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Prof. dr hab. Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci Senatu RP

Wstêp

Ta ksi¹¿ka zawiera pe³ne materia³y konferencji zorganizowanej przez

Komisjê Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci Senatu RP wspólnie z Rzeczni-

kiem Praw Obywatelskich, Ministrem Sprawiedliwoœci i Centralnym Za-

rz¹dem S³u¿by Wiêziennej oraz Instytutem im. H.Ch. Kofoeda z siedzib¹

w Siedlcach, przy wsparciu Kancelarii Prezydenta RP. Konferencja odby³a

siê w grudniu 2003 r. w Popowie.

Uczestniczy³o w niej ok. 130 osób, w tym naukowcy, sêdziowie, proku-

ratorzy, przedstawiciele administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, parlamen-

tarzyœci, policjanci, kuratorzy s¹dowi i mediatorzy, funkcjonariusze s³u¿by

wiêziennej, wysocy przedstawiciele Koœcio³a katolickiego i Polskiej Rady

Ekumenicznej.

Przedmiotem dyskusji na konferencji by³a polityka karna, czyli stoso-

wane i postulowane œrodki zapobiegania i ograniczania przestêpczoœci

w Polsce, której zakres i stale rosn¹ca brutalnoœæ zastraszaj¹ spo³eczeñstwo.

Wiêkszoœæ uczestników wyra¿a³a pogl¹d o nieskutecznoœci dotychczaso-

wej polityki, opartej g³ównie na represji w postaci kary pozbawienia wolno-

œci, wyra¿aj¹cej siê miêdzy innymi wysokim wskaŸnikiem powrotu do

przestêpstwa (recydywy). Zwracano uwagê na dramatyczn¹ sytuacjê w za-

k³adach karnych, gdzie ogromne przeludnienie uniemo¿liwia dzia³alnoœæ

resocjalizacyjn¹, a do tego ok. 25 tys. prawomocnie skazanych na karê po-

zbawienia wolnoœci oczekuje na rozpoczêcie wykonywania kary. Wskazy-

wano na potrzebê zmiany tej polityki w kierunku szerszego stosowania kar

nieizolacyjnych oraz œrodków probacyjnych jako skuteczniejszych, a przy

tym tañszych instrumentów przeciwdzia³ania przestêpczoœci i niwelowania

jej skutków. Akcentowano przy tym koniecznoœæ stworzenia takiego mo-
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delu probacji, w którym przy wykonywaniu kar i œrodków probacyjnych

wspó³dzia³a³yby s¹dy, kuratorzy s¹dowi, mediatorzy, prokuratura, policja,

s³u¿by penitencjarne i socjalne, terenowe organy administracji rz¹dowej, sa-

morz¹dowej, koœcio³y, zwi¹zki wyznaniowe oraz organizacje samorz¹dowe.

Rekomendacje postuluj¹ wprowadzenie nowej polityki karnej, opartej

na idei sprawiedliwoœci naprawczej, zgodnie z któr¹ wymiar sprawiedliwo-

œci nie powinien koncentrowaæ siê na odwecie, lecz zmierzaæ do zadoœæuczy-

nienia pokrzywdzonemu i spo³eczeñstwu oraz do poprawy sprawcy.

Z inicjatywy Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci Senat przepro-

wadzi³ debatê na temat polityki karnej i podj¹³ w dniu 3 czerwca 2004 r.

uchwa³ê w sprawie polityki karnej w Polsce (M.P. Nr 26, poz. 431), która

w znacznej czêœci przejê³a treœæ Rekomendacji uczestników konferencji.

Teksty Rekomendacji i uchwa³y Senatu s¹ do³¹czone do niniejszej publi-

kacji.

Zamieszczone w tej ksi¹¿ce referaty i wyst¹pienia zosta³y w wiêkszoœci

przypadków autoryzowane. Serdecznie dziêkujê zw³aszcza autorom refe-

ratów za bezinteresowne ich udostêpnienie.



Otwarcie konferencji





Senator Teresa Liszcz

Szanowni i Drodzy Pañstwo!

Postanowiliœmy zorganizowaæ tê konferencjê poœwiêcon¹ probacji i zwal-

czaniu przestêpczoœci przy zastosowaniu œrodków probacyjnych w stosunko-

wo krótkim czasie po tym, jak odby³a siê konferencja na podobny temat

w 2000 r., nieca³e trzy lata temu.

Zdecydowaliœmy siê na to z kilku powodów.

Po pierwsze, dlatego ¿e te trzy lata to jest czas, w którym siê sporo zda-

rzy³o – uchwalono ustawê o kuratorach s¹dowych, która by³a postulowana

w rekomendacjach tamtej konferencji; zmieni³y siê przepisy Kodeksu kar-

nego i Kodeksu postêpowania karnego, i mo¿na siê ju¿ przyjrzeæ, czy to by-

³y zmiany w dobrym kierunku.

Po drugie, i byæ mo¿e wa¿niejsze – znów trwaj¹ prace nad kolejnymi

zmianami kodeksów karnych; byæ mo¿e ustalenia tej naszej konferencji

dadz¹ nam jakiœ materia³, jak¹œ wiedzê, która pomo¿e nam zaj¹æ stanowis-

ko, gdy ustawy nowelizuj¹ce znajd¹ siê w Senacie.

By³ jeszcze jeden impuls szczególny – Komisja Ustawodawstwa i Pra-

worz¹dnoœci Senatu, która jest g³ównym organizatorem tej konferencji,

zorganizowanej we wspó³pracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, z Mi-

nisterstwem Sprawiedliwoœci, z Zarz¹dem Generalnym S³u¿by Wiêziennej

oraz ze spo³ecznym Stowarzyszeniem Pomocy Spo³ecznej i Resocjalizacji

imienia Kofoeda, na pocz¹tku tego roku odby³a trzy posiedzenia wyjazdo-

we. By³y to posiedzenia wyjazdowe w Ma³opolsce, w czasie których zwie-

dzaliœmy stary areszt na Montelupich, stare wiêzienie w Wiœliczu i wiêzienie

w Tarnowie z nowym oddzia³em dla szczególnie niebezpiecznych prze-

stêpców. Potem wizytowaliœmy zak³ady karne na Pomorzu.

Widzieliœmy, jak trudne s¹ warunki i jak wielu ludzi tam niepotrzebnie

siedzi, bezowocnie i bezskutecznie. Widzieliœmy te¿ ogromne wysi³ki s³u¿-
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by wiêziennej, ¿eby w tych strasznie trudnych warunkach po ludzku trak-

towaæ osadzonych tam wiêŸniów i zrobiæ coœ, ¿eby kiedy wyjd¹ za bramê

wiêzienia, mogli wróciæ do spo³eczeñstwa.

Z drugiej strony, na kolejnym posiedzeniu wyjazdowym poznaliœmy

bardzo buduj¹cy przyk³ad Instytutu Kofoeda w Siedlcach, gdzie w kom-

pleksowy sposób realizuje siê ró¿ne bardzo wa¿ne cele spo³eczne, resocjali-

zacyjne, pomoc tym, którzy wyszli z wiêzieñ, ich rodzinom i tym, którzy s¹

zagro¿eni pójœciem do wiêzienia, ¿eby tam nie trafili. Przekonaliœmy siê, ¿e

mo¿na wykonywaæ racjonalnie karê ograniczenia wolnoœci, która tak rzad-

ko jest orzekana, bo nie ma warunków jej wykonywania. Nie ukrywam, ¿e

jednym z g³ównych celów tej konferencji jest upowszechnienie tego przy-

k³adu, który nie jest tak szeroko znany.

Poza tym w Siedlcach zobaczyliœmy coœ, co wydawa³o siê w Polsce nie-

mo¿liwe – harmonijn¹ wspó³pracê ró¿nych urzêdów, ludzi ró¿nych opcji

politycznych, ratusza i delegatury Urzêdu Wojewódzkiego i duchownych

wszystkich koœcio³ów, spo³eczników, studentów i wolontariuszy. To nas

zachwyci³o i te¿ warte jest upowszechnienia.

Dlatego zdecydowaliœmy siê, ¿e zbierzemy siê, podyskutujemy jeszcze

raz, zobaczymy, co zosta³o zrobione z tego, co uchwalono na konferencji

zorganizowanej przez ówczesn¹ senack¹ Komisjê Praw Cz³owieka i Prawo-

rz¹dnoœci pod kierownictwem pana senatora Romaszewskiego, który dzisiaj

przedstawi nam ocenê tego, co jego zdaniem sta³o siê po tej konferencji.

Myœlê, ¿e ju¿ wyt³umaczy³am siê dostatecznie z tego, dlaczego w tym

momencie zebraliœmy tak wiele osób, ¿eby w stosunkowo krótkim czasie

dyskutowaæ o tym, o czym dyskutowano przed niespe³na trzema laty.

W imieniu organizatorów pozwolê sobie teraz przywitaæ dostojnych go-

œci i wszystkich uczestników. Proszê z góry o wybaczenie, je¿eli nie we w³a-

œciwej kolejnoœci b¹dŸ kogoœ z pañstwa pominê. Pragnê³abym bardzo

serdecznie powitaæ pani¹ minister Jolantê Szymanek-Deresz. Muszê za-

znaczyæ, ¿e konferencja jest organizowana przy moralnym i materialnym

wsparciu Kancelarii Prezydenta, ale pan prezydent potrzebowa³ pani¹ mini-

ster w Warszawie, wiêc nie mog³a do nas dzisiaj przybyæ. Równie¿ pani

marsza³ek Jolanta Danielak, która mia³a tu reprezentowaæ pana marsza³ka

Pastusiaka, jeszcze nie dojecha³a, ale przybêdzie na konferencjê. Zapom-

nia³am powiedzieæ, ¿e nasza konferencja odbywa siê pod patronatem Mar-

sza³ka Senatu, pana profesora Longina Pastusiaka. Równie¿ wicemarsza³ek

Sejmu pan Janusz Wojciechowski nie móg³ dojechaæ.

Cieszymy siê za to z obecnoœci pana profesora Lecha Gardockiego, pier-

wszego prezesa S¹du Najwy¿szego, którego gor¹co witam. Szczególnie
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dziêkujê panu prezesowi, ¿e przyjecha³ do nas, bo dzisiaj i jutro odbywa siê

zgromadzenie sêdziów S¹du Najwy¿szego, wiêc to, ¿e mimo wszystko do

nas przyjecha³, jest szczególnie cenne.

Nie mogê powitaæ pana ministra Grzegorza Kurczuka, bo go nie ma, ale

jest pan minister Tadeusz Wo³ek, który reprezentuje pana ministra. Serde-

cznie witam pana ministra, wspó³organizatora konferencji.

Obieca³a przyjechaæ pani minister Jolanta Banach, która reprezentowa-

³aby tak¿e pana premiera Hausnera, ale jeszcze byæ mo¿e jest w drodze.

Mamy wœród nas, z czego siê ogromnie cieszê, przedstawicieli w³adzy

duchowej, ró¿nych koœcio³ów. Bardzo gor¹co witam ksiêdza arcybiskupa

Jeremiasza, prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, tak¿e ksiêdza biskupa

Antoniego D³ugosza, delegata Episkopatu Polski, który przyjecha³ wprost

z Czêstochowy, z Jasnej Góry.

Gor¹co witam biskupa siedleckiego, ksiêdza biskupa Jana Kiernikow-

skiego. Mamy jeszcze jednego duchownego goœcia – ksiêdza Jima Conse-

dine’a z Australii, specjalistê, teoretyka i praktyka od sprawiedliwoœci

naprawczej, o któr¹ nam tutaj chodzi. Witamy gor¹co.

Mamy te¿ przyjemnoœæ goœciæ delegacjê wymiaru sprawiedliwoœci

Ukrainy, na czele z panem Romanem Kovalem, prezydentem Ukraiñskie-

go Centrum Porozumienia, i z sêdzi¹ S¹du Najwy¿szego, pani¹ Jaros³aw¹

Macu¿ak. Serdecznie witamy ca³¹ delegacjê.

Na koñcu, ale nie dlatego, ¿e to jest mniej serdeczne powitanie, witam

pana profesora Andrzeja Zolla, Rzecznika Praw Obywatelskich, który zre-

szt¹ za chwilê sam zabierze g³os i pewnie bêdzie tak¿e wita³ pañstwa we

w³asnym imieniu jako wspó³organizator konferencji. Witam te¿ pana gene-

ra³a Jana Pyrcaka, szefa S³u¿by Wiêziennej, równie¿ wspó³organizatora

konferencji.

Bardzo gor¹co witam wszystkich pañstwa, przede wszystkim referen-

tów, bo oni s¹ tutaj najwa¿niejsi. Ich referaty stan¹ siê podstaw¹ naszej dys-

kusji. Proszê wybaczyæ, ¿e nie bêdê ju¿ wymienia³a wszystkich pañstwa

z imienia i nazwiska, bo by³oby to trochê za d³ugo.

Witam przyby³ych na to spotkanie przedstawicieli wymiaru sprawie-

dliwoœci w osobach wielu sêdziów, prokuratorów, tak¿e przedstawicieli

Policji. Mamy równie¿ wœród nas pos³ów, których witam bardzo serde-

cznie. Obiecali przybyæ przewodnicz¹cy prawniczych komisji sejmo-

wych, pan pose³ Ryszard Kalisz, przewodnicz¹cy Komisji Ustawodaw-

czej Sejmu, pani pose³ Katarzyna Maria Piekarska, przewodnicz¹ca Ko-

misji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka. Mam nadziejê, ¿e s¹ w drodze

do nas.
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Wszystkich pañstwa, w tym kole¿anki i kolegów senatorów, witam rów-

nie¿ bardzo serdecznie. Gor¹co witam przede wszystkim tych, których nie

wymieni³am z imienia i nazwiska. Bardzo dziêkujê za przybycie. Teraz

chyba przyst¹pimy po prostu do pracy. Pani marsza³ek Jolanta Danielak,

kiedy przyjedzie, zwróci siê do nas ze s³owem od siebie i od pana marsza³ka

Longina Pastusiaka.

Bardzo dziêkuj¹c pañstwu za uwagê, proszê o zabranie g³osu pana profe-

sora Lecha Gardockiego, pierwszego prezesa S¹du Najwy¿szego.



Wyst¹pienia





Prof. dr hab. Lech Gardocki

Szanowni Pañstwo!

Chcia³bym przede wszystkim na rêce przewodnicz¹cej senackiej Komi-

sji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci, pani senator Teresy Liszcz, z³o¿yæ

wyrazy uznania organizatorom rozpoczynaj¹cej siê dziœ konferencji, gratu-

luj¹c im konsekwencji w zajmowaniu siê problematyk¹ œrodków probacyj-

nych. Wszyscy wiemy, ¿e ta konferencja jest pewn¹ kontynuacj¹, jest

nawi¹zaniem do konferencji, która odby³a siê trzy lata temu na ten sam te-

mat, na temat stosowania œrodków probacyjnych. Wówczas organizowa³a j¹

równie¿ senacka Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci pod przewo-

dnictwem pana senatora Zbigniewa Romaszewskiego.

Warto wracaæ do tego tematu, którym siê dzisiaj bêdziemy zajmowaæ,

warto wróciæ do przyjêtej wówczas rekomendacji, zobaczyæ, co z niej zosta-

³o, to znaczy co zosta³o zrealizowane, a co nie zosta³o. To jest temat stale

aktualny, a o aktualnoœci tematyki stosowania œrodków probacyjnych chy-

ba nikogo nie muszê tutaj przekonywaæ.

