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Ewa SOSNOWSKA 

Spo eczne uwarunkowania przest pczo ci kobiet 

Przest pczo  jest silnie kojarzona z m skim zachowaniem, niewiele uwagi 

po wi ca si  kobietom dokonuj cym czynów zabronionych. Jest to zjawisko, 

które w literaturze jest opisywane rzadziej ni  przest pczo  m czyzn. Wynika to 

mi dzy innymi z faktu, e kobiety pope niaj  o wiele mniej przest pstw ni  m -

czy ni i dlatego dostarczaj  ma o znacz cego materia u do bada  ilo ciowych. 

Kobiety w Polsce stanowi  niewielki odsetek sprawców przest pstw, oscylu-

j cy rocznie w granicach 7–10% w ród ogó u podejrzanych i skazanych za prze-

st pstwa z oskar enia publicznego, i tylko 3% ca ej spo eczno ci wi ziennej sta-

nowi  kobiety. Znacznie wi kszy jest udzia  kobiet w przypadku skaza  za prze-

st pstwa z oskar enia prywatnego, przesz o 30%. Ogólnie mo na stwierdzi , e 

czyny zabronione, których sprawcami s  kobiety, to kradzie e mienia, po wiad-

czenia nieprawdy, zniewagi i znies awienia oraz przest pstwa o charakterze go-

spodarczym i urz dniczym1. 

Analiza mi dzynarodowych statystyk przest pczo ci (N – liczba uwzgl d-

nionych krajów) wskazuje na mniejszy udzia  aresztowanych kobiet we wszyst-

kich przypadkach aresztowa  w przypadku rabunków (5,27%, N = 53), w ama  

(5,52%, N = 50), napadów (8,72%, N = 63) i morderstw (9,46%, N = 63), 

a wy szy, cho  wci  znacznie ni szy ni  u m czyzn, w przypadku kradzie y 

(12,91%, N = 53) i oszustw (14,14%, N = 60). Jest to fakt, co do którego krymi-

nolodzy si  zgadzaj , a ró nica jest widoczna we wszystkich grupach wieko-

wych i wszelkich zestawach danych, jakimi dysponujemy2. 

                                                      
1 J. Cegielska, Kobieta w wi zieniu, ,,Forum Penitencjarne” 2005, nr 6; J. Malec, Przest pczo  – 

to ciekawe zjawisko. Kryminologia nieelitarna, Warszawa 2006, s. 167–174; Statystyki online 

KG Policji i CZSW. 
2 A. Campbell, Jej niezale ny umys , Kraków 2004, s. 336–337. 
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Okre lenie rozmiarów przest pczo ci kobiet mo e powodowa  pewne trud-

no ci, albowiem istnieje problem tzw. ,,ciemnej liczby” uwarunkowanej odr b-

no ci  psychiki kobiecej. Jak okre li a R. Szczepanik3, w przest pczo ci kobiet 

dominuje tzw. ,,przest pczo  dokonywana w zaciszu ycia domowego i rodzin-

nego”. Tego typu przest pstwa nie s  atwe do wykrycia oraz cechuje je trud-

no  w ich jednoznacznym zidentyfikowaniu. 

Wspomniana autorka uczyni a przedmiotem swoich docieka  analiz  struk-

tury i dynamiki przest pstw dokonywanych przez kobiety. W konkluzji stwier-

dza, e u progu XXI wieku wzrost aktywno ci kryminalnej kobiet przebiega 

szybciej ni  w przypadku m czyzn. Analizuj c struktur  przest pczo ci kobiet, 

najwi kszy jest udzia  w drobnych kradzie ach, oszustwach, fa szerstwach oraz 

w tych przest pstwach, które wi  si  z bezpo rednio ze specyficznym trybem 

ycia kobiet (np. pe nienie ról opieku czych czy piel gnacyjnych). W statysty-

kach policyjnych kobiety najliczniej zaznaczaj  si  w pope nianiu czynów o ma-

ej szkodliwo ci spo ecznej (wyst pki). Takie przest pstwa, jak: napady z broni  

w r ku, przemyt narkotyków czy udzia  w przest pczo ci zorganizowanej itp., 

nadal s  zdominowane przez m czyzn. 

