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Wstęp 

W ciągu ostatniego stulecia państwa leżące na kontynencie europejskim ule-
gły przemianom pod wieloma względami, inne są ich systemy polityczne, doszło 
do regionalizacji oraz zrzeszania się w organizacje międzynarodowe. Zmiany  
w Europie nie miały jednak wyłącznie politycznego charakteru, ale dotyczyły 
również społeczeństwa. Współczesna kultura oraz postawy dominujące wśród 
mieszkańców państw Europy Zachodniej wyglądają zupełnie inaczej niż przed 
wiekiem. Z punktu widzenia tej pracy najbardziej interesującą zmianą społeczną 
jest coraz większe zróżnicowanie etniczne, religijne i kulturowe europejskich 
państw, co jest wynikiem procesów migracyjnych i pojawienia się w nich mniej-
szości z innych regionów świata. Bez wątpienia wiele krajów Starego Konty-
nentu jest dzisiaj wielokulturowa. Heterogeniczność społeczeństw Europy niesie 
ze sobą szanse oraz wyzwania. 

Jedną z negatywnych stron różnorodności jest możliwość wystąpienia kon-
fliktów kulturowych między poszczególnymi wspólnotami. Są one wynikiem 
tego, że każda społeczność rządzona jest typowymi dla siebie normami kulturo-
wymi, które organizują jej życie i odróżniają ją od innych grup. Gdy społeczno-
ści te współwystępują w ramach jednego tworu politycznego może się okazać, 
że wyznawane przez ich członków wartości oraz zasady są wzajemnie sprzeczne. 
Aktywność uznawana za całkowicie naturalną i pożądaną w jednej kulturze 
może spotkać się z nierozumieniem, krytyką czy nawet potępieniem ze strony 
innej. Konsekwencje tego stanu rzeczy są różnorodne, od drobnych nieporozu-
mień między jednostkami, aż do zdarzeń o większej doniosłości społecznej, ta-
kich jak pojawienie się niechęci między wspólnotami kulturowymi oraz naru-
szenia prawa. Pamiętać bowiem trzeba, że normy prawne, zarówno w obrębie 
prawa karnego, jak i cywilnego, mają swoje źródło w kulturze dominującej  
w danej przestrzeni, a zatem w jej wartościach etycznych i moralnych obowią-
zujących w społeczeństwie konkretnego państwa. Wartości te znajdują następnie 
swój wyraz w tworzonym przez władzę polityczną prawie. Nie muszą być jednak 
one znane, ani akceptowane przez osoby opuszczające swoje dotychczasowe 
miejsce zamieszkania i przenoszące się do Europy Zachodniej. Podjęcie zacho-
wania zgodnego z wzorami kulturowymi charakterystycznymi dla danej wspól-
noty w skrajnych przypadkach prowadzić może do złamania norm prawa kar-
nego i popełnienia przestępstwa. W takiej sytuacji można mówić o „przestęp-
stwie motywowanym kulturowo”. Kluczową rolę w realizacji znamion czynu 
zabronionego odgrywa kultura, z której wywodzi się sprawca, a której wartości 
wpływają na jego zachowanie. 

