życia zbiorowego. W tych przypadkach, 
kiedy takich możliwości nie ma, kiedy istnieje anormalne podłoże biologiczne, wszystkie wysiłki 
wychowawców muszą spełznąć na niczym. Przestępcy tacy powinni zostać izolowani od 
społeczeństwa i znajdować się stale poza nawiasem życia społecznego. (De lintérêt de la loi belge de 
défense sociale â légard des anormaux et des récidivistes pour les : services de réadaption sociale). 
Stanowisko powyższe, typowe dla wszystkich badaczy, którzy pojęcie niepoprawności opierają 
wyłącznie na czynnikach biologicznych, przypomina zupełnie przesłanki szkoły Lombroso’a, zarówno, 
jeśli chodzi o punkt wyjścia rozważań, jak i metody badania całego zagadnienia pod wąskim kątem 
widzenia patologii. Nie bacząc na cały szereg odchyleń, jakie autorzy ci musieli poczynić w swoich 
ostatecznych wnioskach na rzecz czynników socjologicznych, zasadnicze ich stanowisko nie 
budzi żadnych wątpliwości. Endogennekształtowanie się skłonności przestępczych 
i niepoprawność jakobiologiczna niepodatność na wpływy wychowawczo – stanowią w tych 
poglądach najbardziej podstawowe elementy. Przestępca niepoprawny jest zazwyczaj utożsamiany 
z przestępcą o wrodzonych skłonnościach przestępczych, i jeśli nawet teza ta nie jest wyraźnie 
formułowana – brak definicji pojęcia niepoprawności jest zresztą niemal regułą w pracach biologiczno-
kryminalnych – to jednak wyłania się ona w całej pełni z tych prac i nadaje im swoisty charakter. 
Badając ewolucję poglądów, dotyczących niepoprawności przestępców, począwszy od 
petersburskiego kongresu penitencjarnego z 1890 r., gdzie zagadnienie niepoprawności po raz 
pierwszy znalazło wszechstronne oświetlenie, widzimy systematyczne przesuwanie się punktu 
ciężkości rozważań ku płaszczyźnie biologicznej. Teza „nie ma przestępców niepoprawnych, są tylko 
niepoprawieni”, zasada, wypowiedziana przez kongres penitencjarny w Waszyngtonie w 1910 r.: 
„żaden skazany, bez względu na jego wiek i jego przeszłość kryminalną, nie powinien być uważany za 
niezdolnego do poprawy” – są coraz bardziej zarzucane na korzyść poglądów, które, opierając się na 
danych biologiczno-kryminalnych, dowodzą, iż nie-poprawność przestępców wynika z ich właściwości 
konstytucyjnych i dlatego jest faktem, który nie może być przez nikogo kwestionowany. 
Stanowisko to nie przypisuje istotnego znaczenia w etiologii zjawiska niepoprawności ani czynnikom 
środowiskowym, ani błędom polityki karnej i penitencjarnej; nie poprzestaje ono na takim 



sformułowaniu pojęcia niepoprawności, które, stwierdzając fakt istnienia przestępców chronicznych, 
nie przesądza jednak genezy ich niepoprawności, nie przekreśla potencjalnej możliwości poprawy. 
W poglądach tych tkwią implicite tezy lombrozowskie, odpowiednio zmodyfikowane i unowocześnione, 
poparte argumentami, zaczerpniętymi ze współczesnej psychopatologii i endokrynologii. Hasło: „back 
to Lombroso”, wyraźnie wypowiedziane przez Schlappa i Smitha, rozbrzmiewa coraz częściej 
w biologii kryminalnej, aczkolwiek nie jest formułowane w zdecydowanej formie. 
Dlatego też przy analizie zagadnienia niepoprawności przestępców pamiętać należy stale o tym, iż 
pojęcie to opiera się u większości autorów na kryteriach biologicznych i że niepoprawność oznacza nie 
tylko chroniczność działania przestępczego, ale i niezdolność zaprzestania popełniania przestępstw, 
uwarunkowaną endogennymi właściwościami przestępców. 