Etiologia kobiecej przest pczo ci rozpatrywana jest na ró nych p aszczy-

znach. Do lat sze dziesi tych XX wieku badania dotycz ce tego zagadnienia 

by y stosunkowo rzadkie, a wnioski z nich wynikaj ce mog y pozostawa  przez 

d ugi czas niekwestionowane. Podkre la y one g ównie odr bno  biologiczn , 

fizjologiczn  i psychiczn  kobiet od m czyzn oraz znaczenie tej odr bno ci dla 

ilo ciowej i jako ciowej specyfiki kryminalnych zachowa . Mieszcz ce si  

w tym nurcie koncepcje okaza y jednak zbyt ma o precyzyjne i niewystarczaj ce 

do wyja nienia specyfiki przest pczo ci kobiet. Aby móc bardziej dok adnie po-

zna  i opisa  to zjawisko, nale y uwzgl dni  wp yw czynników spo ecznych, 

dlatego te  w latach siedemdziesi tych dwudziestego wieku stworzono teorie 

socjologiczne. Zagadnienie przest pczo ci kobiet sta o si  wi c przedmiotem 

dyskusji na gruncie rozwa a  o ró nym wp ywie stosunków spo eczno-ekono- 

micznych i kulturalno-obyczajowych na zachowania przest pcze kobiet, zró ni-

cowaniu prawnym p ci czy ruchach spo ecznych. I cho  wspó cze ni badacze 

podkre laj  konieczno  cznego rozpatrywania przyczyn przest pczo ci kobiet 

(teorie wieloczynnikowe – biopsychospo eczne), autorka pracy pragnie zwróci  

szczególn  uwag  na wybrane koncepcje z kr gu socjologicznego. 

Pocz tkowo, w teoriach socjologicznych doszukiwano si  wp ywu czynni-

ków o charakterze spo eczno-ekonomicznym na aktywno  przest pcz  kobiet. 

                                                      
3 R. Szczepanik, Struktura i dynamika przest pczo ci kobiet, [w:] Resocjalizacja – ci g o  

i zmiana, red. M. Konopczy ski i B.M. Nowak, Warszawa 2008, s. 175. 
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Walder i J. Bud4 wyja niali przest pczo  kobiet brakiem samodzielno ci go-

spodarczo-spo ecznej, twierdz c, e kobiety pozostaj ce na uboczu ycia spo-

ecznego pozbawione s  okazji do pope niania przest pstw. A. Irak5 w wyniku 

analizy statystyk kryminalnych dochodzi do wniosku, e im wy szy poziom 

rozwoju gospodarczego, tym wi ksza przest pczo  kobiet w spo ecze stwie 

w pogoni za bogactwem, i na odwrót. 

Otterstrom6 w wyniku analizy bada  nad przest pczo ci  nieletnich dziew-

cz t i ch opców dowodzi o istnieniu pewnych ró nic w zakresie ich rodowiska 

spo ecznego. Stwierdza, e kobieta staje si  przest pcza dopiero wtedy, gdy ne-

gatywne oddzia ywanie rodowiska jest na tyle silne, e przezwyci a jej opór. 

Jest ona bowiem wyposa ona w takie cechy, jak: l kliwo , ckliwo , mniejsza 

inicjatywa, które niejako broni  je przed pope nieniem przest pstw. Aby dosz o 

do pope nienia przest pstwa przez kobiet , trzeba wp ywu stresowego rodowi-

ska o wi kszej mocy ni  w przypadku m czyzn. 

Teori  z grupy socjologicznej jest teoria zró nicowanych ról spo ecznych. 

Jej zwolennicy7 uwa aj , e przest pczo  kobiet wynika z odmiennych ról spo-

ecznych obu p ci, ró nych zainteresowa , potrzeb i mo liwo ci ich zaspokoje-

nia. Na kulturowe uwarunkowania ról m skiej i kobiecej zwrócili uwag  bada-

cze z kr gu antropologii spo ecznej, np. M. Mead8. Jej badania wykaza y, e 

ró nice w osobowo ci kobiet i m czyzn nie s  wynikiem odpowiednich pre-

dyspozycji naturalnych, lecz powstaj  na bazie wzorców spo ecznych, charakte-

rystycznych dla danej p ci. Konstrukcja spo eczna i psychiczna, specyficzna dla 

danej p ci, kszta tuje si  przewa nie w wyniku oddzia ywania rodowiska. 

Dziewcz ta przyuczane s  do pasywnego zachowania i pos usze stwa, co 

jest wynikiem odmiennych metod socjalizacji, sprowadzaj cych si  szczególnie 

do wzmo onej kontroli, porównuj c do ch opców. Im natomiast pozostawia si  

wi ksz  swobod  i pobudza ich aktywno . Odmienna socjalizacja kobiet – ob-

warowana ca  mas  nakazów, zakazów i zalece  – która przez sw  specyfik  

os abia ich aktywno  kryminaln , kszta tuje nie tylko mniejszy ich udzia  

w przest pczo ci ogólnej, ale wp ywa tak e na typ pope nianych przest pstw. 