Praca ta może pomóc w zrozumieniu fenomenu przestępstw motywowanych 
kulturowo, a co za tym idzie ułatwić ich identyfikację oraz skuteczne zwalczanie. 
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Są one, podobnie jak konwencjonalne przestępstwa, negatywnym zjawiskiem 
społecznym, które nowoczesne państwo demokratyczne powinno eliminować 
lub ograniczyć jego występowanie. Jest to szczególnie ważne, ponieważ prze-
stępstwa motywowane kulturowo jako jeden z najłatwiej zauważalnych przykła-
dów konfliktu kulturowego zagrażają spójności społeczeństwa, utrudniają koeg-
zystencję różnych wspólnot kulturowych oraz rodzą niechęć ze strony społe-
czeństwa dominującego wobec mniejszości. Przyzwolenie na ich występowanie 
osłabia zaufanie do państwa, hamuję skuteczną integrację, utrwala negatywne 
wzory zachowań, a także sprzyja dalszemu wykluczeniu społecznemu. Jedno-
cześnie nic nie wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości nastąpi wyraźne 
ograniczenie migracji do Europy. Oznacza to, że grupy mniejszościowe będą się 
powiększać, społeczeństwa staną się nawet bardziej niż aktualnie zróżnicowane, 
co rodzi ryzyko częstszych konfliktów kulturowych. Problematyka tego rodzaju 
czynów zabronionych poruszana była niejednokrotnie w zagranicznej literatu-
rze. W Polsce natomiast o konfliktach kulturowych na płaszczyźnie prawnej 
mówi się niewiele, co związane jest z dużą homogenicznością polskiego społe-
czeństwa, która oznacza, że przestępstwa kulturowe praktycznie nie występują 
na terenie naszego kraju. W literaturze polskojęzycznej dominują artykuły doty-
czące „obrony przez kulturę”, a więc tego, czy i w jaki sposób pochodzenie kul-
turowe sprawcy przestępstwa wpływa na jego odpowiedzialność karną. Pierwszą 
polską monografią poświęconą bezpośrednio przestępstwom motywowanym 
kulturowo popełnianym przez migrantów jest książka doktor M. Grzyb zatytu-
łowana: Przestępstwa motywowane kulturowo. Aspekty kryminologiczne i praw-
nokarne z 2016 roku, do której kilkukrotnie odwołuję się w tej pracy. Temat ten 
nie powinien być jednak lekceważony. W przyszłości Polskę również mogą do-
tyczyć intensywne procesy migracyjne (szczególnie biorąc pod uwagę nieko-
rzystne prognozy demograficzne; malejącą liczbę urodzeń oraz starzenie się po-
pulacji) mogące doprowadzić do powstania społeczeństwa zróżnicowanego pod 
względem etnicznym, religijnym oraz kulturowym. Wielokulturowość może 
oznaczać pojawienie się nowych wyzwań, które powinny być zaadresowane  
z wyprzedzeniem.   

W niniejszej pracy zatytułowanej Przestępstwa motywowane kulturowo; 
przemoc honorowa oraz jej sprawca dokonano próby charakterystyki oraz wy-
jaśnienia tej specyficznej kategorii przestępstw, wskazania na ich źródła w kul-
turze Bliskiego Wschodu oraz poddania analizie ich sprawców. Podmiotem ba-
danym będzie zatem społeczność migrantów pochodzących z regionu Afryki 
Północnej oraz Bliskiego Wschodu zamieszkujących w państwach Europy Za-
chodniej, natomiast przedmiotem zjawisko „przestępstw motywowanych kultu-
rowo”. 
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Hipotezą weryfikowaną w tej pracy jest stwierdzenie, że istnieją pewne ele-
menty kultury Bliskiego Wschodu i związane z nimi praktyki, których realizacja 
na terenie Europy prowadzi do naruszenia prawa. Członek grupy mniejszościo-
wej popełnia przestępstwo na gruncie prawa określonego państwa europejskiego 
podejmując normalne dla niego zachowania, które są zgodne z wzorami typo-
wymi dla kręgu kulturowego dominującego w kraju jego pochodzenia. Granice 
analizy wyznaczone zostaną przestrzennie do obszaru krajów Europy Zachod-
niej oraz czasowo – lata 90. XX wieku oraz dwie dekady XXI wieku. Wybór 
kultury dominującej na Bliskim Wschodzie jako przedmiotu analizy uzasad-
niony jest tym, że dane przedstawione w raporcie Komitetu Równych Szans dla 
Kobiet i Mężczyzn Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wskazują, że 
większość przypadków przestępstw motywowanych kulturowo popełnianych  
w Europie ma miejsce w społecznościach muzułmańskich. 