Wiadomo, ¿e jest dosyæ silny opór spo³eczeñstwa przeciwko stosowaniu

œrodków probacyjnych, które opowiada siê za surowymi karami, niezwi¹za-

nymi z probacj¹. Ten opór jest po czêœci irracjonalny i wynika z dzia³añ po-

lityków, dziennikarzy, podsycaj¹cych obawê przed przestêpczoœci¹,

a czêœciowo racjonalny, wynikaj¹cy z informacji o zmieniaj¹cym siê obrazie

przestêpczoœci, które musz¹ wp³ywaæ na oceny tego, jak powinniœmy na

ni¹ reagowaæ.

Na to wszystko nak³ada siê jeszcze znany nam wszystkim stan sprawnoœci

funkcjonowania s¹dów. Ka¿dy z tych œrodków – i probacyjny, i niezwi¹zany

z probacj¹ – dzia³a zupe³nie inaczej w warunkach sprawnego funkcjonowa-
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nia, dzia³a inaczej nieco, powiedzia³bym, czêsto wykrzywiony, wtedy, kie-

dy tej sprawnoœci mamy wiele do zarzucenia. Na pewno jest to te¿ taki

element, który nie mo¿e byæ pominiêty w rozwa¿aniach na ten temat.

Jestem pewien, ¿e bêdzie wiele ciekawych dyskusji, rozmów w czasie

tych obrad, ¿e bêd¹ to dyskusje praktyczne w tym sensie, ¿e nawi¹zuj¹ce

do rzeczywistego funkcjonowania œrodków probacyjnych w praktyce s¹do-

wej, widzianych oczyma sêdziów i wiêzienników. Jestem wiêc przekonany,

¿e ta konferencja bêdzie bardzo po¿yteczna, ciekawa i serdecznie pañstwu,

wszystkim uczestnikom tego ¿yczê.

Dziêkujê bardzo.



Tadeusz Wo³ek

Tezy wyst¹pienia
Ministra Sprawiedliwoœci

Witam serdecznie wszystkich zaproszonych na dzisiejsz¹ konferencjê

goœci i dziêkujê organizatorom konferencji, a przede wszystkim pani Tere-

sie Liszcz, przewodnicz¹cej Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci Se-

natu RP za podjêcie, po raz kolejny, problematyki zapobiegania i zwalczania

przestêpczoœci w Polsce oraz stosowania i wykonania œrodków probacyj-

nych przez wymiar sprawiedliwoœci.

W dniach 20 i 21 paŸdziernika 2000 r. w Popowie odby³o siê wyjazdowe

posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci Senatu RP, poœwiê-

cone probacyjnym œrodkom polityki karnej. Zwrócono wówczas uwagê na

fakt, i¿ koszty realizacji œrodków probacyjnych s¹ o po³owê ni¿sze w stosun-

ku do kosztów stosowania kary pozbawienia wolnoœci. Podkreœlono, i¿ zna-

czna czêœæ opuszczaj¹cych zak³ady karne powraca do przestêpstwa lub

zasila szeregi bezrobotnych i bezdomnych. Sformu³owano tezê, i¿ orzecz-

nictwo s¹dów w sprawach karnych oraz o czyny karalne nieletnich nie po-

winno byæ ani surowe, ani ³agodne, lecz adekwatne do stopnia winy

sprawcy i spo³ecznej szkodliwoœci czynu. Wykonywanie œrodków proba-

cyjnych winno opieraæ siê na sprawnym aparacie kuratorskim, aby probacja

nie sta³a siê instytucj¹ pozorn¹, zwiêkszaj¹c¹ jedynie u sprawców poczucie

bezkarnoœci.

Efektem prac Komisji i zaproszonych goœci by³y sformu³owane reko-

mendacje, skierowane do polskiego parlamentu, Ministerstwa Sprawiedli-

woœci i innych organów pañstwa.

W rekomendacjach wskazano na koniecznoœæ:

— przyspieszenia prac parlamentarnych nad projektem ustawy o kura-

torach s¹dowych,
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— zakoñczenia procesu przekszta³cania modelu kurateli s¹dowej na

model zawodowo-spo³eczny,

— zapewnienia udzia³u samorz¹dów miast i gmin w wykonywaniu kar

ograniczenia wolnoœci, np. w formie zadania zleconego przez administracjê

rz¹dow¹,

— opracowania nowych procedur w przedmiocie mediacji.

Zdaniem uczestników konferencji, zrealizowanie powy¿szych rekomen-

dacji wymaga kompleksowych dzia³añ zmierzaj¹cych do usuwania przy-

czyn nasilaj¹cej siê przestêpczoœci, konsekwentnego reagowania organów

wymiaru sprawiedliwoœci na fakty pope³niania przestêpstw, co wi¹¿e siê

z potrzeb¹ usprawnienia postêpowania karnego, a tak¿e zapobiegania przy-

czynom przestêpczoœci poprzez likwidowanie zjawisk bezrobocia czy bez-

domnoœci.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci w pe³ni podziela te opinie.

Resort podj¹³ dzia³ania naprawcze stanu s¹downictwa m.in. w zakresie

sprawnoœci postêpowañ s¹dowych. Dzia³ania te przebiegaæ powinny w kil-

ku p³aszczyznach: funkcjonalnej, kadrowej, finansowej. Szczególn¹ rolê

upatrujemy w uproszczeniu procedur, w tym cywilnej i karnej, poszerzeniu

katalogu spraw rozpatrywanych w procedurach uproszczonych, stworzeniu

systemów informatycznych dla s¹dów, zunifikowaniu i scentralizowaniu

systemu naboru oraz szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwoœci.

Z dniem 1 lipca br. wesz³a w ¿ycie nowela do Kodeksu postêpowania

karnego, która winna uproœciæ i przyspieszyæ postêpowania karne. Obecnie

trwaj¹ prace nad nowelizacj¹ procedury cywilnej.

Bardzo istotna dla realizacji ci¹gle zwiêkszaj¹cych siê zadañ jest sytuacja

finansowa resortu. Œrodki finansowe resortu obejmuj¹ œrodki na funkcjono-

wanie s¹downictwa, prokuratury i wiêziennictwa. W 2002 r. sytuacja finan-

sowa resortu by³a bardzo trudna z uwagi na istniej¹ce wymagalne zobo-

wi¹zania z lat poprzednich.

W bie¿¹cym roku nak³ady finansowe na wymiar sprawiedliwoœci by³y

ju¿ odczuwalne.

W tej mierze zasadnicz¹ rolê odegra³ bud¿et s¹dów powszechnych, wy-

odrêbniony jako czêœæ 15 bud¿etu pañstwa, a który zak³ada odd³u¿enie

s¹dów. Tego optymizmu nie mo¿na niestety odnieœæ do bud¿etu wiêzien-

nictwa. Zaplanowane na rok bie¿¹cy wydatki bud¿etowe wiêziennictwa

nie gwarantuj¹ w stopniu zadowalaj¹cym wykonywania zadañ zgodnie

z wymogami Kodeksu karnego wykonawczego.

Wracaj¹c do sformu³owanych w 2000 r. rekomendacji, z satysfakcj¹ mo-

gê stwierdziæ, ¿e pierwsza z nich, daj¹ca ustawowe podstawy do powstania
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nowej, sprawnej kuratorskiej s³u¿by s¹dowej, tj. uchwalenie ustawy z dnia

27 lipca 2001 r. o kuratorach s¹dowych, jest faktem. Ustawa ta obowi¹zuje

od 1 stycznia 2002 r. Od tego czasu kuratorska s³u¿ba s¹dowa zosta³a zorga-

nizowana na nowo. Utworzono now¹ strukturê organizacyjn¹ kurateli po-

przez utworzenie 452 zespo³ów kuratorskich w s¹dach rejonowych, powo³a-

no nowych szefów kuratorów, tj. kuratorów okrêgowych i ich zastêpców,

powo³ano now¹ strukturê s¹downictwa dyscyplinarnego na szczeblu s¹dów

okrêgowych i przy Ministrze Sprawiedliwoœci, utworzono nowy samorz¹d

kuratorski oraz rozpoczêto kszta³cenie kandydatów do zawodu kuratora na

aplikacji kuratorskiej. Od stycznia br. wprowadzono w ¿ycie nowy, stoso-

wny do rangi zawodu system wynagradzania zawodowych kuratorów s¹do-

wych.

Druga z rekomendacji. Dziêki bud¿etowi pañstwa na 2003 r., w którym

zapewniono œrodki finansowe na dodatkowe 350 etatów kuratorskich, jest

sukcesywnie wykonywana. Na pocz¹tku 2004 r. przyjêci na te etaty apli-

kanci kuratorscy, po z³o¿eniu egzaminu kuratorskiego, stan¹ siê kuratora-

mi zawodowymi, co w zasadniczy sposób przyczyni siê do kszta³towania

ustawowego modelu kurateli zawodowo-spo³ecznej. Etatyzacja s³u¿by ku-

ratorskiej zosta³a wpisana do planu strategicznego Ministerstwa Sprawied-

liwoœci na lata 2003–2006. W planie tym za³o¿ono, i¿ liczba etatów kurator-

skich w kolejnych latach winna wzrosn¹æ o nastêpne 1000 etatów. Nie za-

pomniano tak¿e o koniecznoœci zapewnienia kuratorom obs³ugi administra-

cyjnej. W roku 2004 na ten cel przewidziano 100 etatów administracyjnych.

Pozosta³e rekomendacje równie¿ znalaz³y odzwierciedlenie w dzia³al-

noœci resortu. Ich realizacja zostanie szczegó³owo omówiona w wyst¹pie-

niach przedstawicieli ministerstwa.

W tym miejscu jedynie zasygnalizujê, i¿ nowe regulacje prawne obo-

wi¹zuj¹ w zakresie:

1. postêpowania mediacyjnego w sprawach nieletnich – rozporz¹dzenie

Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 18 maja 2001 r. w sprawach postêpowania

mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. z dnia 6 czerwca 2001 r.),

2. postêpowania mediacyjnego w sprawach karnych – rozporz¹dzenie

Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postêpowa-

nia mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z dnia 26 czerwca 2003 r.).

Prace nad szerszym zastosowaniem instytucji mediacji podjê³a tak¿e

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, która postuluje wprowadzenie

mediacji tak¿e w sprawach rodzinnych.

W zakresie zaœ wykonywania kary ograniczenia wolnoœci przygotowany

jest projekt nowego rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie trybu wy-
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znaczania podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wol-

noœci oraz praca spo³ecznie u¿yteczna w zamian nieœci¹galnej grzywny.

Za³o¿enia tego projektu doprecyzowuj¹ obowi¹zki organów samorz¹du te-

rytorialnego w zakresie wyznaczania zak³adów pracy oraz obowi¹zki preze-

sów s¹dów rejonowych w zakresie usprawnienia wykonania tej kary.

W tym miejscu nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ do sprawnego wykonywania

tej kary mog¹ przyczyniæ siê inicjatywy spo³eczne, wsparte przez lokalne

samorz¹dy. Z tak¹ w³aœnie inicjatyw¹ mamy do czynienia w Siedlcach. Sto-

warzyszenie Pomocy Spo³ecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa

Christiana Kofoeda pod kierunkiem obecnego na konferencji pana Paw³a

Nasi³owskiego udziela pomocy i wsparcia osobom zagro¿onym marginali-

zacj¹ spo³eczn¹. Na terenie obiektów Stowarzyszenia wykonywane s¹ rów-

nie¿ kary ograniczenia wolnoœci. W takim miejscu readaptacja skazanych

nie jest fikcj¹.

Koñcz¹c, pragnê wyraziæ nadziejê, i¿ wnioski i rekomendacje sformu³o-

wane podczas konferencji przyczyni¹ siê do usprawnienia systemu wyko-

nywania kar i œrodków karnych, wska¿¹ tak¿e decydentom kierunki dzia³a-

nia w zakresie zapobiegania i zwalczania przestêpczoœci.



Arcybiskup Jeremiasz

Dziêkujê bardzo za zaproszenie mnie na konferencjê.

Jestem prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, mo¿e wiêc powiem

o niej kilka s³ów. Cz³onkami Polskiej Rady Ekumenicznej s¹ koœcio³y

ewangelickie, luterañskie, reformowany, metodystyczny babtystów, staro-

katolicki mariawitów, polski katolicki i prawos³awny.

Je¿eli chodzi o moje doœwiadczenie osobiste z problematyk¹ konferen-

cji, s¹ one niewielkie. Jest wizyta w wiêzieniu w Wo³owie i czêste rozmowy

z kapelanami wiêziennymi.

Jestem ordynariuszem prawos³awnej diecezji wroc³awsko-szczeciñskiej.

Na terenie diecezji znajduje siê wiele zak³adów karnych, w których znajduj¹

siê równie¿, niestety, prawos³awni, najczêœciej cudzoziemcy – Ukraiñcy,

Bia³orusini, Rosjanie, Ormianie.

Chcia³bym od razu mo¿e podkreœliæ to i podziêkowaæ naczelnikom wiê-

zieñ za ¿yczliwoœæ w stosunku do kapelanów, którzy odwiedzaj¹ te wiêzie-

nia i za rzecz, wydaje mi siê, niezwykle wa¿n¹ w³aœnie w kontekœcie obrad

tej konferencji. W rozmowie w wiêzieniu w Wo³owie uderzy³o mnie prag-

nienie s³u¿by wiêziennej unikania takich s³ów, jak wiêzieñ, aresztant, osa-

dzony, raczej mówienie wrêcz o goœciach czy pensjonariuszach. Myœlê, ¿e

to jest dosyæ istotne.

Mo¿e powiem dwa s³owa o doœwiadczeniach historycznych z perspekty-

wy koœcio³a chrzeœcijañskiego w ogóle, a prawos³awnego w szczególnoœci.

Gdyby ktoœ chcia³ postawiæ pytanie, jaki jest stosunek chrzeœcijañstwa do

wiêzieñ, to pierwsza odpowiedŸ brzmi, ¿e nie powinny istnieæ.
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W IV wieku, kiedy Cesarstwo Rzymskie stawa³o siê stopniowo chrzeœci-

jañskie, by³o oczekiwanie, ¿e zniknie potrzeba struktur pañstwowych,

w zwi¹zku z tym równie¿ i systemu kar, a wiêc równie¿ wiêzieñ.

Ciekawa by³a równie¿ reakcja œwiêtego W³odzimierza, ksiêcia Rusi, który

przyj¹³ chrzest. W pierwszym odruchu entuzjazmu, optymizmu zniós³ on

karê œmierci i uwa¿a³, ¿e rozpocz¹³ siê okres, w którym te s³u¿by sprawiedli-

woœci, s³u¿by porz¹dkowe s¹ niepotrzebne. Biskupom przypad³a niewdziê-

czna rola korygowania tej postawy i przypominania, ¿e niestety, nale¿y

stosowaæ œrodki przymusu.

Jednoczeœnie koœcio³y zawsze wystêpowa³y o mo¿liwe z³agodzenie albo

darowanie kary i s¹dzê, ¿e ta konferencja, która zajmuje siê problematyk¹

œrodków probacyjnych, wychodzi naprzeciw temu. Chodzi przecie¿ o to, by

ludzie, którzy weszli w kolizjê z prawem, a dla nas, duchownych przede

wszystkim pope³nili grzech, i to grzech ciê¿ki przeciwko bliŸniemu, by siê

nawrócili, by wst¹pili na drogê poprawy i pokuty.

¯yczê wszystkim uczestnikom pomyœlnych obrad i ¿yczê równie¿ usta-

wodawcom i wykonawcom ustaw, by ta konferencja przyczyni³a siê do

wzmocnienia znaczenia idea³u mi³oœci chrzeœcijañskiej, równie¿ w tak

trudnej sferze ¿ycia, jak¹ jest s³u¿ba wiêzienna, jak¹ jest praca nad utrzy-

maniem porz¹dku i praca nad tym, by zapanowa³a sprawiedliwoœæ.