                                                      
4 Cyt. za: J. B achut, Kobiety recydywistki w wietle bada  kryminologicznych, Wroc aw 1981, s. 34. 
5 Cyt. za: M. Marczak, Uwarunkowania przest pczo ci kobiet w wietle wybranych teorii, [w:] 

Ci g o  i zmiana w obszarze profilaktyki spo ecznej i resocjalizacji, red. D. Rybczy ska, Zie-

lona Góra 2002, s. 63. 
6 J. B achut, dz. cyt., s. 34.  
7 Zob. D. Hoffman-Bustaamante, The nature of female criminology, ,,Issues in Criminology” 

1972, nr 1; F. Heidensohn, The deviance of women: A critique and enquiry, ,,British Journal of 

Sociology” 1968, nr 2. 
8 Zob. M. Mead, Male and Female, London 1950. 
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Kobiety bowiem rzadko dopuszczaj  si  przest pstw agresywnych, a je eli ju  

zabijaj , to ofiarami s  najcz ciej osoby bliskie, jak np. m , konkubent, dzieci9. 

Z koncepcj  t  koresponduje teoria relacji w adza – kontrola zaproponowana 

przez J. Hagana i wspó autorów10. Jest to próba przeformu owania stanowiska 

k ad cego nacisk na kontrol  spo eczn , które tak e dowodzi, e dziewcz ta s  

obj te kontrol  spo eczn  w wi kszym stopniu ni  ch opcy. Wspomniani autorzy 

czynili badania koncentruj ce si  wokó  zale no ci mi dzy pozycj  zawodow  

ma onków a dominacj  kobiety w rodzinie. W tradycyjnych rodzinach patriar-

chalnych, gdzie ojciec pe ni funkcj  g ównego ywiciela, to matka sprawuje 

wi ksz  kontrol  nad dzie mi, a najwa niejszym obiektem kontroli z ich strony 

s  córki. Musz  dba  o to, aby córki trzyma y si  blisko domu, eby przygoto-

wa  je do pe nienia przysz ych ról zwi zanych z dbaniem o domowe ognisko, co 

powoduje, e podlegaj  wi kszym ograniczeniom. Nale y przypuszcza , e kon-

trola i nadzór w konsekwentny sposób deprecjonuj  ch  zachowa  ryzykow-

nych u dzieci oraz kszta tuj  perspektyw  kary jako mo liwej konsekwencji za-

chowania. W mniej tradycyjnych rodzinach, gdzie matka sama stanowi autory-

tet, w adza ony i m a jest bardziej zrównowa ona. Egalitarne relacje mi dzy 

ma onkami os abiaj  ten schemat odmiennego stylu wychowania dzieci ró -

nych p ci. W takich rodzinach znacznie mniejsza jest ró nica w sposobie wy-

chowania synów i córek. Wobec powy szego, mo na s dzi , e ró nice mi dzy-

p ciowe pod wzgl dem przest pczo ci powinny zaznaczy  si  s abiej w przy-

padku rodzin nietradycyjnych. Zgromadzone wyniki bada  J. Hagana i wspó -

pracowników dowodz  o istotnym zró nicowaniu w rozmiarach przest pczo ci 

kobiet i m czyzn, zw aszcza w rodzinach patriarchalnych, za  w niedu ym 

stopniu w rodzinach egalitarnych i takich, w których kobieta odgrywa dominuj -

c  rol , gdy  w tym przypadku wzrasta a liczba kobiet pope niaj cych przest p-

stwa. W konkluzji swoich rozwa a  autorzy teorii w adza – kontrola stwierdza-

j , e córki bardziej podatne na zachowania przest pcze wywodz  si  z rodzin, 

w których matki albo dziel  si  w adz  na równi z ojcami, albo sprawuj  j  nie-

podzielnie. 

                                                      
9 Zob. M. Budyn-Kulik, Zabójstwo tyrana domowego. Studium prawnokarne i wiktymologiczne. 

Lublin 2005; T. Kolarczyk, J.R. Kubiak, P. Wierzbicki, Przest pczo  kobiet. Aspekty krymino-

logiczne i penitencjarne, Warszawa 1984; I. Budrewicz, rodowiskowe uwarunkowania za-

chowa  przest pczych nieletnich dziewcz t, Bydgoszcz 1997. 
10 J. Hagan, A.R. Gillis, J. Simson, The Class structure of Gender and Delinquency. Toward 

a Power – Control Theory of Common Delinquent Behavior, ,,American Journal of Sociology” 

1985, nr 90, s. 1151–1178; J. Hagan, A.R. Gillis, J. Simson, The Class in the Household: 

a power – control theory of gender and delinquency, ,,American Journal of Sociology” 1987, 

nr 92, s. 791–793. 
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Cho , jak wskazuje I. Budrewicz11, teoria w adza – kontrola jest do  w ska, 

to jednak daje mo liwo  odwo ania si  do jej za o e  w ró nych kontekstach 

spo ecznych, np. zwi zanych z dynamik  rodziny. Wci  istnieje wiele sytuacji 

rodzinnych, które nale y uwzgl dnia  przy analizowaniu przyczyn przest pczo-

ci, jak np. rodziny niepe ne, zrekonstruowane czy oparte na nieformalnych 

zwi zkach rodziców. Wa n  kwesti  s  tak e sposoby kontroli rodziców nad ich 

dzie mi w zale no ci od piastowanej przez nich pozycji zawodowej. 