3 
Przy rozpatrywaniu problemu przestępców niepoprawnych byłoby i nader pożądane, aby można było 
zdawać sobie dokładnie sprawę z rozmiarów tego zjawiska, z ilościowej strony tego zagadnienia. 
Skonkretyzowanie tego problemu w postaci liczbowej jest bardzo istotne nie tylko ze względów czysto 
utylitarnych, z uwagi na praktykę sądową i penitencjarną, ale i ze stanowiska teoretycznego. Przede 
wszystkim dlatego, że posługiwanie się pojęciem „przestępcy niepoprawni”, bez jednoczesnego 
wyszczególnienia, do jakich grup przestępców i w jakich rozmiarach termin ten ma zastosowanie, 
pozbawia całe to zagadnienie danych faktycznych, istotnej treści, a poza tym i dlatego, że nie zostają 
w ten sposób uwidocznione te wszystkie trudności, jakie wyłaniają się przy próbach odgraniczenia 
przestępców niepoprawnych od zwykłych recydywistów. 
Dla kryminologii jest rzeczą ważną takie odgraniczenie przestępców niepoprawnych od pozostałych 
przestępców, dokładne zorientowanie się, jak liczna jest grupa przestępców o trwałych skłonnościach 
przestępczych swoiście uwarunkowanych, w jakich rozmiarach występuje ona w tablicach 
statystycznych. Sprawa ta nie może być obojętna chociażby z uwagi na to, iż z badań biologiczno-
kryminalnych, przeprowadzonych na terenie chronicznej przestępczości, płyną poważne sugestie na 
całą dziedzinę przestępczości i że wnioski, uzyskane na tym odcinku, rzutowane są nader często na 
ogólną i płaszczyznę kryminologiczną, odgrywając u wielu autorów zasadniczą rolę w ujęciu etiologii 
pospolitej przestępczości. 
Próby ustalenia ilości przestępców niepoprawnych napotykają jednak na bardzo poważne przeszkody. 
Za prawdziwie miarodajne uchodzić mogłyby właściwie tylko dane liczbowe, uzyskano na podstawie 
dokładnych badań biologiczno-kryminalnych, obejmujących wszystkich przestępców chronicznych. 
Danych takich nie zgromadzono jednak dotąd w takiej postaci – jak zobaczymy poniżej – aby mogły 
one stanowić podstawę do statystycznego opracowania całego zagadnienia. Jeśli zaś za punkt 
wyjścia obliczeń obieramy liczby, dotyczące recydywy, to napotykamy od razu na szereg bardzo 
istotnych zastrzeżeń. Nie każdy bowiem wielokrotny nawet recydywista może być uznany za 
przestępcę niepoprawnego i nie wszyscy przestępcy niepoprawni są recydywistami w sensie 
kodeksowym. 
To, iż w danej rubryce statystycznej figuruje pewna ilość przestępców karanych trzy- lub czterokrotnie, 
nie przesądza bynajmniej kwestii, czy wszyscy oni zaliczeni być mogą do grupy chronicznych 
przestępców istotnie niepoprawnych, czy przestępstwa popełniane przez nich są doprawdy wyrazem 
ich trwałych 
h skłonności przestępczych endogennie uwarunkowanych, nie przesądza genezy ich przestępczości, 
która mogła być wywołana np. przez przemijające czynniki z zewnątrz pochodne. Z drugiej zaś strony, 
nic wszyscy przestępcy chroniczni, którzy są zaliczeni do kategorii niepoprawnych, figurują w tablicach 
statystycznych recydywy, gdyż pewnej ich liczbie udaje się przez długie lata popełniać przestępstwa 
zupełnie bezkarnie; pozostają oni nieuchwytni dla statystyki i czynią dane o recydywie niezupełnie 
miarodajnymi. 