Dziêkujê bardzo.



Ksi¹dz biskup Antoni D³ugosz

Drodzy Pañstwo!

W tym roku obchodzimy dwudziestopiêciolecie pos³ugi Jana Paw³a II

we wspólnocie Koœcio³a rzymskokatolickiego. Ojciec Œwiêty szereg razy

przypomina nam przes³anie Ewangelii – spe³niamy misjê zwi¹zan¹ ze

zbawcz¹ dzia³alnoœci¹ Pana Jezusa, wiele razy papie¿ przypomina, ¿e drog¹

Koœcio³a jest cz³owiek i cokolwiek ludzie prze¿ywaj¹ na ziemi, nie mo¿e

byæ obojêtne dla Koœcio³a. Dlatego Ojciec Œwiêty staje w obronie ludzi,

gdzie s¹ ³amane prawa ludzkie, broni ¿ycia poczêtego, jak jesteœmy zorien-

towani, nie zgadza siê na eutanazjê. Finansowo Koœció³ pomaga narodom

dotkniêtym takimi czy innymi kataklizmami, ale szczególnie stara siê Oj-

ciec Œwiêty o to, abyœmy w swojej pos³udze, reprezentuj¹c ró¿ne diecezje,

pochylali siê nad problemami cz³owieka.

Staje przed pañstwem duszpasterz narkomanów i alkoholików, popular-

nie mówiê, ¿e jestem jedynym æpunem w Episkopacie. Przesz³o dwadzie-

œcia lat prowadzê oœrodek dla narkomanów w Mstowie pod Czêstochow¹,

znam sytuacjê i tragediê tych ludzi. Do naszego oœrodka przybywaj¹ tak¿e

ci, którzy lêkaj¹c siê wiêzienia wol¹ w oœrodku siê leczyæ i w ten sposób mo-

g¹ tak¿e prze¿ywaæ swoj¹ resocjalizacjê.

Koœció³ idzie w dwóch kierunkach. Na pierwszym miejscu oczywiœcie

stawiamy prewencjê. Wed³ug mojego doœwiadczenia w przypadku moich

betañczyków, bo tak siê nazywa ów oœrodek dla narkomanów, najczêstsz¹

przyczyn¹ siêgniêcia po narkotyk czy przejœcia do kolizji z prawem jest ja-

kaœ etiologia wystêpuj¹ca w rodzinie. Oczywiœcie mówi¹c o etiologii nie

mam na myœli takich sytuacji, gdy rozpada siê ma³¿eñstwo czy te¿ rodzice

narkotyzuj¹ siê lub pij¹ alkohol, ale sytuacjê, kiedy dziecko nie otrzymuje

tego, na co oczekuje ka¿dy cz³owiek.
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Jeœli brakuje mi³oœci, jeœli brakuje ze strony rodziców zatroskania o dziec-

ko, rodzice nie maj¹ dla niego czasu, dziecko nie czuje siê bezpieczne. Ro-

dzice czêsto nie uczestnicz¹ w jego radoœciach i smutkach, nie ucz¹ postaw

spo³ecznych. A nikt z nas nie jest samotn¹ wysp¹. Nie ucz¹ ofiary. Mo¿e

wówczas ch³opiec czy dziewczyna szukaæ innych wspólnot, mog¹ to byæ

wspólnoty patologiczne, gdzie dostanie narkotyki, alkohol, gdzie te¿ mo¿e

dojœæ do kolizji z prawem.

W ramach prewencji obejmujemy swoj¹ pos³ug¹ duszpastersk¹ przede

wszystkim rodziny, którym wszystkie wspólnoty s³u¿¹, tak¿e staramy siê

formowaæ w odpowiedni sposób nauczycieli, wychowawców, by i rodzina,

i szko³a nie by³y œrodowiskami patologicznymi. Informujemy ponadto kap-

³anów, aby parafie nie by³y patologiczne. Mówi¹c o patologii parafii mam

na myœli tak¹ rzeczywistoœæ, gdzie ksi¹dz jest tylko i wy³¹cznie urzêdni-

kiem spe³niaj¹cym pewne zadania zwi¹zane z tak¹ czy inn¹ pos³ug¹.

Dlatego naszym zadaniem jest staraæ siê, aby powstawa³y œwietlice, gdzie

dziêki szerokiemu wachlarzowi takich czy innych kó³ek zainteresowañ dzieci

i m³odzie¿ godziwie spêdza³yby czas, ¿eby nie zabija³y czasu ani go zapija³y.

Oprócz prewencji Koœció³ stara siê te¿ s³u¿yæ tym, którzy s¹ w wiêzie-

niach, tu mam na myœli kapelanów, a tak¿e prowadz¹c oœrodki zamkniête,

lecz¹c narkomanów, alkoholików i prowadz¹c resocjalizacjê.

Na terenie Polski jest kilkanaœcie oœrodków narkomañskich, które s³u¿¹

m³odym ludziom do 18 roku ¿ycia, a tak¿e od 18 roku ¿ycia do n-tej liczby

lat, dlatego ¿e nie mo¿na tego ustawiæ w jakieœ statystyczne ramy. Takiemu

oœrodkowi ja w³aœnie s³u¿ê. Cieszê siê bardzo, ¿e przede wszystkim bêdzie-

my rozwa¿ali, co robiæ, by nie dochodzi³o do kolizji z prawem. ¯yczê pañ-

stwu jak najbardziej owocnych obrad.

Szczêœæ Bo¿e.

Senator Teresa Liszcz

Dziêkujemy bardzo ksiêdzu biskupowi. Wyst¹pienie pana ministra Ta-

deusza Wo³ka przypomnia³o, ¿e pominê³am w powitaniach grupê osób, ku-

ratorów, którzy maj¹ rolê nie do przecenienia. Bardzo gor¹co ich witam,

z panem prezesem Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów

S¹dowych Andrzejem Martuszewiczem na czele.

Mam nadziejê, ¿e jest ju¿ wœród nas wiceprzewodnicz¹cy Krajowej Ra-

dy S¹downictwa pan sêdzia Krzysztof Strzelczyk, którego bardzo serdecz-

nie witam.
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Pan minister wyrêczy³ mnie tak¿e w pewnym sensie w tym, ¿eby wspo-

mnieæ pana Paw³a Nasi³owskiego, który jest tu tak wszechobecny, ¿e a¿ za-

pomnia³am, ¿eby go przywitaæ, jako przewodnicz¹cego Instytutu Kofoeda

i wspó³organizatora tej konferencji. Brawo dla pana Paw³a.

Myœlê te¿, ¿e ogromnie wa¿na jest wœród nas obecnoœæ przedstawicieli

samorz¹du terytorialnego. Bez samorz¹du terytorialnego ¿adnych zadañ,

o których tu bêdzie mowa, nie wykonamy. Tak¿e serdeczne powitania kie-

rujê do w³adzy lokalnej.

Bardzo proszê teraz o zabranie g³osu pana profesora Andrzeja Zolla.



Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Pani Senator, Ekscelencje, Szanowni Pañstwo!

Minê³o piêæ lat od wejœcia w ¿ycie Kodeksu karnego z 1997 roku, Ko-

deksu karnego, który mia³ bardzo trudny poród. Wystarczy przypomnieæ,

¿e ju¿ w okresie vacatio legis tej ustawy robiono bardzo wiele, aby ona

w ogóle nie wesz³a w ¿ycie. By³y próby zablokowania wejœcia w ¿ycie Ko-

deksu karnego, by³y próby wprowadzenia innych, wyj¹tkowo drastycznych

rozwi¹zañ, wystarczy przypomnieæ projekt, w którym miêdzy innymi prze-

widywano karê œmierci dla osób, które ukoñczy³y 16 rok ¿ycia.

Krytyka Kodeksu karnego nie usta³a po jego wejœciu w ¿ycie. By³y bar-

dzo ostre ataki skierowane przede wszystkim przeciwko rzekomemu zbyt-

niemu liberalizmowi tego kodeksu, jego za³o¿eniom, które mia³y prowadziæ

do zbyt ³agodnego traktowania przestêpców i to w szczególnoœci w okresie,

w którym niew¹tpliwie mieliœmy do czynienia ze znacznym wzrostem

przestêpczoœci.

Chcia³bym tylko zwróciæ uwagê, ¿e kodeks wszed³ w ¿ycie 11 wrzeœnia

1998 roku, a wzrost przestêpczoœci, ten tak bardzo radykalny, nast¹pi³ na

prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych i w pierwszych latach

dziewiêædziesi¹tych, czyli jeszcze w czasie obowi¹zywania poprzedniego

Kodeksu karnego z 1969 roku.

Krytyce tej towarzyszy³a kampania za wprowadzeniem bardzo szybko

nowelizacji kodeksu, a w³aœciwie za przygotowaniem nowej kodyfikacji,

zreszt¹ dzisiaj w parlamencie prace nad praktycznie now¹ kodyfikacj¹

trwaj¹, przede wszystkim na podstawie dwóch projektów.

Jest ich formalnie wiêcej, ale na podstawie tak zwanego projektu oby-

watelskiego, który jest w³aœciwie projektem nowego kodeksu, i projektu
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przygotowanego przez komisjê prezydenck¹, kierowan¹ przez œwiêtej pa-

miêci profesora W¹ska.

Jest charakterystyczne, ¿e dzisiaj coraz rzadziej s³ychaæ argumenty doty-

cz¹ce liberalnego charakteru obowi¹zuj¹cego kodeksu, wydaje siê, ¿e chy-

ba te argumenty zbytnio odbiega³y od rzeczywistoœci i w³aœciwie dzisiaj

w prasie na ten temat jest coraz mniej mowy. Ale to nie przeszkadza, ¿e

w Sejmie trwaj¹ bardzo intensywne i konsekwentne prace nad opracowa-

niem nowych kodyfikacji, co oczywiœcie nie by³oby niczym z³ym, ale kie-

runek tych prac zmierza jednoznacznie do znacznego zaostrzenia represji,

wyra¿aj¹cych siê przede wszystkim przez prawie automatyczne podwy¿-

szanie dolnych granic ustawowych zagro¿eñ oraz likwidacjê wszystkich

tych instytucji czêœci ogólnej, które daj¹ s¹dowi mo¿liwoœæ ³agodniejszego

potraktowania, a w szczególnoœci odstêpowania od orzekania kary pozba-

wienia wolnoœci na rzecz kar nieizolacyjnych.

Uwa¿am, ¿e dzisiejsza konferencja powinna daæ odpowiedŸ na pytanie,

czy nie nast¹pi³ czas na bardzo radykalne przeorientowanie polityki karnej,

czy nie nast¹pi³ czas, a¿eby powiedzieæ, ¿e nale¿y zaniechaæ tych koszto-

wnych prac nad reform¹ prawa karnego w kierunku zaostrzenia, nie mówiê,

¿e zaniechania w ogóle prac nad reform¹, dlatego ¿e niew¹tpliwie obecnie

obowi¹zuj¹ca kodyfikacja wymaga zmian, wymaga wielu poprawek, któ-

rych potrzeba po piêciu latach jednoznacznie ujawni³a siê w kodeksie i ta-

kie zmiany s¹ niezbêdne.

Musimy zastanowiæ siê, czy polityka karna nie powinna jednak byæ bar-

dziej skierowana ku przysz³oœci, czy represje mamy rozumieæ tylko jako

skierowan¹ ku przesz³oœci, jako odpowiedŸ na pope³nione przestêpstwo,

czy te¿ represja, bo kara zawsze bêdzie represj¹, nie ma jednak byæ bardziej

skierowana ku przysz³oœci, inaczej mówi¹c, czy Temidzie, która ma dalej

mieæ w rêce miecz i wagê, zdj¹æ opaskê z oczu, czy dalej niech ona tê opas-

kê na oczach posiada?

Analizuj¹c polsk¹ politykê karn¹ ostatnich lat mo¿emy stwierdziæ, ¿e

w szczególnoœci od po³owy roku 2000, tê datê mocno podkreœlam, pog³êbia

siê dysfunkcjonalnoœæ systemu wykonania kar i œrodków karnych. Od tego

czasu mamy do czynienia z permanentnym przekroczeniem dopuszczalnej

pojemnoœci aresztów œledczych i zak³adów karnych. Obecnie to przekro-

czenie kszta³tuje siê na poziomie oko³o 19%, osi¹gaj¹c jednak w niektórych

zak³adach karnych poziom przekroczenia oko³o kilkudziesiêciu procent.

Naruszona zosta³a obowi¹zuj¹ca w Polsce, na mocy art. 110 Kodeksu kar-

nego wykonawczego, norma 3 metrów kwadratowych powierzchni miesz-

kalnej dla jednego osadzonego oraz od³o¿ono w czasie realizacjê zalecenia
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Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom, aby norma ta wynosi³a

4 metry kwadratowe.

Przepe³nienie jednostek penitencjarnych jest Ÿród³em coraz liczniej-

szych naruszeñ praw osób pozbawionych wolnoœci. W moim biurze coraz

wiêcej mamy skarg, i to uzasadnionych (po stwierdzeniu powodów tych

skarg przez nasz¹ kontrolê), na ³amanie praw cz³owieka w wiêzieniu.

Sytuacja siê szczególnie zaostrza ze wzglêdu na powodowan¹ skal¹ bez-

robocia w Polsce bezczynnoœæ skazanych. Warunki panuj¹ce w polskich za-

k³adach karnych uniemo¿liwiaj¹ prowadzenie jakiegokolwiek systematycz-

nego oddzia³ywania resocjalizacyjnego w odniesieniu do konkretnego ska-

zanego, nie stwarzaj¹ te¿ wiêŸniom mo¿liwoœci samodzielnych dzia³añ

w kierunku zapewnienia sobie w przysz³oœci warunków do powrotu do spo-

³eczeñstwa i przyswojenia sobie obowi¹zuj¹cych norm.

Warunki w polskich zak³adach karnych sprzyjaj¹ natomiast w wysokim

stopniu pog³êbieniu demoralizacji osób w nich przebywaj¹cych. Wysoki

odsetek powrotu do przestêpstwa, oko³o czterdziestu kilku procent, osób

odbywaj¹cych po raz pierwszy karê pozbawienia wolnoœci pokazuje niee-

fektywnoœæ tej kary w walce z przestêpczoœci¹.

Stwierdzenie to nie mo¿e byæ oczywiœcie odnoszone do oceny stosowa-

nia kary pozbawienia wolnoœci w stosunku do sprawców przestêpstw o du-

¿ym ciê¿arze gatunkowym, gdzie izolacja sprawcy ze wzglêdu na charakter

przestêpstwa lub gro¿¹ce z jego strony niebezpieczeñstwo dla wa¿nych

spo³ecznie grup jest konieczna.

Nie mo¿e nie byæ brane pod uwagê, przy ocenie polskiej polityki karnej

w zakresie stosowania kary pozbawienia wolnoœci, to, czy z ró¿nych przy-

czyn, w tym zw³aszcza z powodu uchylania siê skazanych od odbycia kary

oraz odroczenia i wykonania przez s¹dy, du¿a liczba kar bezwzglêdnego po-

zbawienia wolnoœci nie podlega wykonaniu. Ponad 33 tysi¹ce prawomoc-

nie orzeczonych kar pozbawienia wolnoœci nie jest wykonywane w stosunku

do ponad 30 tysiêcy sprawców. Zjawisko to wykazuje tendencjê wzrostow¹.

Ocena stosowania kary pozbawienia wolnoœci musi braæ pod uwagê tak-

¿e to, ¿e dotychczasowy stan wykrywalnoœci sprawców przestêpstw jest

bardzo niski. Jego poprawa, przy braku zmiany za³o¿eñ polityki karnej,

prowadziæ bêdzie do znacznego zaostrzenia przedstawionych tu negaty-

wnych zjawisk.