Inn  prób  wyja nienia przest pczo  kobiet reprezentuj  koncepcje zwi za-

ne z ruchem emancypacyjnym. Istotny wp yw mia o tu pojawienie si  w literatu-

rze dwóch prac po wi conych przest pczo ci kobiet, a mianowicie: F. Adler Si-

sters in Crime12 i R.J. Simon Woman and Crime13. Podstawowe stwierdzenie tej 

koncepcji brzmi, e w krajach, w których kobiety w niewielkim stopniu uczest-

nicz  w yciu spo ecznym i gospodarczym, przest pczo  jest niska. Natomiast 

w miar  redukowania nierówno ci spo ecznych mi dzy obiema p ciami nast -

powa  b dzie wzrost przest pczo ci w ród kobiet. 

Zdaniem F. Adler, im wi ksze mo liwo ci maj  kobiety i im bardziej s abnie 

tradycyjny nadzór nad ich zachowaniem, tym wi ksze jest prawdopodobie stwo, 

e w przysz o ci spowoduje to zrównanie udzia u kobiet w przest pstwach do-

tychczas zdominowanych przez m czyzn, np. zwi zanych z przemoc . Socjo-

lo ka popiera swoje stanowisko danymi statystycznymi. W przeci gu 12 lat 

(1960–1972) liczba kobiet aresztowanych za rozbój wzros a o 277%, podczas 

gdy u m czyzn tylko o 69%. Bardziej widoczne s  dysproporcje w przypadku 

malwersacji (o 280% wzrost w przypadku kobiet, a o 50% u m czyzn). Je eli 

chodzi o w amania, to o 168% nast pi  wzrost w przypadku kobiet, a tylko 

o 63% u m czyzn. Podobnie zauwa alna jest du a ró nica w drobnych kradzie-

ach (wzrost o 303% u kobiet i 82% u m czyzn)14. Zdaniem autorki, kobiety 

w USA pope niaj  wi cej przest pstw, cz ciej stosuj  przemoc, a ich przest p-

czo  jest bardziej zró nicowana. Odpowiedzialno ci  za taki stan rzeczy obar-

cza ruchy kobiece (feministyczne), które pobudzaj  kobiety do wykazania swo-

ich zdolno ci w walce o pozycj  spo eczn . Kobiety przesta y uwa a  si  za 

osoby bierne, podporz dkowane, lecz pragn  sukcesów, co jednocze nie wp ywa 

na wzrost wska nika przest pczo ci15. 

                                                      
11 I. Budrewicz, dz. cyt., s. 101. 
12 Zob. F. Adler, Sisters in Crime, New York 1975.  
13 Zob. R.J. Simon, Woman and Crime, Washington 1975. 
14 F. Adler, Sisters in Crime, New York 1975, s. 16–17. 
15 F. Adler, poz. cyt; F. Adler, The interaction between women’s emancipations and female cri-

minality. A cross cultural perspective, [w:] The Criminology of Deviant Women, red. F. Adler, 

R.J. Simon, Boston 1979, s. 407–418. 
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W odpowiedzi na dane statystyczne – podane przez F. Adler – C. Smart16 

uwa a je za nierzetelne, jednocze nie wskazuj c, jak mo na nimi manipulowa . 

W latach 1965–1975 odnotowano wzrost zabójstw dokonywanych przez kobiety 

o 500%, gdzie w roku 1965 odnotowano 1 zabójstwo, a w 1975 roku – 5. Uwa a 

tak e, e kobiety wspó uczestnicz  w przest pczo ci poprzez chocia by milcz -

c  zgod  na w amania i kradzie e dokonywane przez najbli szych. Korzystaj  

chocia by z kradzionych rzeczy. Ta ich lojalno , pasywno  i uczuciowo  

wpl tuje je niejako w przest pczo . 

Stanowisko R.J. Simon17 jest troch  bardziej z o one. Przypuszcza, e ten-

dencja wzrostowa w ród kobiet – sprawców dotyczy  b dzie przest pstw tzw. 

bia ych ko nierzyków (nie przest pstw agresywnych). Zwi zane jest to ze 

zwi kszeniem mo liwo ci zdobywania wykszta cenia i zatrudnienia przez kobie-

ty, czyli ze swojego rodzaju wyzwoleniem si  spod w adzy m czyzn. To z ko-

lei, zdaniem R. Simon, prowadzi do zmniejszenia si  ch ci zabijania typowych 

obiektów ich frustracji i gniewu, czyli m ów, kochanków czy innych m -

czyzn. Umo liwiaj c kobietom prac  poza domem i stwarzaj c warunki lepsze-

go wykszta cenia, utrac  one typowe dla tradycyjnie poj tej roli kobiecej poczu-

cie bycia ofiar , osob  wykorzystywan , co z kolei przyczyni si  do zmniejsze-

nia ilo ci zabójstw. 