To ostatnie zastrzeżenie można uznać dla całokształtu zagadnienia za-mało istotne, gdyż materiał 
liczbowy, dotyczący recydywy, jest tak obfity, że niekompletność jego nie posiada zasadniczego 
znaczenia. Znacznie większe trudności nastręcza jednak odszukanie przestępców niepoprawnych 
wśród ogółu recydywistów, ustalenie należytego kryterium, na podstawie którego odbywać się 
powinno zaliczanie recydywistów do kategorii przestępców niepoprawnych. 
Nie ulega żadnej wątpliwości, że wszystkie prace, zmierzające do ustalenia ilości przestępców 
niepoprawnych, muszą się posiłkować danymi o recydywie, że dane te są bezspornie istotne i ważne. 
Fakt ten nie upoważnia jednak bynajmniej do utożsamienia nie-poprawności z recydywą. Przestępców 
niepoprawnych należy W zasadzie szukać pomiędzy recydywistami, lecz musi się to odbywać na 
podstawie specjalnych kryteriów, które powinny być ściśle określone i należycie uzasadnione. Nawet 
wówczas, gdyby niepoprawność pojmowana była tylko w sensie chroniczności działania prze-
stępczego, nie moglibyśmy posługiwać się danymi o recydywie bez zastrzeżeń. Nawet wówczas 
bowiem sam fakt trzy- lub czterokrotnej recydywy nie uprawnia nas jeszcze do tego, aby uważać te 



dane z rejestru skazanych za jednoznaczne z chroniczną działalnością przestępczą. W pojęciu 
przestępcy chronicznego tkwi coś więcej, niż w pojęciu recydywisty – nie każdy recydywista jest 
przestępcą chronicznym, wykazującym trwałe skłonności przestępcze, powodujące stały nawrót do 
przestępstwa. 
Tym większe trudności wyłaniają się przy próbie powiązania recydywy z takim ujęciem 
niepoprawności, z jakim spotykamy się u większości autorów w badaniach biologiczno-kryminalnych. 
Jeśli niepoprawność oznacza nie tylko chroniczność konfliktów z kodeksem karnym, ale i endogennie 
uwarunkowane skłonności przestępcze, to tym mniejsze znaczenie i tym mniejszą wartość posiadać 
mogą zwykłe dane o recydywie. Za prawdziwie istotne uchodzić powinny jedynie dokładne dane 
o osobowości przestępcy, o jego właściwościach charakterologicznych, o jego życiu, 
o okolicznościach, w jakich: ostały popełnione przestępstwa, i.t.p. dane indywidualne, a nie 
ogólnikowe dane o karalności. Materiał dotyczący recydywy nic nam o tym wszystkim nie mówi i poza 
danymi o poprzednich wyrokach nie zawiera żadnego materiału informacyjnego o przestępcy, nie 
dostarcza żadnych w ogóle danych, które mogłyby przyczynić się do wyjaśnienia genezy poprzednich 
przestępstw. Dlatego też dane o recydywie nie mogą przyczynić się istotnie do ustalenia 
zjawiskaniepoprawności, nie bacząc na ich znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Muszą być one 
traktowane jedynie jako punkt wyjścia do dalszych badań, zmierzających do zebrania całokształtu ma-
teriału informacyjnego o przestępcy, w świetle, którego dopiero uwidocznić się może prawdziwe 
oblicze recydywy i jej wartość przy diagnozie niepoprawności. 
W ten sposób punkt ciężkości całego zagadnienia spoczywać musi na badaniach kryminologicznych 
(w szczególności biologiczno-kryminalnych) i od ich rezultatów zależy w dużej mierze zarówno 
dokładne zdanie sobie sprawy z istoty niepoprawności, jak i z rozmiarów tegozjawiska w ogólnej 
przestępczości. 