Analizuj¹c politykê karn¹ w zakresie stosowania kary pozbawienia wol-

noœci nie mo¿na pomin¹æ sytuacji kadrowej w wiêziennictwie. W Polsce

nie spe³nia siê przyjêtych powszechnie standardów dotycz¹cych liczby za-

trudnionych funkcjonariuszy, w tym wychowawców, psychologów, peda-
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gogów, pracowników resocjalizacyjnych przypadaj¹cych na liczbê osób

osadzonych w zak³adzie karnym. Braki s¹ drastyczne. Wspomnê tylko, ¿e

obecnie liczba niezap³aconych godzin nadliczbowych funkcjonariuszy s³u¿-

by wiêziennej znacznie przekroczy³a liczbê z szeœcioma zerami.

Utrzymanie obecnej polityki karnej, opartej na obowi¹zuj¹cym Kodek-

sie wymaga przygotowania oko³o 40 tysiêcy nowych miejsc w zak³adach

karnych oraz zwielokrotnienia zatrudnianych w nich funkcjonariuszy.

Przyjêcie przez parlament przygotowywanego projektu nowelizacji Ko-

deksu karnego znacznie te wymagania zwiêkszy. Jest rzecz¹ zupe³nie oczy-

wist¹, ¿e bud¿et nie jest zdolny prze¿yæ takich pomys³ów. Wydaje siê wiêc

spraw¹ najwy¿szej wagi poszukiwanie rozwi¹zañ alternatywnych dla kary

pozbawienia wolnoœci.

Niezmiernie wa¿ne dla przeorientowania polityki karnej wydaje siê od-

dzia³ywanie na œwiadomoœæ spo³eczn¹ w kierunku wytworzenia przekona-

nia, ¿e sprawiedliwa i efektywna kara nie musi polegaæ na pozbawieniu

wolnoœci, ¿e znacznie efektywniej mo¿na oddzia³aæ na skazanego, ¿e zna-

cznie sprawniej mo¿na uzyskaæ od skazanego naprawienie wyrz¹dzonych

przestêpstwem szkody, gdy pozostaje on na wolnoœci.

Szkodliwe jest podsycanie rygoryzmu spo³ecznego, czêsto dla krótko-

wzrocznych celów politycznych, oparte na wycinkowych lub nierzetelnych

opisach stanu przestêpczoœci w Polsce.

Wspó³czynnik stwierdzonych w Polsce przestêpstw na 100 tysiêcy mie-

szkañców jest znacznie ni¿szy od wielu krajów europejskich, natomiast

wspó³czynnik osób pozbawionych wolnoœci jest znacznie wy¿szy od prze-

wa¿aj¹cej liczby krajów europejskich, na 100 tysiêcy mieszkañców obecnie

wynosi 207 osób.

Trzeba przyznaæ, ¿e obecna polityka karna nie jest odzwierciedleniem

za³o¿eñ przyjêtych w obowi¹zuj¹cym kodeksie. Kodeks zak³ada³ przenie-

sienie ciê¿koœci w walce z przestêpczoœci¹ z kary pozbawienia wolnoœci,

przewidzianej przede wszystkim dla niebezpiecznych sprawców wymaga-

j¹cych izolacji, na stosowanie wielokrotnie tañszych i skuteczniejszych kar

nieizolacyjnych. Obecna polityka karna jest w du¿ym stopniu odzwiercied-

leniem s³aboœci organizacyjnej odnosz¹cej siê do wykonania innych sankcji

karnych alternatywnych do kary pozbawienia wolnoœci.

Przed trzema laty w czasie pierwszej konferencji poœwiêconej probacji,

zorganizowanej przez pana senatora Romaszewskiego, stwierdzi³em, ¿e

Kodeksowi karnemu nie dano szansy pokazania jego skutecznoœci, gdy¿

nie zosta³y uruchomione na za³o¿on¹ w nim skalê œrodki probacyjne wobec

sprawców drobnych lub o œrednim ciê¿arze gatunkowym przestêpstw, po-
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zostawionych na wolnoœci. Ten kodeks oparty jest na du¿ym zaufaniu do

wiedzy sêdziego, nie pozwala mu na bezmyœlny automatyzm w orzekaniu

kar i œrodków. Dalej wierzê, ¿e to zaufanie jest uzasadnione.

Obecnie istotne zastrze¿enie budzi sposób wykonania kary i œrodków

nieizolacyjnych, w szczególnoœci tych o charakterze probacyjnym, kara

ograniczenia wolnoœci, warunkowe umorzenie postêpowania. Warunkowe

zawieszenie wykonania kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie

nie bêd¹ efektywne, dopóki nie stworzy siê mechanizmów konsekwentne-

go przeciwdzia³ania uchylaniu siê sprawców, wobec których zastosowano

te œrodki lub kary, od ich wykonania i wype³nienia na³o¿onych obowi¹z-

ków.

Brakuje na potrzeby wykonania kary ograniczenia wolnoœci miejsc pracy,

przy jednoczesnym znacznym zapotrzebowaniu na wykonanie prac, do któ-

rych mog¹ byæ zobowi¹zani skazani. Pracy w Polsce nie brakuje, brakuje

miejsc pracy, jest to wiêc problem przede wszystkim natury organizacyjnej.

Brak jest wystarczaj¹cej liczby miejsc w lecznictwie odwykowym i tera-

pii, zbyt ma³e jest zainteresowanie wykonaniem kar nieizolacyjnych i prze-

biegiem okresu próby ze strony instytucji pañstwowych i samorz¹dowych,

organizacji obywatelskich, w tym tak¿e instytucji koœcielnych.

W koñcu trzeba podnieœæ, ¿e obsada etatowa kuratorów zawodowych

dla doros³ych nie jest dostosowana do rozmiaru i charakteru zadañ, które

stoj¹ przed nimi do wykonania. Kurator nie mo¿e mieæ pod opiek¹ stu

i wiêcej podopiecznych, nadzór probacyjny wymaga sta³ych, codziennych

kontaktów z osobami poddanymi dozorowi kuratora. Wymaga indywidual-

nego podejœcia do ka¿dego sprawcy przestêpstwa pozostawionego na wol-

noœci, wymaga opracowania i realizowania wspólnie z podopiecznym progra-

mu probacji.

Sprawy nie za³atwia wiêc zwiêkszenie o kilkaset nawet etatów kurato-

rów. Ich liczba musi byæ w najbli¿szym czasie zwielokrotniona. Jest to i tak

droga znacznie tañsza od rozbudowy zak³adów karnych i zwiêkszania licz-

by funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej.

Muszê stwierdziæ, ¿e s¹ zwiastuny œwiadcz¹ce o coraz lepszym zrozu-

mieniu roli kar i œrodków alternatywnych dla kary pozbawienia wolnoœci.

Du¿e znaczenie ma uchwalenie w 2000 r. ustawy o kuratorach zawodo-

wych. Nast¹pi³ wyraŸny wzrost stosowania kar ograniczenia wolnoœci. Ana-

liza wykonania dozoru wskazuje, ¿e nie s¹ one fikcyjne, skoro zarz¹dzanie

wykonania kary w okresie próby nie jest rzadkoœci¹ i to tak¿e z przyczyn in-

nych ni¿ prawomocne skazanie za pope³nienie w okresie próby przestêp-

stwa.

36



Mam nadziejê, ¿e dzisiejsza konferencja da wyraŸny impuls do przewar-

toœciowania polityki karnej, do pe³niejszego wdro¿enia za³o¿eñ Kodeksu

karnego w zakresie efektywnego stosowania kar i œrodków nieizolacyjnych.

Nie mamy innego wyjœcia, rozwiniêcie stosowania œrodków probacyjnych

przewidzianych w kodeksie, a nawet ewentualne ich wzbogacenie staje siê

dzisiaj koniecznoœci¹, w przeciwnym wypadku kryzys polityki karnej bê-

dzie siê nadal i to drastycznie pog³êbia³.

Dziêkujê pañstwu.

Senator Teresa Liszcz

Dziêkujê bardzo panu profesorowi za wyg³oszenie referatu.

Szanowni Pañstwo, przyjecha³a do nas pani marsza³ek Jolanta Danielak,

któr¹ bardzo gor¹co witamy. Jak powiedzia³am, jest profesjonalistk¹

w dziedzinie, w której bêdziemy obradowaæ, a reprezentuje tak¿e pana

marsza³ka Pastusiaka.

Zanim poproszê pani¹ marsza³ek o zabranie g³osu, spróbujê naprawiæ je-

szcze jedno przeoczenie w powitaniu. Bardzo gor¹co witam przedstawicieli

czwartej w³adzy, pañstwa dziennikarzy. Dziêkujê za przybycie. Ogromn¹

nadziejê wi¹¿emy z pañstwa obecnoœci¹, bo chcemy, ¿eby to, o czym bêdzie

tu mowa, ¿eby nasze ustalenia, rekomendacje dotar³y do szerokiej publicz-

noœci, nie tylko do specjalistów. Prosimy pañstwa o to i z góry dziêkujê.

Teraz proszê o zabranie g³osu pani¹ marsza³ek.



Wicemarsza³ek Senatu Jolanta Danielak

Pani Przewodnicz¹ca, Szanowni Pañstwo!

Przede wszystkim serdecznie przepraszam za spóŸnienie, niezawinione

do koñca przeze mnie.

Z ogromn¹ satysfakcj¹ przyjmujê kolejn¹ konferencjê, która jest po-

œwiêcona stosowaniu sankcji karnych niemaj¹cych wymiaru izolacyjnego.

To zaszczyt dla mnie, jako wicemarsza³ka Senatu, ¿e po raz kolejny

przez kolejn¹ kadencjê mo¿emy w Senacie zajmowaæ siê problemami do-

tycz¹cymi probacyjnych form karnych.

Zaszczyt to dla mnie wielki z tego wzglêdu, ¿e przez wiele lat zawodowo

zajmowa³am siê problematyk¹ przestêpczoœci, jej zwalczaniem. Doskonale

zdajê sobie z tego sprawê, jak w niektórych zdarzeniach przestêpczych san-

kcje karne, zw³aszcza izolacyjne, s¹ ma³o skuteczne, jak czêsto bywaliœmy

bezsilni wobec przestêpstw dokonywanych przez nieletnich i ma³oletnich,

kiedy stosowane formy kodeksowe okazywa³y siê zupe³nie nieskuteczne

w pomaganiu do powrotu na w³aœciw¹ drogê ¿ycia, bezpieczn¹ drogê ¿ycia

m³odych ludzi.

Myœlê, ¿e wszyscy te¿ doœwiadczamy czêstych dyskusji na temat wzro-

stu przestêpczoœci, wzrostu zagro¿eñ przestêpczoœci¹, na temat przepe³nio-

nych zak³adów karnych, na temat coraz wiêkszej rzeszy powracaj¹cych do

przestêpstwa i w koñcu dyskusji na temat kosztów, jakie wi¹¿¹ siê ze stoso-

waniem izolacyjnych form karnych. To wystarczaj¹ce powody do tego, aby

szukaæ innych rozwi¹zañ, takich, które w przekonaniu wielu z nas, wielu

z pañstwa tu bêd¹cych, mog¹ daæ lepsze szanse na to, aby w spo³eczeñstwie

mo¿na by³o ¿yæ bezpieczniej, aby osoby, które dokonuj¹ przestêpstw, mia-

³y szansê wkroczenia na swoje prawid³owe i zgodne z prawem szlaki w œro-

dowisku spo³ecznym, niekonieczne w œrodowisku wyizolowanym ze spo³e-

czeñstwa.
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To ogromna szansa na to, aby w sprawach zwi¹zanych z przestêpczoœci¹

nie ograniczaæ siê tylko i wy³¹cznie do instytucji bezpoœrednio zwi¹zanych

z wymiarem sprawiedliwoœci. To doskona³a szansa, ¿eby szukaæ sprzymie-

rzeñców w organizacjach pozarz¹dowych, w instytucjach cywilnych i ko-

œcielnych, szukaæ wszêdzie tam, gdzie mamy ludzi nieobojêtnych na los

tych, którzy b³¹dz¹, ale i równie¿ na los spo³eczeñstwa.

Jestem g³êboko przekonana, ¿e wypracowane podczas tej konferencji

wnioski dadz¹ bardzo istotny impuls do pracy parlamentu, pracy tej Izby,

któr¹ mam zaszczyt reprezentowaæ. Jesteœmy w przededniu pracy nad roz-

wi¹zaniami kodeksowymi i wierzê, ¿e pañstwa sugestie, pañstwa doœwiad-

czenia bêd¹ bardzo wa¿nym materia³em do pracy w komisji senackiej, a to

z kolei przyczyni siê do takich zmian kodeksowych, które dadz¹ szansê sto-

sowania w szerszym zakresie nieizolacyjnych form karnych.

¯yczê wszystkim, ¿eby ta konferencja przynios³a pañstwu bardzo du¿o

satysfakcji i ¿yczê wszystkim nam, aby wnioski wyp³ywaj¹ce z tej konfe-

rencji da³y konstruktywny wk³ad w dalsze prace nad legislacyjn¹ stron¹

tych przedsiêwziêæ, które s¹ przedmiotem naszego spotkania. ¯yczê owoc-

nych obrad.

Senator Teresa Liszcz

Dziêkujê bardzo pani marsza³ek.

Bardzo proszê pana senatora Zbigniewa Romaszewskiego, wieloletnie-

go przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, o przed-

stawienie referatu dotycz¹cego stanu realizacji rekomendacji przyjêtych

przez uczestników konferencji „Probacyjne œrodki polityki karnej” z 2000

roku.





Sesja I

Œrodki probacyjne
alternatyw¹ dla kary

pozbawienia wolnoœci

Przewodnicz¹cy obrad:
senator Teresa Liszcz

przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Tadeusz Wo³ek
podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci





Referaty





Senator Zbigniew Romaszewski
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Przystêpuj¹c do omawiania wyników naszej konferencji z 2000 r. muszê

powiedzieæ, ¿e mam doœæ mieszane uczucia. Zacznê od tych przyjemniej-

szych. Na pewno nale¿y zauwa¿yæ sukces tej konferencji. Po pierwsze, zo-

sta³y podjête prace legislacyjne, które w jakiœ sposób realizowa³y postulaty

konferencji, powsta³a ustawa o kurateli, powsta³y odpowiednie przepisy

wykonawcze, powsta³y przepisy wykonawcze do mediacji zwi¹zane z Ko-

deksem postêpowania karnego. Mo¿emy wiêc uznaæ, ¿e sporo siê zmieni³o.

Mo¿emy równie¿ zauwa¿yæ, ¿e w tzw. miêdzyczasie liczba kuratorów za-

wodowych wzros³a mniej wiêcej o oko³o tysi¹ca osób. W ka¿dym b¹dŸ razie

do koñca 2004 r. tak wzroœnie, czyli mo¿na by czerpaæ z tego pewn¹ satys-

fakcjê. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa, i to nie ma³o wa¿na, to jest to, ¿e jednak w tej chwili siê

spotykamy, ¿e konferencja spotka³a siê z zainteresowaniem ze strony œro-

dowisk prawniczych, no i nie bez pewnej satysfakcji mo¿emy siê znowu tu-

taj spotkaæ. Czyli okazuje siê, ¿e s¹ ludzie, których interesuje problematyka

probacji, którzy chc¹ na ten temat rozmawiaæ. Czyli zosta³ postawiony pro-

blem, ten problem istnieje i wokó³ tego problemu formuje siê œrodowisko.

To jest, powiedzia³bym, pozytywna strona naszej konferencji.