Koncepcje cz ce przest pczo  kobiet z ruchem emancypacyjnym spotka y 

si  z krytyk 18. Emancypacja kobiet wywar a wi kszy wp yw na zmian  wy-

obra e  o przest pczo ci kobiet ni  na rozmiary czy rodzaje przest pstw pope -

nianych przez kobiety. Nadal anga uj  si  w te same dzia ania przest pcze, które 

i tak mo na uzna  za tradycyjnie kobiece (np. kradzie e, w amania, oszustwa). 

Przekonanie, e wchodzenie kobiet w coraz to nowsze role spo eczne b dzie 

powodowa o wzrost ich przest pczo ci, nie znalaz o bezpo redniego potwier-

dzenia. Wprawdzie zwi ksza si  mo liwo  dokonywania czynów zabronionych 

w dziedzinach dot d im niedost pnych, jednocze nie jednak zwi ksza si  mo -

liwo  kontroli pa stwa nad post powaniem kobiet. 

Równie  na gruncie polskim dokonano weryfikacji s uszno ci za o e  tej 

koncepcji. M.D. Pe ka-S ugocka i L. S ugocki19 analizowali przest pstwa kobiet 

                                                      
16 C. Smart, Women, Crime and Criminology: A Feminist Critique, London 1976, s. 15–53. 
17 R.J. Simon, Woman and Crime, Washington 1975, s. 41. 
18 V.D. Youg, Patterns of Female Criminality, State University of York at Alabamy. Ph. D. 1981, 

s. 225–227; D. J. Steffensmeier, Female. Crime. Trends 1960–1995, [w:] Women, Crime and 

Criminal Justice. Original Feminist Reading, red. C. Renzetti i L. Goodstein, Los Angeles 

2001, s. 208. 
19 M.D. Pe ka-S ugocka, L. S ugocki, Przest pstwa przy u yciu przemocy pope nione przez kobie-

ty w Polsce. ,,Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 1983, nr 13, s. 97–121. 
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przy u yciu przemocy i ich wyniki bada  nie potwierdzi y wp ywu wyrówny-

wania szans spo ecznych na wzrost przest pczo ci. 

Zdaniem M. Le niak20, kryminologia feministyczna to tak e, a by  mo e 

przede wszystkim, kryminologia kobiet – ofiar przest pstwa. Cz sto kobiety 

przest pczynie s  obiektem fizycznych i seksualnych nadu y  w domu i poza 

nim, np. przez str czycieli czy dealerów narkotykowych. S  tak e niesprawie-

dliwie traktowane przez system prawny, w którym policja i s downictwo obcho-

dz  si  z nimi surowiej, uzasadniaj c to ich podwójnym zdeprawowaniem – wy-

kroczeniem przeciwko roli p ciowej oraz obowi zuj cemu prawu. 

Jedn  z prób wyja nienia przyczyn przest pczo ci kobiet jest uj cie tego 

zjawiska w perspektywie teorii drogi yciowej21, zaproponowanej np. przez 

D.F. Farringtona, T.P. Thonberry’ego czy R.J. Sampsona i J.H. Lauba. Nie wni-

kaj c w problematyk  terminologiczn , perspektywa drogi yciowej jest nowym 

sposobem my lenia o tym, w jaki sposób ycie cz owieka mo e by  zdetermi-

nowane przez poszczególne wydarzenia. Teoria drogi yciowej, s u ca bada-

czom do analizy kariery przest pczej, stawia nast puj ce pytania: Dlaczego jed-

nostka zaczyna pope nia  przest pstwa? Dlaczego kontynuuje karier  przest p-

cz ? Dlaczego pope niane przez ni  przest pstwa s  coraz powa niejsze? Dla-

czego w ko cu zaprzestaje pope niania przest pstw? 

Próbuj c cz ciowo odpowiedzie  na te pytania, T.P. Thonberry stwierdza, 

e s abe na pocz tku ycia wi zi spo eczne w rodowisku rodzinnym, szkolnym 

oraz rówie niczym, a w konsekwencji s abe przywi zanie do rodziców, niewy-

pe nianie obowi zków szkolnych, zwi zek ze zdemoralizowanymi rówie nikami 

oraz brak przekonania do uznawanych warto ci mog  doprowadzi  do zaanga-

owania si  kobiet w dzia alno  przest pcz . 