4 
Jeśli w związku z powyższymi rozważaniami uznamy za jedynie miarodajne wyniki badań 
kryminologicznych (biologiczno-kryminalnych) i poszukiwać będziemy danych liczbowych, 
dotyczących przestępców niepoprawnych, na terenie biologii kryminalnej, to znajdziemy się również 
w obliczu bardzo poważnych trudności. Niezależnie bowiem od kwestii wartości dotychczasowych 
badań, pozostawiając chwilowo poza obrębem rozważań ocenę metod pracy poszczególnych autorów 
i kryteriów, którymi posługują się oni przy określaniu niepoprawności, stwierdzić od razu należy, że 
dane biologiczno-kryminalne o przestępcach niepoprawnych są nader skąpe i że przestępcach 
miarodajnej statystyce w tej dziedzinie nie może być w ogóle mowy. 
Taki stan rzeczy wydawać się może dziwny z uwagi na to, że badania biologiczno-kryminalne 
prowadzone są w kilku krajach od wielu lat na bardzo szeroką skalę i że biorąc np. pod uwagę kilka-
dziesiąt tysięcy wyników badań belgijskich i bawarskich, można byłoby w zasadzie oczekiwać, iż 
usystematyzowanie tego materiału pod kątem widzenia zagadnienia niepoprawności nie powinno na-
stręczać żadnych istotnych trudności. 
Mimo to jednak, nie posiadamy dotąd żadnych wyczerpujących danych liczbowych o przestępcach 
niepoprawnych. Nie bacząc na stałe powoływanie się na duży odsetek tego typu przestępców, nie 
postarano się o zanalizowanie całokształtu zebranych materiałów pod tym kątem widzenia i o 
sporządzenie dokładnej statystyki, obejmującej wszystkie wyniki badań biologiczno-kryminalnych. 
W rezultacie zamiast dokładnych danych liczbowych spotykamy się z opiniami poszczególnych 
badaczy, z obliczeniami dokonywanymi nieraz w gruncie rzeczy jedynie „na oko”, z wnioskami 
opartymi na niewielkim tylko materiale. 
Jeśli więc kierownik badań biologiczno-kryminalnych w Bawarii (Viernstein) oblicza ilość 
niepoprawnych przestępców na 30 – 50%, to nie należy zapominać o tym, że nie są to obliczenia 
oparte na analizie całokształtu uzyskanych wyników badań i że nie różnią się one w tym sensie 
istotnie od oceny ilości „urodzonych przestępców”, dokonywanych niegdyś przez Lombroso’a. Opinie 
takie są rezultatem obliczeń, dokonywanych na pewnym tylko odsetku więźniów, z reguły 
nieznacznym, stanowią uogólnienia teoretycznie zupełnie nieuzasadnione. Próba wyprowadzania 
daleko idących wniosków z wyników badań, obejmujących 773 przestępców skazanych na ciężkie 
więzienie (407 przypadków przestępstw przeciwko mieniu, 86 przeciwko osobie, 118 przeciwko mo-
ralności i 162 przeciwko państwu i religii), wniosków, zmierzających do ustalenia ogólnej liczby 
przestępców niepoprawnych, stanowiłaby właśnie przykład tego rodzaju obliczeń, nie wymagający 
chyba żadnej krytyki. (Mitteil. d. kriminal. biol. Gesellsch. I). 
Toteż przy rozpatrywaniu typowych danych o przestępcach niepoprawnych, z jakimi spotykamy się 
w różnych pracach biologiczno-kryminalnych, należy zawsze pamiętać o powyższych brakach. Jest 
rzeczą nieodzowną, aby zdawać sobie dokładnie sprawę z ilościowej strony opracowywanego 
materiału, z niekompletności tych danych i ich wysoce fragmentarycznego charakteru. 



Nie wszystkie dane liczbowe o przestępcach niepoprawnych oparte są na wynikach badań 
biologiczno-kryminalnych. Niekiedy dane tego rodzaju pochodzą od praktyków czynnych na terenie 
penitencjarnym lub policyjnym, ujmujących cale zagadnienie wyłącznie ze stanowiska praktyka 
i posługujących się zupełnie odmiennymi kryteriami, nie mającymi nic wspólnego z biologią 
kryminalną. Obliczenia takie dokonywane są pod kątem widzenia chroniczności działania 
przestępczego, rozmiarów recydywy, praktycznych możliwości poprawy, oparte są na doświadczeniu, 
które wykazało, że cały szereg więźniów wielokrotnie karanych musi w praktyce uchodzić za 
niepoprawnych. Takie pojęcie niepoprawności ściśle związane recydywą, jest – jak widzieliśmy 
powyżej – zupełnie różne od koncepcji biologiczno-kryminalnej i leży poniekąd w całkowicie odmiennej 
płaszczyźnie rozważań. Metoda obliczenia ilości zawodowych przestępców przez Heindla może 
właśnie uchodzić za typowy sposób do dokonywania togo rodzaju statystyki. 