Du¿o gorzej wygl¹da problem, kiedy próbujemy wyniki naszej konfe-

rencji, a wiêc mo¿liwoœci wykorzystania probacji jako wiod¹cej polityki

karnej, skonfrontowaæ z nasz¹ skrzecz¹c¹ rzeczywistoœci¹. Trzeba powie-

dzieæ, ¿e wyniki wygl¹daj¹ doœæ miernie i myœlê, ¿e w ten sposób nasza dys-

kusja, która siê tutaj toczy, zaczyna przybieraæ coraz bardziej akademicki

charakter. W gruncie rzeczy my ju¿ doskonale wiemy, kto bêdzie zwolen-

nikiem zaostrzenia kary, kto bêdzie zwolennikiem rozumienia kary jako

prewencji, jako odp³aty, a kto bêdzie zwolennikiem traktowania kary jako

pewnego procesu wychowawczego przywracaj¹cego cz³owieka spo³eczeñ-
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stwu. Problem jest, nasze w¹tpliwoœci i tezy usystematyzowaliœmy, mo¿e-

my próbowaæ je uzupe³niaæ, zmieniaæ kodeksy, nie wiem, czy koniecznie,

mo¿emy poprawiaæ jakieœ szczegó³y w ustawach. Nie zmienia to natomiast

jednej rzeczy, ¿e w moim g³êbokim przekonaniu w chwili obecnej naszego

pañstwa generalnie nie staæ na prowadzenie jakiejkolwiek polityki karnej,

niezale¿nie, czy bêdzie to represyjna polityka preferuj¹ca u¿ycie kar izola-

cyjnych, czy te¿ zgodna z za³o¿eniami kodeksu z 1997 r., bardzo nowoczes-

nego kodeksu, polityka szeroko oparta na œrodkach probacyjnych.

Proszê pañstwa, s¹dzê, ¿e nasi, powiedzia³bym, ortodoksyjni libera³o-

wie s¹ mimo wszystko przesi¹kniêci t¹ dawn¹, bardzo star¹ ide¹ bazy i nad-

budowy. No i nic dziwnego, ¿e wymiar sprawiedliwoœci znalaz³ siê w tej

nadbudowie. Konsekwencj¹ tego jest to, co w tej chwili obserwujemy, a co

w³aœciwie mo¿na by³oby okreœliæ jako kryzys wymiaru sprawiedliwoœci.

Myœlê, ¿e w³aœciwie realna dyskusja ju¿ w tej chwili powinna przejœæ ze

sfery rozwi¹zañ legislacyjnych i wkroczyæ w sferê dyskusji nad bud¿etem.

Bo je¿eli ja w bud¿ecie nie zobaczê œrodków przeznaczonych na wykonanie

kar nieizolacyjnych, to po czternastu latach bycia senatorem po prostu nie

wierzê, ¿e jesteœmy w stanie coœ w tym kierunku zrobiæ.

No bo jak wygl¹da nasza sytuacja? Zajmijmy siê kwesti¹ wiêziennictwa.

Wzmiankowa³ ju¿ o tym pan profesor Zoll. Otó¿ sytuacja wygl¹da w tej

chwili w ten sposób, ¿e w roku 2003 œrednie zape³nienie wiêzieñ wynosi³o

82 tysi¹ce 250 osób, przy czym zajmowali oni 64 tysi¹ce miejsc, na które

przewidziane jest nasze wiêziennictwo. Jednoczeœnie 28 tysiêcy skazanych

oczekiwa³o na odbycie kary w dalszej przysz³oœci.

Co siê mo¿e tutaj zmieniæ? Zmieniæ siê mo¿e tylko tyle, na ile pozwala

bud¿et wiêziennictwa w roku 2004. Bud¿et ten normalnie wzroœnie o 2,5%,

co przy inwestycjach rzêdu 52 milionów pozwoli na zrealizowanie dodatko-

wo 801 miejsc.

W tych warunkach o polityce represyjnej w ogóle nie mamy co opowia-

daæ. Mo¿na by siê zastanawiaæ, czy nie nale¿a³oby rozszerzyæ mo¿liwoœci

stosowania krótkoterminowych kar pozbawienia wolnoœci. Ale i tak, i tak

skazani bêd¹ oczekiwali w kolejce na odbycie kary.

Wobec tego mo¿e rzeczywiœcie istnieje realna mo¿liwoœæ rozwi¹zania

tych problemów za pomoc¹ œrodków probacyjnych.

Ale to wygl¹da równie¿ fatalnie. W 2001 r. mieliœmy 216 tysiêcy 907 do-

zorów, to z atlasu przestêpczoœci prof. Siemaszki, i te dozory pe³ni³o 2 ty-

si¹ce 77 kuratorów.

Od tego czasu liczba kuratorów niew¹tpliwie wzros³a, ale i tak trudno

przewidywaæ, a¿eby w roku 2004 przekroczy³a ona znacznie 3 tys. osób.
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W ten sposób liczba kurateli na jednego kuratora bêdzie wynosi³a w grani-

cach 80 do 90.

My mo¿emy to prze¿ywaæ oczywiœcie jako sukces, bo w roku 2001 licz-

ba dozorów na jednego kuratora wynosi³a 104, niemniej jednak, je¿eli

chodzi o realne mo¿liwoœci wykonywania kar nieizolacyjnych, to powie-

dzmy sobie szczerze, ¿e jesteœmy prawie w tym samym miejscu, w którym

byliœmy.

Je¿eli chodzi o statystykê orzekanych kar, to wygl¹da ona nastêpuj¹co:

12,6% orzekanych kar stanowi bezwzglêdne pozbawienie wolnoœci, 12,6%,

a wiêc niedu¿o, 18,4% stanowi¹ kary grzywny i myœlê, ¿e bêd¹ one orzeka-

ne z coraz mniejsz¹ czêstotliwoœci¹. W zwi¹zku z ubo¿eniem spo³eczeñ-

stwa i prywatyzacj¹ komorników egzekucja tych kar staje siê coraz bardziej

problematyczna. W 7,6% przypadków sêdziowie orzekaj¹ kary ogranicze-

nia wolnoœci. Sêdziowie czyni¹ to niechêtnie, gdy¿ nie bardzo wiedz¹, kto

i jak mia³by te kary wykonywaæ.

No i wreszcie 61,4% kar orzekanych stanowi¹ kary pozbawienia wolno-

œci w zawieszeniu, do tego dochodz¹ zwolnienia warunkowe. Oznacza to,

¿e w ponad 60% przypadków egzekucja wyroku bêdzie mia³a charakter

czysto iluzoryczny. Znaczy to, ¿e ktoœ wyjdzie z wiêzienia, kurator dowie

siê, ¿e wyszed³ i na tym praktycznie kontakty siê koñcz¹.

Myœlê, ¿e mówi¹c o karach nieizolacyjnych, a szczególnie o kwestii rea-

lizacji dozoru, trzeba zwróciæ uwagê na ogromne trudnoœci, jakie w tej

chwili pojawi³y siê przy realizacji tych kar. Proszê pañstwa, je¿eli mamy

bezrobocie oscyluj¹ce w granicach 20%, to przepraszam bardzo, ale ja nie

bardzo wiem, jak ci kuratorzy maj¹ prowadziæ te dozory. W dawnych, „do-

brych czasach” klient zg³asza³ siê do kuratora, kurator za³atwia³ mu pracê

i w tym momencie mia³ rozwi¹zany problem na 9–10 godzin dziennie. Pod-

opieczny zmienia³ œrodowisko, a zadaniem kuratora by³o jedynie dopilno-

waæ, ¿eby on do tej pracy chodzi³. Je¿eli przestawa³, nale¿a³o realizowaæ

odpowiednie naciski. Nie zawsze dawa³o to rezultaty, ale chocia¿ by³a na-

dzieja, ¿e cz³owiek zostanie wyrwany ze œrodowiska, ¿e uzyska inne œrodo-

wisko i jest nadzieja na jego resocjalizacjê.

Obecnie takie rozwi¹zanie sta³o siê praktycznie nierealne. Zdobycie

przez kuratora jakiegoœ miejsca pracy dla swojego podopiecznego, zapew-

nienie mu dachu nad g³ow¹ to problemy, które przekraczaj¹ mo¿liwoœci

przeciêtnego kuratora. Najlepiej stan¹æ w sytuacji takiego kuratora. Jeœli

sobie wyobra¿ê, ¿e mam takich trzech, piêciu podopiecznych, nie 104, to

muszê przyznaæ, ¿e przy wszystkich moich znajomoœciach, kontaktach,

efektywna kuratela wype³nia³aby mi ca³y czas.
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Spotykamy siê wiêc ze zjawiskiem ogromnych trudnoœci w realizacji

przez poszczególnych kuratorów zadañ probacyjnych.

W tym miejscu mogê uczyniæ w³aœciwie jedno podstawowe wytkniêcie

rz¹dz¹cym, ró¿nych zreszt¹ orientacji. Mianowicie, ¿e jeden z postulatów

podnoszonych na naszej konferencji w ogóle zosta³ pominiêty, a jak myœlê,

jest to postulat w tej chwili zasadniczy, postulat, który móg³by w jakiejœ

mierze przywróciæ efektywnoœæ dzia³ania probacyjnego. Jest to kwestia

scentralizowania dzia³añ probacyjnych.

Zespo³y probacyjne zlokalizowane przy s¹dach okrêgowych w³aœciwie

funkcjonuj¹ w roli petentów, którzy biegaj¹ po urzêdach centralnych, po

urzêdach samorz¹dowych, a¿eby móc cokolwiek za³atwiæ i nie bardzo s¹

w stanie.

Pozycja prezesa s¹du okrêgowego nie jest to pozycja w danym okrêgu

tak silna, a¿eby opieraj¹c siê na niej udawa³o siê coœ za³atwiæ. Ju¿ nie wspo-

minam, ¿e prezes ma jeszcze na g³owie inne problemy, rosn¹ce zaleg³oœci

we wszystkich rodzajach spraw, w sprawach karnych, w sprawach pracy,

w sprawach gospodarczych itd., itd., wobec tego jeszcze zajmowanie siê

kuratorami stanowi problem bardzo dalekiego planu.

Wydaje mi siê wiêc, ¿e jedynym rozs¹dnym rozwi¹zaniem tej sytuacji

jest powo³anie przy Ministerstwie Sprawiedliwoœci instytucji centralnej,

funkcjonuj¹cej podobnie jak funkcjonuje obecnie Centralny Zarz¹d S³u¿-

by Wiêziennej. Powo³anie Urzêdu ds. Probacji, ewentualnie po³¹czenie go

z CZSW w jedn¹ instytucjê zajmuj¹c¹ siê egzekucj¹ kar, mog³oby stworzyæ

siln¹, sprawn¹ i efektywn¹ instytucjê, która by³aby w stanie doprowadziæ

do realizacji kar nieizolacyjnych.

Nie jest to ³atwe zadanie, które by stanê³o przed szefem takiej organiza-

cji. Bo có¿ to znaczy? Znaczy to, ¿e nale¿a³oby, po pierwsze, stworzyæ mo¿-

liwoœæ wyrwania ludzi ze œrodowisk patologicznych, a to oznacza stworzenie

mo¿liwoœci zdobywania dla nich miejsc pracy, to oznacza stworzenie im

mo¿liwoœci zdobywania dachu nad g³ow¹.

Jak takie mo¿liwoœci wygl¹daj¹? Myœlê, ¿e mo¿na by na przyk³ad reakty-

wowaæ hufce pracy, które siê po prostu zapad³y w naszym spo³eczeñstwie

rynkowym, do niczego s¹ niepotrzebne. To nieprawda, w czasach wielkie-

go kryzysu, kiedy narasta³y zjawiska patologiczne, w³aœnie hufce pracy

odegra³y ogromn¹ rolê w socjalizowaniu wyalienowanej, odepchniêtej na

margines ludnoœci.

Mo¿na by do tego powróciæ. Nale¿a³oby zainicjowaæ w porozumieniu

z Ministerstwem Pracy roboty publiczne. Mo¿liwoœci organizacji robót pu-

blicznych w Polsce s¹ bardzo du¿e, trzeba tylko na to wyasygnowaæ œrodki.
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Nale¿a³oby zbieraæ oferty prac spo³ecznie u¿ytecznych, mog¹ one doty-

czyæ s³u¿by zdrowia, edukacji, ekologii itp.

Nale¿a³oby wejœæ w kontakt z przedsiêbiorcami prywatnymi, z samo-

rz¹dami. Wydaje mi siê, ¿e jedynie poprzez autorytet w³adzy centralnej,

poprzez bezpoœrednie kontakty wsparte ewentualnymi uregulowaniami

normatywnymi, mo¿na by osi¹gn¹æ jakieœ rezultaty, mo¿na by o¿ywiæ i na-

daæ dzia³aniom probacyjnym realny charakter.

Reasumuj¹c, mówi¹c o realizacji œrodków probacyjnych, muszê powtó-

rzyæ, ¿e uwierzê w nie dopiero wtedy, kiedy zobaczê odpowiednie zapisy

w ustawie bud¿etowej. Do tej pory nasza dyskusja mia³a ci¹gle charakter

akademicki. Oczywiœcie, zawsze mo¿na coœ poprawiæ, zawsze mo¿na coœ

zmieniæ, zawsze mo¿e byæ trochê lepiej, niemniej jednak z tego miejsca,

w którym siê znajdujemy, nie bêdziemy siê w stanie przesun¹æ.

Na koniec kilka s³ów o mediacji. Muszê powiedzieæ, ¿e jest to rzecz,

która budzi mój szczery podziw i zdumienie. Dzia³ania mediacyjne opiera-

j¹ siê na grupie spo³eczników, socjologów, prawników, sêdziów, prokurato-

rów, którzy postanowili tê inicjatywê realizowaæ i którzy z pe³nym samoza-

parciem ju¿ od wielu lat usi³uj¹ siê z tym przebijaæ. Na dodatek nie bez

sukcesów.

Inicjatywa ta natomiast ci¹gle spotyka siê z daleko id¹c¹ obojêtnoœci¹ ze

strony prawników, ze strony s¹dów, prokuratur, ze strony nawet ministra

sprawiedliwoœci jako coœ nie do koñca jasnego.

Myœl¹c w kategoriach zdroworozs¹dkowych, wydaje siê, ¿e kiedy ma siê

zawalone s¹dy, kiedy zaleg³oœci rosn¹ z dnia na dzieñ, uruchomienie me-

chanizmu, który by wyjmowa³ z s¹dów czêœæ spraw i rozwi¹zywa³ je na dro-

dze ugody, stanowi³oby jakieœ rozwi¹zanie. Nie wszystkie sprawy oczywi-

œcie znikn¹ z s¹dów, niech to bêdzie dziesiêæ, mo¿e dwadzieœcia procent,

ale to siê wszystko liczy. Tym bardziej ¿e my siê koncentrujemy tutaj na

sprawach karnych, a przecie¿ istnieje ca³a sfera spraw cywilnych, prawa

pracy, spraw gospodarczych, gdzie stworzenie mo¿liwoœci mediacyjnych

pozwoli³oby, aby te sprawy w jakiejœ czêœci w ogóle nie wchodzi³y do s¹du

i nie zwiêksza³y tych gigantycznych zaleg³oœci.

Koñcz¹c sprawy mediacyjne, myœlê, ¿e w naszym spo³eczeñstwie, w spo-

³eczeñstwie XXI wieku, gdzie w sposób nieprzerwany narastaj¹ gigantyczne

iloœci uregulowañ normatywnych, stworzenie mo¿liwoœci ugody w miejsce

pieniactwa s¹dowego, to jest jakaœ perspektywa, godna ze wszech miar po-

parcia.

Dziêkujê bardzo.