Celem tej pracy jest udzielenie odpowiedzi na kilka pytań badawczych. 
Pierwsze dotyczy tego, jakie instytucje i praktyki kulturowe wywodzące się  
z kultury Bliskiego Wschodu przyczyniają się do popełniania przestępstw kultu-
rowych. Drugie to, dlaczego zachowania naturalne i akceptowane w jednej kul-
turze stanowią przestępstwo w drugiej. Trzecie ma na celu wskazanie przyczyn 
odczuwania przez jednostkę mieszkającą w Europie potrzeby postępowania 
zgodnego z normami kulturowych z regionu jej pierwotnego pochodzenia (lub 
pochodzenia jej przodków). Ostatnim pytaniem jest natomiast to, kiedy członek 
grupy mniejszościowej decyduje się na aktywność wymaganą przez jego wspól-
notę kulturową. Kluczowym zadaniem pozostaje wskazanie kulturowych źródeł 
szczególnego rodzaju przestępstw, jakim są przestępstwa motywowane kultu-
rowo. Aby to uczynić, koniecznym jest ustalenie cech odróżniających przestęp-
stwa kulturowe od innych czynów zabronionych. Pomoże w tym również przed-
stawienie profilu sprawcy, a więc wskazania kim on jest, jakie są jego cechy oraz 
właściwości osobiste. 

Ważnym pojęciem pojawiającym się w niniejszej pracy jest kontakt kultur,  
a więc zetknięcie się ze sobą dwóch lub więcej kultur. Możliwe jest wystąpienie 
między nimi sprzeczności, prowadzącej do konfliktu, którego podstawowym 
przejawem są właśnie przestępstwa motywowane kulturowo. Przestępczy cha-
rakter tych zachowań wynika z naruszania przez nie wartości społeczeństwa do-
minującego, które wyrażane są w normach prawnych.   

Dla uzyskania odpowiedzi na postawione wyżej pytania przedstawione zo-
staną najważniejsze elementy tworzące kulturę Bliskiego Wschodu, a także kon-
kretne przykłady przestępstw motywowanych kulturowo oraz opisana zostanie 
strona przedmiotowa i podmiotowa tych czynów. W tym celu wykorzystane 
będą metody znane z nauk społecznych, takie jak analiza kulturowa oraz spo-
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łeczno-antropologiczna1. W pracy pojawią się również odwołania do krymino-
logii, a więc nauki społecznej zajmującej się badaniem zjawiska przestępczości. 
Rozważania osadzone będą przede wszystkim w ramach paradygmatu konstruk-
tywistycznego2. Dużo miejsca poświęcone zostanie przedstawieniu wizji oraz 
modeli społeczeństwa, tożsamości indywidualnej oraz grupowej, kolektywizmu 
społecznego, a także kulturowemu uwarunkowaniu norm społecznych i praw-
nych. Pomocniczą rolę odgrywa analiza prawna wyjaśniająca definicje obecne 
zarówno w doktrynie, jak i aktach prawnych. 

Rozdział pierwszy dotyczyć będzie podstawowego pojęcia dla tej pracy, ja-
kim jest „przestępstwo motywowane kulturowo”. W pierwszej kolejności wska-
zane zostaną sposoby rozumienia „kultury”, a następnie to czym jest „motywa-
cja” oraz w jaki sposób rozumiane jest „przestępstwo”. W ramach omawiania 
„kultury” przywołany zostanie termin „konfliktu kulturowego”, którego szcze-
gólnym rodzajem są przestępstwa motywowane kulturowo. Kolejne podroz-
działy skupiać się będą na zaprezentowaniu definicji przestępstw motywowa-
nych kulturowo, obecnych zarówno w doktrynie oraz pracach naukowych, jak  
i na poziomie prawa międzynarodowego. 

W rozdziale drugim opisane zostaną kulturowe źródła zjawiska przestępczo-
ści motywowanej kulturowo. Wskazane w nim zostaną najważniejsze elementy 
kultury Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej, które mogą mieć wpływ na 
dopuszczenie się zachowania uznanego następnie za przestępstwo kulturowe.  
W pierwszej kolejności mowa będzie o religii, a więc islamie i jego wpływie na 
kształt kultury oraz społeczeństwa. Jest to szczególnie ważne, ponieważ normy 
religijne nierzadko wskazywane są jako uzasadnienie pozycji oraz ról społecz-
nych kobiet i mężczyzn. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma inna instytucja 
kulturowa, jaką jest honor. Jego rola w genezie najpoważniejszych przestępstw 
motywowanych kulturowo wyraża się w sformułowaniu pojęcia „przestępstwa 
honorowego”, które również zostanie szczegółowo omówione. Już we wstępie 
zaznaczyć można, że jest ono stosowane zamiennie wobec „przestępstwa moty-
wowanego kulturowo”, a swoim zakresem obejmuje najpoważniejsze kategorie 
czynów zabronionych popełnionych z powodów kulturowych. Honor organizuje 
życie społeczne oraz relacje między płciami, co jest szczególnie ważne, ponie-
waż to kobiety w zdecydowanej większości przypadków są ofiarami przestępstw 
motywowanych kulturowo. Przedstawione zostaną zatem sposoby rozumienia 