Na terenie więziennym próby ustalenia ilości przestępców niepoprawny, dokonywane przez 
urzędników administracji więziennej, nie posługują się również kryteriami naukowymi. Są to opinie 
praktyków, którzy na podstawie wieloletniego doświadczenia, mając ciągle do czynienia z recydywą, 
oceniają „na oko” rozmiary tego zjawiska i ujmują niepoprawność jako bezsporny fakt w praktyce 
sądowej i penitencjarnej, nie badając zupełnie jego istoty. Obliczenia takie dokonywane są i obecnie 
w ten sam mniej więcej sposób, jak w ankiecie szwajcarskiej z 1893 r. 
Tego rodzaju dane liczbowe nie mogą oczywiście posiadać w badaniach nad zagadnieniem 
niepoprawności żadnego istotnego znaczenia. Kryteria bowiem, stanowiące punkt wyjścia tych 
obliczeń, nie mają nic wspólnego z przesłankami biologicznymi, na których opiera się pojęcie 
niepoprawności, o jakim jest tutaj właśnie ciągle mowa. 
Istota zagadnienia nie polega na tym, ilu jest przestępców, którzy mają stale do czynienia z policją 
i sądem, tylko na tym, jak liczna jest grupa takich przestępców, których systematyczny nawrót do 
przestępstwa uwarunkowany jest swoistymi czynnikami endogennymi, czyniącymi z nich istotnie 
przestępców niepoprawnych, nie mogących ulec poprawie (o ile, oczywiście, istnienie ich zostanie 
w ogóle w należyty sposób udowodnione). Badania kryminologiczne powinny zmierzać do dokładnego 
wyodrębnienia tej właśnie kategorii przestępców spośród ogółu przestępców chronicznych i re-
cydywistów. Prawdziwie istotne dla kryminologii są tylko właśnie te dane; typowe zaś opinie o ilości 
przestępców niepoprawnych, zawierające właściwie jedynie dane o przestępcach chronicznych „nie-
zdolnych do wolności” (freiheitsunfàhige Kluga), powinny mieć znaczenie tylko zupełnie podrzędne 
i pomocnicze. 
Podkreślając w rozważaniach wstępnych zasadnicze trudności, jakie wiążą i się z uzyskaniem 
miarodajnych danych o przestępcach niepoprawnych, mieliśmy na celu wyraźne odgraniczenie się od 
rozpowszechnionych opinii, które w sposób nader mało krytyczny czernią materiał faktyczny do 
swoich wniosków ze źródeł zazwyczaj nie-miarodajnych i dla celów kryminologicznych 
nieprzydatnych. Toteż należyta ocena istotnej wartości tych źródeł musi stale towarzyszyć wszystkim 
pracom na temat niepoprawności. 
Znajdujemy się ciągle jeszcze w początkowej fazie badań nad tym zagadnieniem, w której punkt 
ciężkości rozważań spoczywać winien po stronie jakościowej, a nie ilościowej problematu. W tym 
stanie rzeczy poszczególne próby ustalania ogólnej ilości przestępców niepoprawnych należy uważać 
jeszcze za zupełnie bezpłodne i z góry skazane na niepowodzenie. 
W pracy niniejszej zagadnienie niepoprawności przestępców ujęte zostało ze stanowiska 
zasadniczego, zmierzającego do ustalenia istoty i podłoża tego zjawiska, przy czym za rzecz 
najważniejszą uznano metodyczne zbadanie danych o bliźniętach kryminalnych, jako 
najpoważniejszego bezsprzecznie materiału faktycznego, zgromadzonego w ostatnich latach przez 
biologię kryminalną[1]. 