Z kolei R.J. Sampson i J.H. Laub podkre laj  znaczenie nieformalnych wi zi 

spo ecznych oraz zwi zku ze spo ecze stwem na ka dym etapie ycia cz owieka 

(nie tylko dzieci stwo). Stwierdzaj , e kariera przest pcza ma swoje korzenie 

przede wszystkim w strukturze spo ecznej, w os abieniu wi zi spo ecznej w ro-

dzinie, pracy czy w szkole oraz w niew a ciwych stosunkach spo ecznych mi -

dzy jednostk  a instytucjami tworz cymi spo ecze stwo. Zwrócili szczególn  

uwag  na wydarzenia yciowe oraz ich rol  i znaczenie na funkcjonowanie ko-

biet na poszczególnych etapach ich drogi yciowej. Odkryli oni tak e, e brak 

stabilno ci zawodowej i s abe wi zi ma e skie s  zwi zane z przest pczo ci  

w yciu doros ym. 

                                                      
20 M. Le niak, Kobieta i przest pstwo, [w:] Problemy wspó czesnej patologii spo ecznej, red. 

B. Urban, Kraków 1998, s. 173. 
21 Cyt. za: M. Marczak, Przest pczo  kobiet w perspektywie teorii drogi yciowej, [w:] Resocja-

lizacja – ci g o  i zmiana, red. M. Konopczy ski i B.M. Nowak, Warszawa 2008, s. 189–201. 
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Próbuj c zastosowa  teori  D.P. Farringtona do analizy drogi yciowej ko-

biet dopuszczaj cych si  przest pstw, autor podkre la, e zachowania przest p-

cze i aspo eczne powstaj  na drodze interakcji mi dzy osob  posiadaj c  pre-

dyspozycje (tendencja aspo eczna tkwi ca w cz owieku przez ca e ycie) do ta-

kich zachowa  a spo ecznym lub psychicznym rodowiskiem, w którym jed-

nostka znajduje odpowiednie okoliczno ci do pope niania czynów zabronionych. 

Wspomniany autor wymienia sze  charakterystycznych cech (ujawniaj cych si  

w wieku 8–10 lat) ,,wró cych” pó niejsz  karier  przest pcz . Podkre la tak e 

znaczenie czynników zale nych od sytuacji (np. bezrobocie, frustracja, bieda itd.). 

Inn  prób  interpretacji aktywno ci przest pczej kobiet jest odwo anie si  do 

ogólnej teorii napi cia w sformu owaniu R. Agnew22, b d cej jednym z para-

dygmatów kryminologii humanistycznej. 

L. Broidy i R. Agnew23 szukali równie  odpowiedzi na pytanie, dlaczego 

kobiety pope niaj  przest pstwa. Zgodnie z za o eniami ogólnej teorii napi cia 

przyj to, e kobiety do wiadczaj  ró nych napi , co warunkuje ró nice w ro-

dzajach pope nianych przest pstw przez przedstawicieli obu p ci. Autorzy twier-

dz , e: 

— Kobiety i m czy ni do wiadczaj  ró nych typów napi . Te, które do-

wiadczaj  kobiety, prowadz  bardziej je do przest pstw rodzinnych, do 

ucieczek oraz skierowanych przeciwko sobie, np. u ywanie narkotyków. 

W przypadku m czyzn do wiadczane napi cia prowadz  do pope niania 

powa nych przest pstw agresywnych oraz kradzie y. 

— Kobiety i m czy ni ró ni  si  pod wzgl dem reakcji emocjonalnej na na-

pi cie. Chocia  przedstawiciele obu p ci mog  do wiadcza  gniewu jako re-

akcji na napi cie, to jednak istnieje wi ksze prawdopodobie stwo, e gnie-

wowi kobiet b dzie towarzyszy a depresja, poczucie winy, niepokój i tym 

podobne stany, które redukuj  prawdopodobie stwo zachowa  agresywnych 

oraz zwi kszaj  prawdopodobie stwo wyst powania zachowa  ucieczko-

wych i skierowanych przeciwko sobie. 

— Jest bardziej prawdopodobne, e reakcj  m czyzn na okre lony poziom na-

pi cia czy gniewu b d  przest pstwa przeciwko mieniu lub zachowania 

agresywne, co jest wynikiem ró nic w sposobie radzenia sobie z napi ciami, 

z poparcia spo ecznego, kontroli spo ecznej oraz gotowo ci do zachowa  

przest pczych24. 

Pos uguj c si  badaniami dost pnymi w literaturze przedmiotu, a w szcze-

gólno ci analizami badaczy my li feministycznej, wspomniani autorzy wskazuj  

                                                      
22 R. Agnew, An Empirical Test of General Strain Theory, ,,Criminology” 1992, vol. 30, s. 4–48. 
23 Cyt. za: K. Biel, dz. cyt., s. 161–165. 
24 Tam e. 
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na kilka ich typów, które mog  mie  silny zwi zek z zachowaniami przest p-

czymi kobiet25. 