Prof. dr hab.Teodor Szymanowski

Problemy œrodków polegaj¹cych
na poddaniu skazanego

(sprawcy) próbie

Pani Przewodnicz¹ca, Szanowni Zebrani!

W swoim wyst¹pieniu chcê poruszyæ kilka zagadnieñ, czas jest krótki

i w³aœciwie nie wyczerpiê ca³ego tematu, który jest zaznaczony w progra-

mie naszej konferencji. Natomiast chcia³em zwróciæ uwagê na miejsce

œrodków probacji w naszej polityce karnej, a nastêpnie wskazaæ na pewne

elementy charakteryzuj¹ce treœæ probacji wspó³czeœnie i wreszcie sformu-

³owaæ pewne wnioski dotycz¹ce problemów organizacyjnych czy struktu-

ralnych, które tu by³y poruszane.

Zacznê od tego, ¿e wspomnê o Ÿród³ach, którymi siê pos³u¿y³em. S¹ nimi,

po pierwsze, dane statystyczne pochodz¹ce z resortu sprawiedliwoœci, po dru-

gie, czêœciowo wykorzystane wyniki badañ nad funkcjonowaniem kurateli

w Polsce w odniesieniu do doros³ych sprawców przestêpstw w pierwszym

pó³roczu 2002 r. Dane te nie by³y jeszcze publikowane, wiêc mogê œmia³o je

tutaj przytoczyæ, choæ niektóre osoby mia³y okazjê z nimi siê zapoznaæ.

Zacznê od miejsca probacji w polityce kryminalnej. Pan profesor Zoll

w swoim wyst¹pieniu w³aœnie wspomnia³ o miejscu probacji w polityce

karnej, ja jeszcze dodam tylko jedno do tego, ¿e je¿eli przyjêto, moim zda-

niem, jak najs³uszniej zasadê stosowania kary pozbawienia wolnoœci jako

ultima ratis, to uwa¿am, ¿e by³o to w pe³ni uzasadnione i nastêpstwem tego

jest stosowanie innych œrodków, niewi¹¿¹cych siê z pozbawieniem wolno-

œci, co jest logicznym skutkiem tej zasady.

Przy okazji pragnê te¿ powiedzieæ, ¿e ca³kowicie podzielam pogl¹d pana

profesora Zolla, ale jednoczeœnie pragnê wyraziæ zdanie, bo mo¿e nie wszy-

scy sobie zdaj¹ sprawê z tego, ¿e mamy jeden z najsurowszych kodeksów
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karnych w Europie. Warto wiêc jednak o tym pamiêtaæ, jak i to, ¿e jest on

surowszy ni¿ Kodeks karny Rzeczypospolitej Polskiej z 1932 r., ale z³ago-

dzony czy te¿ zracjonalizowany w stosunku do Kodeksu karnego z 1969,

i ¿e w ¿adnym razie nie jest to kodeks liberalny.

Jeœli chodzi o znaczenie œrodków probacji w polityce karnej, to zacznê

od 1985 r., kiedy liczba skazañ by³a znacznie ni¿sza, bo wynosi³a 149 tysiê-

cy, a w roku 2001 liczba ta wynosi³a 315 tysiêcy. Tylko trzeba tu powie-

dzieæ tak¿e o pewnej komplikacji, poniewa¿ w roku 2001 by³o oko³o 75

tysiêcy skazañ za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeŸwoœci (art. 178a),

co spowodowa³o ogromny wzrost przestêpczoœci mierzonej statystyk¹ poli-

cyjn¹ i liczb¹ skazañ s¹dowych, a jednoczeœnie wiemy, ¿e przedtem czyny

te stanowi³y wykroczenie.

Analizuj¹c dane ze statystyk kryminalnych czêsto wy³¹czam skazania

z art. 178a, dlatego ¿e musia³y zmieniæ one lub wp³yn¹æ na strukturê kar,

w tym i kary pozbawienia wolnoœci.

Zwróæmy uwagê na nastêpuj¹ce kolejne dane. Otó¿ w³aœnie w roku

1985 skazañ z warunkowym zawieszeniem, ja bêdê mo¿e tak upraszcza³,

¿eby to by³o w jakiœ sposób czytelniejsze, 60 tysiêcy, bezwzglêdnych ska-

zañ by³o niewiele mniej, bo 52 tysi¹ce.

W roku 1997 tych skazañ by³o, jeœli chodzi o karê z warunkowym zawie-

szeniem, 116 tysiêcy i 26 tysiêcy bezwzglêdnych skazañ. Potem nast¹pi³a

zmiana w Kodeksie karnym, o której ju¿ by³a mowa i nastêpowa³ wzrost kar

z warunkowym zawieszeniem, tak ¿e orzeczeñ takich w 2001 r. by³o 185 tys.,

w 2002 r. – 136 tys. kar bezwzglêdnych i 214 tys. kar warunkowo zawieszo-

nych (36 tys. kar bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci).

We wskaŸnikach te zmiany przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: jeœli przyj-

miemy rok 1985 za 100 (skazania z warunkowym zawieszeniem); to w 1997

roku ten wskaŸnik wynosi³ 191, a w latach 2001–2003 – 356,6.

Spotka³em siê z takim zdaniem, ¿e mamy dziwn¹ politykê karn¹, skoro

jest tak nieprawdopodobnie wysoka liczba skazañ na karê pozbawienia

wolnoœci z warunkowym zawieszeniem. Ale muszê wyraziæ pogl¹d, ¿e ci

krytycy nie bior¹ pod uwagê nastêpuj¹cych okolicznoœci, mianowicie, ¿e

kary grzywny stosuje siê znacznie rzadziej ni¿ w dawnym stanie prawnym

z dwóch powodów: z uwagi na jej usytuowanie prawne, tj. ¿e s¹d nie orzeka

tej kary, jeœli jest przekonany, ¿e grzywna by³aby nieuiszczona, a jednocze-

œnie nie by³oby mo¿liwoœci jej egzekucji, a drugi powód jest rzeczywisty –

pauperyzacja czêœci spo³eczeñstwa.

Nie zgadzam siê z tym, o czym siê czêsto mówi, ¿e ca³e polskie spo³e-

czeñstwo biednieje, bo to jest nieprawda, wrêcz przeciwnie, sytuacja wiêk-
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szoœci siê poprawi³a, natomiast prawd¹ jest to, ¿e s¹ œrodowiska spo³eczne,

które ¿yj¹ w biedzie lub nawet w nêdzy, które maj¹ sprawy karne, potem ci

ludzie s¹ skazywani, a s¹ to osoby w du¿ym stopniu z marginesu spo³eczne-

go, osoby biedne, niemaj¹ce pieniêdzy, wiêc nic dziwnego, ¿e nie koñczy

siê sprawa skazaniem na grzywnê, bo mamy jeszcze karê ograniczenia wol-

noœci. Znam ciekaw¹ monografiê autorstwa doktora Janusza Zagórskiego,

który przedstawia trudnoœci wykonywania tej kary, ale w swoim modelu

teoretycznym kara ta jest bardzo dobrze pomyœlana. W niektórych krajach

europejskich zdaje zreszt¹ praktyczny egzamin, ale co zrobiæ w kraju,

w którym, po pierwsze, jest jednak znaczne bezrobocie, po drugie, zak³ady

pracy nie chc¹ za bardzo przyjmowaæ skazanych.

Ten problem szczegó³owo zbada³ w³aœnie dr Zagórski, natomiast ja tyl-

ko powierzchownie dotkn¹³em tej kwestii, ale okaza³o siê, ¿e rzeczywiœcie

s¹ znaczne trudnoœci zwi¹zane z organizacj¹, z przeprowadzaniem badañ

lekarskich, szkoleñ i potem dozorowania skazanych osób, które s¹ zatrud-

nione.

W tej sytuacji dochodzimy wiêc do wniosku, ¿e podstawowym œrodkiem

stosowanym w polityce karnej w Polsce s¹ kary pozbawienia wolnoœci z wa-

runkowym zawieszeniem i twierdzê, ¿e bardzo dobrze, ¿e tak jest.

Trzeba powiedzieæ o jeszcze jednym czynniku, z czego mo¿e nie zaw-

sze zdajemy sobie sprawê. Kodeks karny z 1969 r. pope³ni³ bardzo wiele

b³êdów, a jednym z nich by³o wykreœlenie krótkiej kary pozbawienia wol-

noœci. To by³ kolosalny b³¹d i muszê powiedzieæ, ¿e tu krytykujê równie¿

nawet nasz¹ doktrynê prawa karnego, doktrynê, która zasadniczo jest no-

woczesna, ale w³aœnie wtedy, kiedy pracowano nad Kodeksem karnym, ja

zg³asza³em nieœmia³o propozycjê, ¿eby zastosowaæ coœ, co w Europie jest

ju¿ znane, np. kary weekendowe, „pó³uwiêzienie”, to s¹ ju¿ wypróbowane

kary.

W obecnym Kodeksie karnym rzeczywiœcie brakuje krótkiej kary po-

zbawienia wolnoœci. Co prawda kodeks zmieni³ siê istotnie w ten sposób,

¿e mamy tutaj sankcjê od jednego miesi¹ca pozbawienia wolnoœci, ten dol-

ny próg zosta³ wiêc obni¿ony, ale w sumie mo¿na by powiedzieæ, ¿e moim

zdaniem odczuwa siê brak krótkiej kary, ¿e mog³aby ona jednak funkcjo-

nowaæ, bo wtedy byœmy mieli pod tym wzglêdem bogatsze mo¿liwoœci, jeœ-

li chodzi o œrodki realizacji prawnokarnej. To jest jedno zagadnienie.

Drugie, to jak wygl¹da stan aktualny, jeœli chodzi o sprawowanie dozoru.

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa³y wa-

runkowe zawieszenia kary, których w 2002 r. by³o 207 tysiêcy, warunko-

wych zwolnieñ by³y 33 tysi¹ce. Nie mamy danych dotycz¹cych dozorów
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orzeczonych w zwi¹zku z wykonywaniem kary ograniczenia wolnoœci czy

w zwi¹zku z warunkowym umorzeniem postêpowania kamego lub te¿ jesz-

cze tej formy, która jest niewykorzystywana, mianowicie – dozory dobro-

wolne (art. 267 Kodeksu karnego wykonawczego). Mo¿na by powiedzieæ,

¿e jest oko³o 300 tysiêcy dozorów. Je¿eli siê jeszcze uwzglêdni tak zwane

dozory uproszczone, obecnie zwane okresow¹ kontrol¹ s¹dów, to pokazuje

rangê iloœciow¹ tego zagadnienia.

Nastêpny problem, o którym chcia³em tutaj wspomnieæ, to treœæ wyko-

nania dozorów. Wiemy, ¿e prawo, tj. Kodeks karny wykonawczy i ustawa

o kuratorach s¹dowych, wyraŸnie mówi, jakie s¹ zadania œrodków probacji.

S¹ to mianowicie funkcje:

— kontrolna czy te¿ nadzorcza,

— resocjalizacyjno-wychowawcza,

— opiekuñcza (pomocowa).

S¹ to trzy zasadnicze funkcje omawianych œrodków.

W tych badaniach, które przeprowadza³em we wszystkich okrêgach

s¹dowych przy pomocy kuratorów, da³o siê ustaliæ w pewnym stopniu, co

jest w³aœciwie treœci¹ wykonywania tej kary. Tu powo³am siê szczegó³o-

wiej na te badania, to znaczy, co by³o treœci¹ rozmów i kontaktów z kurato-

rami.

Najczêœciej by³o to wykonywanie obowi¹zków i zaleceñ na³o¿onych

przez s¹d oraz wskazañ kuratora. Uœwiadamianie o konsekwencjach nie-

w³aœciwego zachowania i ostrze¿eñ podopiecznych przy zastosowaniu

w razie koniecznoœci œrodków przewidzianych prawem. Nastêpnie, mate-

rialne warunki ¿ycia, stosunki rodzinne, zagadnienia zwi¹zane z prac¹,

nauk¹, leczeniem odwykowym, udzielanie porad w sprawach ¿yciowych

skazanego, a nierzadko porad prawnych, motywowanie podopiecznego

do pozytywnych dzia³añ w jego interesie lub jego rodziny, w zwi¹zku z re-

alizacj¹ dozoru. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e by³o to zasadnicz¹ treœci¹ tych

rozmów.

Przy okazji chcia³em tutaj sprostowaæ pewne pogl¹dy wynikaj¹ce z bra-

ku informacji. Jest nieprawd¹, ¿e dozór jest iluzoryczny, poniewa¿ przeciêt-

nie dochodzi do kontaktu kuratora s¹dowego raz w miesi¹cu. Przeciêtnie, to

znaczy, ¿e s¹ sprawy, w których ten kontakt jest du¿o czêstszy, i takie, kie-

dy rzeczywiœcie nie ma ¿adnej potrzeby i kurator mo¿e rozpoznaæ sprawê

nawet w drodze kontaktu telefonicznego, je¿eli ktoœ dobrze pracuje, uczy

siê, nie ma ¿adnych problemów po pierwszym czy drugim sprawdzeniu.

W tej sytuacji mo¿emy wyprowadziæ wniosek, ¿e kuratela oczywiœcie

nastrêcza szereg uwag krytycznych czy zastrze¿eñ, o czym mówi³ te¿ pan
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senator Zbigniew Romaszewski, ale trzeba powiedzieæ, ¿e jedn¹ funkcjê

wykonuje ona nale¿ycie, tj. nadzorczo-kontroln¹.

Nie mo¿emy siê wypowiadaæ, jak¹ ma g³êbsz¹ wartoœæ ta forma kary, bo

trzeba by zrobiæ badania sprawdzaj¹ce, co siê dzieje z tymi skazanymi po

d³u¿szym czasie, w okresie piêcioletnim czy jeszcze póŸniej. Takie bada-

nia kiedyœ by³y prowadzone, ale obecnie nas na to nie staæ. Wydaje siê, ¿e

resort sprawiedliwoœci powinien byæ g³ównym zainteresowanym, bo to s¹

absolutnie niezbêdne badania.

Je¿eli chodzi o karê pozbawienia wolnoœci, takich badañ by³o kilka, miê-

dzy innymi moje, ale je¿eli chodzi o karê ograniczenia wolnoœci, jest praca

dr. Zagórskiego, z czego siê bardzo cieszy³em, monografia oparta na bada-

niach. Natomiast brakuje badañ nad nies³ychanie wa¿nym, szeroko stoso-

wanym œrodkiem, jakim s¹ œrodki probacyjne. Jest absolutnie niezbêdne,

aby takie badania przeprowadziæ.

Mo¿na broniæ tego pogl¹du, ¿e w³aœnie to œrodek, który zasadniczo

spe³nia funkcjê kontroln¹ zupe³nie nie najgorzej. Natomiast nie wiemy,

jak to dzia³a resocjalizacyjnie w d³u¿szej perspektywie. Chcê tu te¿ pod-

kreœliæ w œlad za danymi, które uzyska³em w resorcie sprawiedliwoœci, ¿e

np. odwo³anie warunkowego zwolnienia spowodowane ró¿nymi okoliczno-

œciami, w tym i pope³nienia przestêpstwa, zanotowano w 2002 r. a¿ w 19%

przypadków.

Chodzi tu o dozory zakoñczone odwo³aniem, bo inne zakoñczy³y siê po-

wodzeniem. Natomiast odwo³ania warunkowego zawieszenia kary, polega-

j¹ce na tym, ¿e s¹dy zarz¹dzi³y wykonanie kary, równie¿ wynosi³y oko³o

19%, co oznacza, ¿e wymienione œrodki stanowi¹ fikcjê.