Czyniąc badania nad bliźniętami kryminalnymi ośrodkiem naszej pracy, wychodziliśmy z założenia, iż 
najbardziej płodna i celowa jest zawsze analiza takich badań, w których ma się do czynienia 
z materiałem naukowym o dużym ciężarze gatunkowym, zgromadzonym według możliwie najlepszej 
metodyki, reprezentującym ostatnie poczynania na danym terenie prac badawczych. Wnioski, 
wynikające z wyczerpującego omówienia tego rodzaju prac, posiadają daleko większe znaczenie, 
aniżeli najbardziej dokładna analiza całokształtu dawnych badań kryminologicznych, związanych 
z naszym tematem, spośród których bardzo wiele posiada nader wątpliwą wartość naukową i ma 
jedynie znaczenie historyczne, i które niejednokrotnie były już zresztą przedmiotem wyczerpującej 
krytyki. 
Dane, dotyczące bliźniąt kryminalnych są poza tym specjalnie przydatne dla naszych celów i z tego 
względu, że uważa się je ostatnio za materiał, świadczący w sposób nader przekonywujący, niemal 
bezsporny, o decydującym znaczeniu czynnika konstytucyjnego w genezie kształtowania się 
skłonności przestępczych, a tym samym za ważki dowód uwarunkowania niepoprawności 
przestępców momentami, w zasadzie wyłącznie biologicznymi. 



I. WYNIKI BADAŃ BLIŹNIĄT KRYMINALNYCH. 
Autorzy, którzy pragnęli ugruntować badania nad rolą czynnika konstytucjonalnego w etiologii 
przestępczości na badaniach bliźniąt kryminalnych, wychodzili z tych samych założeń, co ogół 
badaczy, usługujących się metodą bliźniąt w pracach lekarskich i psychologicznych, które zmierzają 
do ustalenia roli czynników dziedzicznych, konstytucjonalnych oraz środowiskowych w wykształcaniu 
się właściwości psychicznych i fizycznych. Badania bliźniąt, jedno i dwujajowych, uwidaczniając udział 
tych dwóch czynników w genezie różnorodnych właściwości w sposób o wiele bardziej dokładny 
i przejrzysty, aniżeli inne metody badania zjawisk dziedziczności u człowieka, stanowią niewątpliwie 
cenną zdobycz i dla biologii kryminalnej. 
Bliźnięta jedno jajowe, powstałe z zapłodnienia jednego jaja przez jeden plemnik i następnego 
podziału materiału zarodkowego na dwie części, są genetycznie identyczne, zawierają te same geny, 
stanowią jakby dwie połowy jednego tworu. Powstają dwa identyczne geno- i fenotypowo osobniki, 
zawsze tej samej płci, które wykazują z reguły w ciągu całego życia duże podobieństwa i zgodności 
w zakresie cech fizycznych i psychicznych. Bliźnięta dwujajowe, natomiast, powstałe z dwóch jaj 
zapłodnionych przez dwa plemniki, stanowią dwa odrębne genotypowo osobniki, które w niczym się 
w zasadzie nie różnią, jeśli chodzi o podłoże dziedziczne, od zwykłego rodzeństwa. 
Podczas gdy różnice u bliźniąt jednojajowych przypisać musimy, z uwagi na identyczny genotyp, 
modyfikującym wpływom zewnętrznym, to u bliźniąt dwujajowych, genotypowo zupełnie odmiennych, 
różnice zależeć muszą przy tym samym środowisku od różnego podłoża dziedzicznego. Prowadząc 
metodyczne badania nad bliźniętami jedno- i dwujajowymi, możemy więc ujawnić z jednej strony 
rok i znaczenie czynników wrodzonych w kształtowaniu się osobowości, z drugiej zaś strony wpływ 
warunków zewnętrznych, otoczenia i wychowania na powstawanie różnorodnych właściwości. 