 
1 L. J. Matthews, R. A. Brown, D. P. Kennedy, A Manual for Cultural Analysis, Santa Monica, 

CA: RAND Corporation 2018, s. 4–46, wersja internetowa: https://www.rand.org/pubs/ 
tools/TL275.html, z dnia 20 maja 2020 roku, C. Lévi-Strauss, Miejsce antropologii wśród nauk 
społecznych (w:) Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencel, Warszawa 
2003, s. 50–57. 

2 A. Zybertowicz, Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach społecznych, 
ASK 1999, nr 8, s. 7–28. 
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honoru, jego rodzaje, ściśle związane z nim pojęcia wstydu i hańby oraz wpływ 
honoru na funkcjonowanie społeczeństwa. Kolejnym ważnym elementem jest 
kolektywny charakter społeczeństwa oraz rola rodziny, jako podstawowej jed-
nostki społecznej i regulatora życia swoich członków. W tym rozdziale omó-
wiona zostanie również rola prawa karnego, którego kształt zdeterminowany jest 
normami kulturowymi, a przy tym jest to instytucja, za pomocą której możliwe 
jest eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych, ochrona wartości uzna-
nych za ważne przez ustawodawcę, a także zmiana kultury oraz świadomości 
członków społeczeństwa. W następnej części tego rozdziału wskazane będą 
zmiany struktury ludnościowej w Europie Zachodniej, a więc wzrost udziału  
w społeczeństwie osób należących do mniejszości etnicznych i religijnych. Wy-
jaśniona zostanie ideologia wielokulturowości oraz jej podstawowe postulaty, 
aby w dalszej kolejności scharakteryzować migrację w wybranych państwach 
Europy Zachodniej, to jest w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemczech, w tym 
przez określenie udziału społeczności migranckiej w ogólnej populacji tych pań-
stw, miejsc pochodzenia migrantów oraz rodzaju polityki realizowanej przez 
władzę wobec mniejszości. 

Rozdział trzeci poświęcony będzie charakterystyce sprawców przestępstw 
honorowych, a więc podstawowej kategorii przestępstw motywowanych kultu-
rowo. Przybliżone w nim zostaną właściwości osobiste oraz społeczne sprawców 
czynów tego rodzaju, sposób ich działania, a także alternatywy do zastosowania 
przemocy fizycznej, jak i czynniki zwiększające jej prawdopodobieństwo. Na-
stąpi to na podstawie badania strony przedmiotowej oraz podmiotowej konkret-
nych czynów zabronionych, a więc odpowiednio opisu zachowania sprawcy oraz 
jego stosunku psychicznego do popełnianego przestępstwa. Przedstawione zo-
staną podstawowe cechy mające wpływ na podjęcie przez taką osobę niezgod-
nego z prawem aktywności, co wymaga przeanalizowania sytuacji społeczno-
ekonomicznej części wspólnot imigrantów w państwach takich jak Niemcy  
i Wielka Brytania oraz problemu ich wykluczenia. Wskazana będzie także rola 
najbliższego otoczenia sprawcy i jego ofiary w genezie zachowania przestęp-
nego. W tym rozdziale chciałbym się odwołać do badań dotyczących skali zja-
wiska przemocy honorowej oraz postaw i opinii prezentowanych na jej temat 
przez osoby mieszkające na Bliskim Wschodzie. Obok profilu sprawcy w roz-
dziale trzecim pojawi się także opis ofiary przestępstwa kulturowego, którą co 
do zasady jest kobieta, a w wyjątkowych okolicznościach może nią być również 
mężczyzna. 

W zakończeniu zawarte będą uwagi podsumowujące przeprowadzone rozwa-
żania oraz wnioski końcowe. 