Ostatni problem tu omawiany dotyczy miejsca probacji w dzia³alnoœci

kuratorów. Tutaj oprê siê na wynikach badañ, w których uwzglêdni³em

dwie okolicznoœci: pierwsza to jest, jak du¿o swojej aktywnoœci zawodowej

poœwiêca przeciêtnie kurator na poszczególne zadania. S¹ i ró¿ne zadania,

o których nie bêdê mówi³. Powiem tylko o dozorach, które stanowi¹ oko³o

l/3 ich aktywnoœci zawodowej. Reszta to wykonywanie innych kar, na przy-

k³ad kary pozbawienia wolnoœci, ograniczenia wolnoœci itd., sprawy pomo-

cy postpenitencjarnej i niestety czynnoœci administracyjne, które poch³ania-

j¹ rozmaicie – w s¹dach mniejszych oko³o 1/4, w innych s¹dach nieco mniej

– 20% czasu. Oczywiœcie s¹ czynnoœci administracyjne, które kurator musi

wykonywaæ, ale jest ich nadmiar, co do tego nie ma w¹tpliwoœci.

Druga rzecz to jest w³aœnie sprawa, ile dozorów sprawuj¹ kuratorzy.

W tym wypadku mówiê o s¹dowych obci¹¿eniach kuratorów zawodowych.

Je¿eli wiêc chodzi o dozory wszelkiego typu, to przypada 56 osób na jedne-
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go kuratora. Tu chcia³em wtr¹ciæ uwagê, w zwi¹zku z tym, o czym mówi³

pan senator Zbigniew Romaszewski, który nie mia³ sprawdzonych danych

i nie uwzglêdni³ kurateli spo³ecznej, która wykonuje ogromn¹ czêœæ zadañ.

Kuratorów spo³ecznych w ostatnim okresie mamy oko³o 15 tysiêcy, dla do-

zorów to jest zmienna liczba, ale rzeczywiœcie, gdyby nie by³o s¹dowych

kuratorów spo³ecznych, to by³aby istotnie katastrofa. Zgadzam siê z tym,

ale na szczêœcie s¹ co prawda kuratorzy ró¿nie dzia³aj¹cy, kiepsko, przeciêt-

nie i bardzo dobrze.

Czy mo¿na by powiedzieæ, ¿e tych 56 dozorów to jest du¿o czy ma³o?

Œmiem twierdziæ, ¿e to jest du¿o. Jeszcze trzeba zaznaczyæ, ¿e ww. liczba

nie rozk³ada siê równo, bo s¹ kuratorzy funkcyjni, którzy spe³niaj¹ ró¿ne in-

ne zadania. Poza tym wystêpuje zró¿nicowanie terenowe. Natomiast naj-

wa¿niejsze jest to, ¿e je¿eli tylko 1/3 czasu kuratorów jest przeznaczana na

dozory, to jest bardzo du¿o, bo s¹ jeszcze inne zadania do wykonania, m.in.

udzielana pomoc, obowi¹zkowa obecnoœæ w s¹dach i inne.

Chcia³em te¿ zaznaczyæ, ¿e nie jestem pesymist¹ i do tych osi¹gniêæ,

o których pan senator Romaszewski by³ uprzejmy powiedzieæ, trzeba jesz-

cze dodaæ z satysfakcj¹ i uznaniem pod adresem resortu, ¿e wreszcie rozpo-

czêto zwiêkszanie liczby kuratorów zawodowych.

W ubieg³ym roku, proszê mnie ewentualnie sprostowaæ, przyznano oko-

³o 400 etatów, w tym roku jest zapowiedŸ nastêpnych. Co prawda, pragnê

przypomnieæ, ¿e jako przewodnicz¹cy zespo³u komisji ds. reformy kkw

przes³a³em wnioski kilku ministrom sprawiedliwoœci (od lat dwunastu chy-

ba, bo prace zaczê³y siê w 1989r.), ¿e konieczne bêdzie zwiêkszenie liczby

kuratorów do 5 tysiêcy, co nadal jest aktualne.

Jeœli mówimy o kurateli, to najczêœciej myœlimy, ¿e chodzi o resocjaliza-

cjê, dobre traktowanie podopiecznych itd. Nie zdajemy sobie jednak spra-

wy z tego, na co ja zwróci³em uwagê w Sejmie pó³ roku temu, i¿ kurator

s¹dowy jest czynnikiem kontroli nad przestêpczoœci¹, przyczyniaj¹cym siê

do jej ograniczania. To jest nies³ychanie wa¿ne. W Stanach Zjednoczo-

nych, jak i w innych krajach np. bardzo wyraŸnie widaæ, ¿e je¿eli kontrola

kuratora jest œcis³a i stanowi element presji, to skazany liczy siê z tym, bo

kurator ma do dyspozycji jedn¹ sankcjê bardzo powa¿n¹, mianowicie wnio-

sek do s¹du o zastosowanie kary pozbawienia wolnoœci. Nie tylko wiêc po-

licja gwarantuje nam porz¹dek, stra¿ miejska, firmy ochroniarskie czy

zabezpieczenia techniczne, ale kurator, równie¿ s¹dowy.

Tutaj kierujê apel do wszystkich obecnych, szczególnie przedstawicieli

Sejmu i Senatu, ¿eby w ró¿nych dyskusjach, tak¿e nad bud¿etem, te fakty

uwzglêdniaæ.
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Oczywist¹ rzecz¹ jest, ¿e mo¿na wybieraæ ró¿ne rozwi¹zania, ale wydaje

mi siê, ¿e kraj nowoczesny i kraj, który ma prawo nowoczesne, ale bardzo

surowe, nie powinien dokonywaæ reorientacji polityki kryminalnej w kie-

runku jeszcze bardziej represyjnym.

Dziêkujê bardzo za uwagê.



Ewa Waszkiewicz

Stan realizacji rekomendacji
przyjêtych przez uczestników

poprzedniej konferencji

Pani Marsza³ek, Pani Przewodnicz¹ca, Szanowni Pañstwo!

Chcia³abym pañstwu przedstawiæ kilka swoich uwag na temat stanu reali-

zacji rekomendacji przyjêtych w³aœnie w dniach 20–21 paŸdziernika 2000 r.

w zakresie nale¿¹cym przede wszystkim do kompetencji Ministerstwa

Sprawiedliwoœci. Jedn¹ z bardziej istotnych rekomendacji przyjêtych na

pierwszej sesji by³o podjêcie dzia³añ na rzecz usprawnienia przebiegu po-

stêpowania karnego. Tu chcia³abym zwróciæ na niektóre kwestie szczegól-

n¹ uwagê. Tak jak ju¿ wczeœniej wspomina³ pan minister, zosta³a wydana

l lipca 2003 r. obszerna nowela do Kodeksu postêpowania karnego, która

z pewnoœci¹ realizuje rekomendacjê w zakresie usprawnienia postêpowa-

nia karnego.

Powsta³ nowy art. 304 pkt „a” Kodeksu postêpowania karnego pozwala-

j¹cy na sporz¹dzenie wspólnego protoko³u przyjêcia zawiadomienia o prze-

stêpstwie i przes³uchania jednoczeœnie w charakterze œwiadka. W art. 305

§ 3 z kolei jest umo¿liwiona sytuacja wszczynania i umarzania œledztwa

przez policjê w okreœlonych przypadkach. Art. 325 „f” kpk, który jest jakby

zupe³nym novum w polskiej procedurze, pozwala na umorzenie sprawy po

up³ywie piêciu dni dochodzenia, je¿eli dotychczas uzyskane dane nie

stwarzaj¹ dostatecznych podstaw do wykrycia sprawcy.

W postêpowaniu s¹dowym pierwszej i drugiej instancji na szczególn¹

uwagê zas³uguj¹ takie regulacje, jak rezygnacja z wyznaczonego uprzednio

obroñcy z urzêdu, je¿eli w toku postêpowania biegli psychiatrzy stwierdz¹,

i¿ poczytalnoœæ oskar¿onego nie budzi w¹tpliwoœci, jest to zawarte w art. 79

§ 4 kpk. Jest ju¿ mo¿liwoœæ odczytania protoko³ów przes³uchania œwiad-
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ków i oskar¿onych, gdy bezpoœrednie przeprowadzenie dowodu nie jest

niezbêdne, a ¿adna ze stron temu siê nie sprzeciwia.

Jest mo¿liwoœæ odczytania lub ujawnienia bez odczytania norm w sprawie

g³ównej innych protoko³ów i dokumentów. Mo¿liwoœæ orzekania o przepad-

ku lub zaliczeniu tymczasowego aresztowania na posiedzeniu, je¿eli wyrok

nie zawiera³ takiego rozstrzygniêcia. Nadto mo¿liwoœæ przes³uchania œwiad-

ka na odleg³oœæ z wykorzystaniem œrodków technicznych umo¿liwiaj¹cych

przeprowadzenie tej czynnoœci przez s¹d. Jest to art. 177 § la kpk.

Jeœli chodzi o rekomendacjê drugiej sesji, to przede wszystkim probacja

i kuratela. Myœlê, ¿e o roli kar wolnoœciowych, o tym, jakie maj¹ znaczenie,

nikogo tu w tym gronie nie muszê przekonywaæ. Analiza kar orzekanych

przez polskie s¹dy œwiadczy o tym, i¿ nie tylko doktryna, ale i praktyka do-

strzeg³a zalety probacji.

Lansowana czasem teza, i¿ s¹dy traktuj¹ karê pozbawienia wolnoœci ja-

ko panaceum na zwalczanie przestêpczoœci, jest z gruntu nieprawdziwa.

Œwiadcz¹ o tym dane z koñca 2002 r. obrazuj¹ce strukturê wymierzonych

kar. Dane te zostan¹ szerzej omówione w kolejnym wyst¹pieniu przedsta-

wiciela resortu, a w tym miejscu jedynie wska¿ê, i¿ 10,5% wszystkich ska-

zanych to skazania na karê bezwzglêdn¹ pozbawienia wolnoœci. 60% skazañ

to kary pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem wykonania.

10% to skazania na karê ograniczenia wolnoœci, a dopiero pozosta³e skaza-

nia dotycz¹ kary grzywny.

Tak siê przedstawia to z punktu widzenia prawa karnego, ale oprócz

prawa karnego i orzekania w stosunku do doros³ych mamy jeszcze orzeka-

nie w stosunku do nieletnich i mamy sprawy rodzinne i sêdziów rodzin-

nych.

Niepokoi mnie bardzo mocno w tej chwili jedna kwestia, mianowicie

wytworzenie siê wielkiej luki pomiêdzy œrodkami, którymi dysponuje sê-

dzia rodzinny orzekaj¹cy w sprawach dla nieletnich. Ta luka zosta³a wy-

tworzona poprzez kolejne zmiany strukturalne, do których nie chcê siê

odnosiæ w tym momencie, niemniej jednak jest luka pomiêdzy nadzorem

rodziców albo nastêpnym œrodkiem – nadzorem kuratora, a póŸniej zak³a-

dem poprawczym.

Praktycznie to, co jest poœrodku, a s¹ to ró¿nego rodzaju placówki o cha-

rakterze wychowawczym, które nie dzia³aj¹ nale¿ycie, i kwestia umiesz-

czania tam nieletnich wrêcz budzi niepokój, poniewa¿ czas oczekiwania

dochodzi do 2 lat.

Chcia³am równie¿ zaznaczyæ na marginesie, ¿e obecnie w Ministerstwie

Sprawiedliwoœci powsta³ zespó³ do prac nad tworzeniem nowej ustawy
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o postêpowaniu w sprawach nieletnich. Zespó³ ten podj¹³ prace z uwagi na

to, i¿ ustawa z 1982 r., która obecnie obowi¹zuje, jest ustaw¹ niedaj¹c¹ siê

ju¿ w³aœciwie stosowaæ i odbiegaj¹c¹ od rzeczywistoœci.

O roli s³u¿by kuratorskiej by³a tu ju¿ niejednokrotnie mowa, jako oczy-

wiœcie alternatywie w stosunku do kary pozbawienia wolnoœci czy w sto-

sunku do nieletnich lub do umieszczenia w zak³adzie poprawczym. Uwa-

¿am, ¿e s³u¿ba kuratorska zosta³a obecnie wyposa¿ona we wszystkie mo¿li-

we instrumenty. Kuratorzy maj¹ swoj¹ ustawê, maj¹ rozporz¹dzenia wyko-

nawcze do tej ustawy, maj¹ równie¿ zapewnione nale¿yte wynagrodzenie,

które oczywiœcie jest adekwatne do rangi tego zawodu. Nadal jednak musi

postêpowaæ etatyzacja tej s³u¿by. To zadanie okreœli³o d³ugofalowo mini-

sterstwo, przewiduj¹c zakoñczenie etatyzacji w 2006 roku.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e od ubieg³ego roku s¹dy powszechne maj¹

odrêbny bud¿et, jest to piêtnasta czêœæ ustawy bud¿etowej, a tworzenie od-

bywa siê na poziomie s¹dów okrêgowych i apelacyjnych. Minister spra-

wiedliwoœci posiada tylko kompetencje opiniodawcze, oczywiœcie w tym za-

kresie równie¿ bêdziemy wykorzystywali tê nasz¹ funkcjê i nasze upra-

wnienia.

System wykonywania kar nieizolacyjnych w niektórych pañstwach eu-

ropejskich wyposa¿ony jest w dodatkowe instrumenty czy instytucje, na

przyk³ad to jest dozór elektroniczny czy areszt weekendowy. Wprowadze-

nie jednak takich rozwi¹zañ na gruncie polskiego prawa wymaga znacz-

nych œrodków, a tak¿e jak twierdz¹ niektórzy, akceptacji spo³eczeñstwa,

akceptacji pod k¹tem przyjêcia takiego sposobu traktowania spraw, a jest

to, jak mi siê wydaje, doœæ d³uga procedura.

W tym miejscu chcia³abym powiedzieæ, ¿e z naszych obliczeñ i z na-

szych sprawozdañ wynika, ¿e œrednie obci¹¿enie osobistymi dozorami ku-

ratora zawodowego dla doros³ych wynosi³o w 2002 r. 153 œrodki probacyjne,

natomiast jeœli chodzi o kuratora rodzinnego, to mo¿emy tu mówiæ o liczbie

83 nadzorów.

Œrodkiem, na który chcia³abym zwróciæ pañstwa uwagê, s¹ oœrodki kura-

torskie pod opiek¹ kuratorów. W tych oœrodkach pozostawa³o na koniec

2002 r. 1335 nieletnich. Ich liczba w porównaniu do 2001 roku uleg³a

zmniejszeniu o oko³o 2204 osoby. To byli przede wszystkim ma³oletni,

którzy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami nie mog¹ byæ umieszczani,

poniewa¿ nie pozwalaj¹ na to obowi¹zuj¹ce przepisy.

Ministerstwo podjê³o starania, aby zmieniæ ten fakt i aby umo¿liwiæ ma-

³oletnim uczestnictwo w takich oœrodkach. Naszym zdaniem jest to bardzo

celowa inicjatywa, dlatego ¿e specyfik¹ orzekania w sprawach nieletnich
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jest to, ¿e je¿eli rzeczywiœcie nieletni popada w powa¿n¹ kolizjê z prawem,

wówczas go siê izoluje w sposób znaczny, czyli umieszcza najczêœciej w za-

k³adzie poprawczym.