Możemy niejednokrotnie zbadać, w jakiej mierze podłoże dziedziczne okazuje się silniejsze od 
wpływów zewnętrznych w odniesieniu do pewnych właściwości, i odwrotnie, w jakim stopniu warunki 
zewnętrzne są w stanie przeistoczyć pewne tendencje wrodzone. 
Jeśli porównywać będziemy pary bliźniąt jednojajowych z dwujajowymi, to przekonamy się, iż bliźnięta 
jednojajowe wykazują nie tylko uderzające podobieństwo fizyczne, ale i wielkie podobieństwo 
psychiczne, że nie tylko przechodzą nader często jednocześnie te same choroby, ale że i losy ich 
całego życia są bardzo zbieżne. W przeciwstawieniu do bliźniąt dwujajowych, bliźnięta te często 
ujawniają podobne właściwości intelektualne i charakterologiczne, zbieżne uzdolnienia i skłonności, 
wykazują te same objawy psychopatyczne, chorują na. identyczne psychozy. Opisane zostały 
przypadki wyjątkowej zbieżności linii życiowej bliźniąt jednojajowych, niespotykanej u bliźniąt 
dwujajowych, jednoczesnego występowania pewnych chorób u bliźniąt, mieszkających w różnych 
miejscowościach, takich samych skłonności do alkoholizmu, włóczęgostwa itp. W obliczu takich 
przypadków odnosi się niejednokrotnie wrażenie, że identyczne podłoże dziedziczne przychodzi do 
głosu u bliźniąt jednojajowych jakby zupełnie niezależnie od warunków zewnętrznych, determinując 
całkowicie losy takich bliźniąt, ciążąc w sposób wręcz fatalistyczny na całym ich życiu[2]. 
W związku z powyższym jest rzeczą zrozumiałą, że zestawienie losów jednojajowych i dwujajowych 
bliźniąt kryminalnych wzbudziło specjalne zainteresowanie wśród badaczy, pracujących nad za-
gadnieniem dziedziczności, i uznane zostało za nader ważną próbę dokładnego zbadania roli 
czynników konstytucjonalnych w etiologii przestępczości. 
Czy i w odniesieniu do przestępczości bliźnięta jednojajowe wykazywać będą tę samą zgodność linii 
życiowej, czy brat przestępcy bliźniaka jednojajowego ujawniać będzie również z reguły te same 
skłonności przestępcze, i odwrotnie, czy nie będziemy stwierdzać tej homologii w odniesieniu do 
bliźniąt dwujajowych, czy w takich przypadkach tylko jeden brat wykazywać będzie tendencje 
antyspołeczne – oto pytania, które wyłoniły się na terenie kryminologicznym w pracach, posługujących 
się metodą bliźniąt. Jeśli czynnik – wrodzony, konstytucjonalny jest istotnie wszechmocny, to obaj 
bliźniacy jednojajowi, genotypowo tożsami, powinni ujawniać takie same skłonności przestępcze, 
w przeciwieństwie do par bliźniąt dwujajowych, u których z reguły tylko u jednego bliźniaka widoczne 
być powinny skłonności antyspołeczne, uwarunkowane swoistym podłożem nie występującym 
zazwyczaj u drugiego, genotypowo odmiennego bliźniaka. 
  
  

 
[1] Dane te dotyczą niemal wyłącznie przestępców, skazanych za przestępstwa przeciwko mieniu, to 
też rozważania nn. obejmują tylko przestępczość najbardziej pospolitą. Jak się zresztą przekonamy, 
jest to ten właśnie odcinek przestępczości, w związku z którym zagadnienie niepoprawności okazuje 
się właściwie jedynie aktualne. Przypadki wyjątkowe, o wyraźnych charakterze patologicznym, 
eliminujemy w ogóle z naszych rozważań. 
[2] Zastrzeżenia, dotyczące metody bliźniąt i jej zastosowania w kryminologii, omówione są 
w rozdziale II. 