Pierwszy typ stanowi napi cie jako rezultat niepowodze  w osi ganiu pozy-

tywnie warto ciowych celów. Uwaga autorów skupiona by a na analizie roz-

bie no ci mi dzy aspiracjami a oczekiwanymi osi gni ciami oraz na rozbie no-

ci mi dzy zasad  sprawiedliwo ci a rzeczywistymi aktualnymi osi gni ciami. 

Sierdzono, e kobietom zale y na osi gni ciu i utrzymaniu bliskich wi zi inter-

personalnych. Z racji socjalizacji oraz pozycji w spo ecze stwie kobiety maj  

wi ksze pragnienie bliskich relacji z innymi i maj  pewne oczekiwania co do ich 

natury. Kobiety tak e s  bardziej zatroskane o sukces, bezpiecze stwo finanso-

we. W pewnej mierze ma to swoje uzasadnienie w kulturze (konsumeryzm), po 

cz ci wynika to ze struktury zmieniaj cego si  spo ecze stwa (wzrastaj ca oka-

zja do indywidualnych osi gni  oraz fakt, i  coraz wi ksza ilo  kobiet yje 

samotnie, s  g owami rodzin i/lub s  odpowiedzialne za zabezpieczenie docho-

dów rodziny). 

Osi gni cie tych celów nastr cza kobietom wiele problemów. Z jednej stro-

ny rozwody i ró ne formy wykorzystywania utrudniaj  utrzymanie bliskich rela-

cji interpersonalnych, a z drugiej za  kobiety za swoj  prac  otrzymuj  ni sze 

wynagrodzenie. W stosunku do m czyzn, zajmuj  nadal ni sze stanowiska. Po-

nadto coraz cz ciej zauwa y  mo na zjawisko tzw. feminizacji ubóstwa: liczne 

rozwody oraz zmiany na rynku pracy zwi kszaj  ilo  kobiet, które utrzymuj  

rodzin  i yj  w biedzie. Ten stres finansowy prowadzi w konsekwencji kobiety 

do pope niania zbrodni. Nie mog c znale  satysfakcjonuj cej pracy, pope niaj  

przest pstwa dla zdobycia pieni dzy i uzyskania finansowej niezale no ci. 

Oprócz d enia do osi gni cia celów interpersonalnych i finansowych, ko-

biety pragn  by  sprawiedliwie traktowane. Jednak z wielu bada  wynika, e tak 

nie jest. W rodzinie kobiety wykonuj  monotonne i niewymagaj ce wielkich 

umiej tno ci prace, które nie odpowiadaj  ich zdolno ciom i kwalifikacjom, ru-

tynowo odpowiadaj  na potrzeby ma onków i dzieci, ale nie otrzymuj  nale nej 

uwagi, gdy chodzi o ich w asne potrzeby, oraz wykonuj  niewspó miernie du o 

pracy w ognisku domowym, nawet gdy pracuj  na pe ny etat poza domem. 

Drugim typem jest napi cie jako rezultat pozbawienia pozytywnie ocenianej 

stymulacji (przyczyn  mo e by  np. utrata kogo  bliskiego). Ma to szczególne 

znaczenie dla kobiet, które maj  trudno ci z zaanga owaniem si  w sprawy sta-

nowi ce dla nich warto . Konwersacja, zachowania emocjonalne i seksualne 

stanowi  dla nich powa n  barier . Tego typu stresy wyst puj  ju  w okresie 

adolescencji. Dziewcz ta, które uczestniczy y w zachowaniach typowych dla 

m czyzn, nagle odczuwaj  presj , by podj  rol  kobiec . Autorzy sugeruj , e 

                                                      
25 Tam e. 
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napi cia tego typu mog  prowadzi  do zachowa  przest pczych (skierowanych 

przewa nie przeciwko sobie), szczególnie gdy stan  na przeszkodzie osi gni cia 

pozytywnych zachowa . 

Trzeci rodzaj napi cia jest wynikiem prezentacji negatywnych bod ców (np. 

wykorzystywanie przez cz onków rodziny oraz inne formy negatywnego trakto-

wania). Dla wielu kobiet pe nienie roli gospodyni domowej jest zaj ciem mono-

tonnym, poni aj cym, a zarazem wymagaj cym i ograniczaj cym swobod . y-

cie rodzinne jest o wiele bardziej stresuj ce dla kobiet ni  dla m czyzn. Podob-

nie w pracy kobiety do wiadczaj  wielu napi , np. zwi zanych z dyskrymina-

cj , ograniczon  autonomi  i niskim autorytetem, brakiem awansów, niewyko-

rzystywaniem swoich zdolno ci i umiej tno ci. Cz sto tak e do wiadczaj  mo-

lestowania seksualnego. Istnieje równie  napi cie, które kojarzy si  z przekona-

niem, e status kobiety dewaluuje si  w spo ecze stwie. 

L. Broidy i R. Agnew uwa aj , e napi cia tego typu nie dotycz  wszystkich 

kobiet w jednakowy sposób, a te kobiety, u których poziom napi cia jest naj-

wy szy, wykazuj  najwy szy poziom przest pczo ci. 

Ogólna teoria napi cia R. Agnew sugeruje, e do wiadczany przez kobiety 

ucisk w ró nych sferach spo ecznych mo e odgrywa  istotn  rol  w generowa-

niu napi  doprowadzaj cych do zachowa  przest pczych. Istnieje tak e wi k-

sze prawdopodobie stwo, e kobiety b d  reagowa  na do wiadczane napi cia 

czynami przest pczymi, gdy zawiod  strategie adaptacji do napi cia (strategie 

poznawcze, behawioralne i emocjonalne), gdy pojawi  si  okazje do zachowa  

przest pczych, oraz wtedy gdy b d  podlega  mniejszej kontroli spo ecznej26. 

Przedstawione w pracy wybrane teorie etiologiczne zachowa  przest pczych 

kobiet z za o enia nie wyczerpuj  tre ci tematu. Mo na w tym miejscu równie  

wspomnie  o teoriach dotycz cych przest pczo ci ogólnej (np. teoria zró nico-

wanych powi za , teoria anomii, teoria podkultur czy te  symboliczny interak-

cjonizm) i zastosowa  je do wyja nienia przyczyn i rozmiarów przest pczo ci 

kobiet. Jednak zamiarem autorki by o przybli enie problematyki przest pczo ci 

kobiet, uznawanej powszechnie za ma o znan , i podkre lenie jej uwarunkowa  

zwi zanych z wp ywem otoczenia, czynnikami gospodarczymi, spo ecznymi, 

kulturowymi czy politycznymi, w kontek cie teorii bezpo rednio odnosz cych 

si  do tego zjawiska. 

Powy sze teorie wskazuj  na powa ny wp yw rodowiska zewn trznego na 

kszta towanie si  zachowa  przest pczych u kobiet. Mo na s dzi , e tradycyj-

nie podnoszone uwarunkowania spo eczne, t umacz ce w pewnym sensie mniej-

szy udzia  kobiet w przest pczo ci, wynikaj  ze statusu spo ecznego kobiet, ich 

praw i obowi zków oraz z kulturowo okre lonych ról spo ecznych, które to 

                                                      
26 Tam e. 
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czynniki sprawiaj , e kobiety znajduj  si  w odmiennej ni  m czy ni sytuacji 

spo ecznej. Jak podkre la I. Budrewicz27, drugorz dowa rola kobiety w yciu 

spo ecznym, politycznym, publicznym czy rodzinnym ma d ug  histori . Przy-

znanie praw politycznych, ekonomicznych, socjalnych czy kulturowych kobiecie 

jest faktem stosunkowo niedawnym w naszym kraju, a korzystanie z nich nie na-

st puje autonomicznie. I by  mo e pewna grupa kobiet, która nie akceptuje 

pewnych funkcjonuj cych w spo ecze stwie norm kulturowych dotycz cych 

p ci, buntuje si  w formie przest pstwa. Jest to oczywi cie jedna z mo liwych 

hipotez. 

Generalnie, w nowej interpretacji trzeba zwróci  si  w kierunku uwarunko-

wa  wyst puj cych w skali makro- i mikrospo ecznej i b d cych pod ich od-

dzia ywaniem, do sfery rodowiska bezpo rednio wp ywaj cego na kobiety – 

sprawczynie przest pstw (rodzina, grupa rówie nicza, rodowisko lokalne, 

struktury formalne i nieformalne, czynniki materialne oraz wszelkiego rodzaju 

informacje, np. TV)28. Jednak wspó cze nie zasadniczy kierunek analiz zmierza 

do wyja nienia zachowa  przest pczych kobiet przez okre lenie wzajemnych 

powi za  pomi dzy czynnikami zarówno biopsychologicznymi, jak i spo ecz-

nymi, które mog  tworzy  niekorzystn  kombinacj  cech i sytuacji, utrudniaj -

cych jednostce funkcjonowanie w spo ecze stwie zgodnie z obowi zuj cymi 

normami. 

Summary 

Social conditionality of delinquency of women 

The main aim of this paper is to analyse the diagnostic knowledge of the 

women delinquency. 

Author characterizes social conditionality of delinquency of women in article. 

                                                      
27 I. Budrewicz, dz. cyt., s. 102. 
28 Z. Majchrzyk, Zabójczynie i zabójcy, Warszawa 2008, s. 130. 