Nie mo¿emy natomiast mówiæ o izolacji w przypadku rzeczywiœcie bar-

dzo powa¿nej kolizji z prawem nieletniego poprzez umieszczenie w kura-

torskim oœrodku. Kuratorskie oœrodki moim zdaniem s³u¿¹ do tego, ¿eby

zapobiegaæ w ogóle kolizji z prawem, wchodzeniu w konflikt z prawem,

wejœciu na z³¹ drogê. To powinny byæ oœrodki, które przede wszystkim po-

zwalaj¹ m³odzie¿y w³aœciwie spêdziæ czas poza domem, po szkole, ¿eby ta

m³odzie¿ nie musia³a siê gdzieœ wa³êsaæ, chodziæ w niebezpieczne miejsca,

nawi¹zywaæ kontakty ze œrodowiskiem przestêpczym doros³ych, ¿eby mia-

³a gdzie odrobiæ lekcje, ¿eby mog³a skorzystaæ z kulturalnych dóbr czy rów-

nie¿ rozwijaæ siê sportowo.

St¹d nasz du¿y wk³ad tutaj i chêæ, aby utworzyæ mo¿liwoœci prawne

umieszczania jednak w tych oœrodkach kuratorskich ma³oletnich, tym bar-

dziej ¿e kiedyœ to funkcjonowa³o z bardzo dobrym rezultatem.

Chcia³abym jeszcze zaznaczyæ, ¿e w tym czasie zakoñczy³ uzgodnienia

miêdzyresortowy zespó³, który przygotowa³ krajowy program zapobiegania

niedostosowaniu spo³ecznemu i przestêpczoœci wœród dzieci i m³odzie¿y.

W ramach tego programu opracowano procedury postêpowania nauczycieli

i metody wspó³pracy szkó³ z policj¹ w sytuacjach zagro¿enia dzieci i m³o-

dzie¿y przestêpczoœci¹, narkomani¹, alkoholizmem, prostytucj¹.

Stworzono system pomocy metodycznej dla osób pracuj¹cych z m³o-

dzie¿¹ zagro¿on¹ niedostosowaniem spo³ecznym, szczególnie w zakresie

interwencji kryzysowej w rodzinie. W ramach programu Ministerstwo

Sprawiedliwoœci bêdzie tworzy³o hostele w zak³adach poprawczych. Ho-

stele jest to firma przejœciowa uchronienia nieletniego przed powrotem na

drogê przestêpcz¹, jest to forma, która zapobiega przejœciu od razu z zak³a-

du poprawczego nieletniego do œrodowiska, z którego wyszed³, czêsto pa-

tologicznego. Mam nadziejê, ¿e uda nam siê zrealizowaæ ten program i jest

to moim zdaniem bardzo istotne w³aœnie w tym zakresie, aby ci, których re-

socjalizujemy w zak³adach poprawczych, nie wchodzili znów w konflikt

z prawem i nie stawali siê recydywistami.

Trzecia rekomendacja trzeciej sesji to mediacje. O znaczeniu mediacji

i jej roli nie muszê nikomu chyba tu mówiæ ani przekonywaæ do niej. Me-

diacje zgodnie z przyjêtymi rekomendacjami zosta³y przyjête do procedury

karnej i do procedury w sprawach nieletnich. S¹d na podstawie art. 3 pkt „a”

ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich mo¿e w ka¿dym stadium po-

stêpowania z w³asnej inicjatywy lub za zgod¹ pokrzywdzonego i nieletniego
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skierowaæ sprawê do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przepro-

wadzenia postêpowania mediacyjnego.

W rozporz¹dzeniu wykonawczym ministra sprawiedliwoœci z 18 maja

2001r. w sprawie postêpowania mediacyjnego w sprawach nieletnich okre-

œlono warunki, jakim powinny odpowiadaæ instytucje i osoby uprawnione

do przeprowadzenia mediacji, sposób rejestracji tych podmiotów w s¹dzie

okrêgowym, sposób szkolenia mediatorów. W za³¹czeniu do rozporz¹dze-

nia wskazano standardy szkolenia mediatorów, udostêpniania im akt spra-

wy oraz sposób dokumentowania mediacji. W procedurze karnej zezwala

na mediacje art. 23a kpk.

Chcia³am jeszcze na marginesie powiedzieæ pañstwu, ¿e w Minister-

stwie Sprawiedliwoœci, w lipcu tego roku, z inicjatywy ministra odby³o siê

spotkanie z Polskim Centrum Mediacji. W wyniku tego spotkania zosta³y

przes³ane do prezesów s¹dów apelacyjnych pisma ze wskazaniem, aby pre-

zesi zachêcili sêdziów do stosowania mediacji w procesie karnym i w postê-

powaniu z nieletnimi. Mam w tej chwili informacje, ¿e liczba tych mediacji

powoli wzrasta. Mam nadziejê, ¿e jest to dobry sygna³ i ¿e w kolejnych la-

tach bêdziemy mieli z tak¹ sam¹ w³aœciwie tendencj¹ wzrostow¹ do czy-

nienia.

Ju¿ koñcz¹c, chcia³abym siê jeszcze ustosunkowaæ do tematu OHP

i wspó³pracy z t¹ instytucj¹. Ministerstwo w grudniu zesz³ego roku, a kon-

kretnie minister sprawiedliwoœci podpisa³ porozumienie z komendantem

g³ównym OHP, na mocy którego komendant g³ówny OHP zobowi¹za³ siê

do udostêpniania na kuratorskie oœrodki swoich placówek na terenie ca³e-

go kraju. W zamian my jako resort zobowi¹zaliœmy siê szkoliæ kuratorów

spo³ecznych wywodz¹cych siê w³aœnie z pracowników OHP, posiadaj¹cych

oczywiœcie kwalifikacje.





Marek Motuk

Probacyjne œrodki karania
w œwietle orzecznictwa s¹dów

i statystyki wykonañ

Zanim przyst¹piê do w³aœciwej prezentacji, chcia³bym przedstawiæ pañ-

stwu strukturê kar orzekanych w 1999 r. w wybranych krajach Unii Euro-

pejskiej, a tak¿e w krajach Europy Wschodniej, w tym Polski, przy czym

prezentacja ta oparta jest na danych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci

opublikowanych w „Atlasie przestêpczoœci”.

Na pierwszym slajdzie* kolor z³oty oznacza karê grzywny, kolor fioleto-

wy oznacza karê pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej

wykonania, kolor zielony to bezwzglêdna kara pozbawienia wolnoœci i ko-

lor niebieski – pozosta³e kary i œrodki. Jak widzimy, 61,4% ogó³u orzeka-

nych kar w Polsce to kara pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawiesze-

niem wykonania kary, 18,4% – kara grzywny, 12,6% – kara pozbawienia

wolnoœci. Inne kary i œrodki to 7,6%.

Jak to wygl¹da w Anglii i Walii.

Kara grzywny to kolor z³oty – 70,3%, kara pozbawienia wolnoœci z wa-

runkowym zawieszeniem wykonania kary – zaledwie 0,2%, kara pozbawie-

nia wolnoœci bezwzglêdna – 7,5%.

Inne kary i œrodki, a wiêc kara ograniczenia wolnoœci, jeœli chodzi o Pol-

skê i inne kraje – prawie 22%.

Tak wiêc struktura kar orzekanych w Anglii i Walii jest zgodna z inten-

cj¹ naszego ustawodawcy. Kara grzywny, kara ograniczenia wolnoœci i kara

pozbawienia wolnoœci – bezwzglêdna czy z warunkowym zawieszeniem,

jako kara maj¹ca charakter wyj¹tkowy.
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Nastêpny kraj to Austria.

Struktura orzekanych kar trochê inna. Kara grzywny to nadal powy¿ej

50%, prawie 63% to kara pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawiesze-

niem – 22%, Bezwzglêdna kara pozbawienia wolnoœci wy¿sza ni¿ u nas, bo

l3,7% ogó³u kar. Pozosta³e kary i œrodki to l,5%.

Ponownie Polska w porównaniu z Finlandi¹. A¿ 91,4% to kary grzywny,

kara pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania –

4, 4%, zaœ bezwzglêdna kara pozbawienia wolnoœci – prawie 3% ogó³u orze-

kanych kar. Inne kary i œrodki – nieca³e 2%.

Dania. Kara grzywny tak¿e powy¿ej 50%, prawie 53%, kara pozbawienia

wolnoœci nieca³e 18%, kara bezwzglêdna pozbawienia wolnoœci – 20,5%,

zdecydowanie wy¿szy odsetek ni¿ w Polsce. Inne kary i œrodki nieznacznie

powy¿ej 9%.

Francja. 31% to kary grzywny, 32% – kara pozbawienia wolnoœci z warun-

kowym zawieszeniem, 17,1% kara bezwzglêdna pozbawienia wolnoœci, zde-

cydowanie wy¿szy, o 5%, odsetek ni¿ w Polsce, oraz 16% to inne kary i œrodki.

Niemcy. 70% kara grzywny, 13% – kara pozbawienia wolnoœci z warun-

kowym zawieszeniem jej wykonania, 6,5% – kara bezwzglêdna pozbawie-

nia wolnoœci. I znacznie powy¿ej 10% to inne kary i œrodki.

Szwecja. 61,5% – kara grzywny, kara pozbawienia wolnoœci z warunko-

wym zawieszeniem to zaledwie 1,9%, 11,8%, wiêc prawie 12%, na pozio-

mie zbli¿onym do Polski, to jest kara bezwzglêdna pozbawienia wolnoœci.

Pozosta³e kary i œrodki to a¿ 25%.

Taka struktura orzekanych kar w Szwecji odpowiada naszemu ustawo-

dawcy.

A teraz wybrane kraje Europy Wschodniej.

Czechy. Kara grzywny zaledwie 5,4%, warunkowe zawieszenie wykona-

nia kary pozbawienia wolnoœci – 61%, na poziomie zbli¿onym do Polski,

pozbawienie wolnoœci dwukrotnie wy¿sze, a wiêc bezwzglêdne dwukrot-

nie wy¿sze ni¿ w Polsce, prawie 25%. Inne kary œrodki – 9%.

Litwa. Kara grzywny zaledwie 3,4%, warunkowe zawieszenie wykona-

nia kary – 52,8%, bezwzglêdne pozbawienie wolnoœci ponadtrzykrotnie

wiêcej ni¿ w Polsce – 38%. Inne kary i œrodki nieznacznie powy¿ej 5%.

Polska na tle £otwy. Kara grzywny – nieca³e 16%, kara pozbawienia

wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania 58% nieca³e, kara

bezwzglêdna pozbawienia wolnoœci – 22%, a wiêc tak¿e o 10% wiêcej ni¿

w Polsce. Inne kary i œrodki nieznacznie powy¿ej 4%.

Estonia. Kara grzywny 25%, wiêcej ni¿ u nas, kara pozbawienia wolnoœci

z warunkowym zawieszeniem nieca³e 46%, kara pozbawienia wolnoœci
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bezwzglêdna prawie dwa razy wiêcej ni¿ u nas – 24%. Inne kary i œrodki

nieznacznie powy¿ej 4%.

Polska na tle S³owacji. Kara grzywny 5%, kara pozbawienia wolnoœci

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania – 72%, bezwzglêdna kara po-

zbawienia wolnoœci – 20%, o 8% wiêcej ni¿ w Polsce. Inne kary i œrodki nie-

znacznie poni¿ej 3%.

S³owenia – tendencja ta sama. 5% kara grzywny, 68% kara warunkowo

zawieszona, pozbawienie wolnoœci – l6%, o 4% wiêcej ni¿ u nas bezwzglêd-

ne. Inne kary i œrodki prawie 11%.

Wêgry. Tutaj struktura jest najbardziej zbli¿ona do zachodnioeuropej-

skich krajów europejskich. Grzywna prawie 44%, kara pozbawienia wolno-

œci z warunkowym zawieszeniem – 20%, a wiêc trzykrotnie mniej ni¿

w Polsce, kara pozbawienia wolnoœci na poziomie polskim – 12,6%. Inne

kary i œrodki a¿ 23%.

Prezentowane dane, jak zastrzegaj¹ autorzy opracowania, nale¿y trakto-

waæ z nale¿yt¹ ostro¿noœci¹, niemniej jednak pozwalaj¹ one na wyci¹gniê-

cie ogólnych wniosków, a przede wszystkim takich, ¿e w krajach Unii

Europejskiej kar¹ dominuj¹c¹ w orzecznictwie s¹dów jest kara grzywny,

która stanowi powy¿ej 50% ogó³u orzekanych kar. W drugiej kolejnoœci

orzekane s¹ inne kary i œrodki, dopiero na trzecim miejscu jest kara pozba-

wienia wolnoœci.

W krajach Europy Wschodniej kar¹ zdecydowanie dominuj¹c¹ jest kara

pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, która

stanowi ponad 50% ogó³u kar, dopiero na drugim miejscu jest kara grzyw-

ny, póŸniej kara pozbawienia wolnoœci i na koñcu kara ograniczenia wolno-

œci. Przypominam, zgodnie z intencj¹ polskiego ustawodawcy, ta gradacja

kar jest zupe³nie inna, a wiêc: kara grzywny, kara ograniczenia wolnoœci

i kara pozbawienia wolnoœci jako ta kara o charakterze wyj¹tkowym.

Wydaje siê, ¿e zakres orzekania przez s¹dy kary grzywny wynika przede

wszystkim ze zubo¿enia spo³eczeñstwa. Mo¿liwoœæ orzekania przez s¹dy

kary grzywny ograniczaj¹ trudnoœci w jej egzekucji. Czynnikiem ogranicza-

j¹cym jej orzekanie jest tak¿e nienale¿yte przygotowanie spraw kierowa-

nych do s¹du przez prokuraturê. W osiemnastoletniej praktyce orzeczniczej

s¹dowej spotka³em siê tylko z kilkoma przypadkami spraw, kiedy prokura-

tor zastosowa³ zabezpieczenie maj¹tkowe. W chwili obecnej jest to instytu-

cja martwa. S¹d orzekaj¹cy, maj¹c tylko akta przed sob¹, nie ma mo¿liwo-

œci, na podstawie oœwiadczenia oskar¿onego b¹dŸ te¿ do³¹czonych przez

niego dokumentów ustaliæ, jaki jest jego stan maj¹tkowy i czy uzasadnia on

wymierzenie kary grzywny.
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Nastêpne slajdy.

Uwagi o charakterze ogólnym. Informacje opracowane zosta³y w Wy-

dziale Statystyki Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawied-

liwoœci na podstawie danych wykazanych w s¹dach, w s¹dowych sprawozda-

niach rocznych. Niektóre dane z roku 1998 nie mog¹ s³u¿yæ do porównañ

z innymi okresami z uwagi na fakt, ¿e pewne regulacje prawne obowi¹zuj¹

dopiero od l wrzeœnia.

Trzecia uwaga, w niektórych przypadkach pominiêto rok 1998 z uwagi

na niemo¿noœæ porównania danych. Do porównañ s³u¿y³ w tym przypadku

rok 1997, a wiêc ostatni pe³ny rok obowi¹zywania starych przepisów.

Pierwszy wykres przedstawia liczbê osób os¹dzonych za przestêpstwa

przez s¹dy pierwszej instancji, to s¹ dane z repertorium K, kolor zielony oz-

nacza liczbê osób os¹dzonych w s¹dach okrêgowych, natomiast kolor ¿ó³ty

oznacza liczbê osób os¹dzonych w s¹dach rejonowych. Jest widoczna ró¿ni-

ca, zdecydowana liczba osób os¹dzonych to osoby s¹dzone w s¹dach rejo-

nowych.

Obserwuj¹c s³upki widzimy, ¿e liczba spraw os¹dzonych przez s¹dy re-

jonowe w latach 1993–1997 stale wzrasta³a: z 206 tysiêcy w roku 1993 do

280 tysiêcy w 1997 r. PóŸniej, w ci¹gu dwóch lat, 1998 i 1999 r., liczba osób
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os¹dzonych spad³a, natomiast ponownie i to zdecydowanie wzros³a w la-

tach 2000–2002. Od tego czasu notowano ca³y czas wzrost liczby osób

os¹dzonych.

Oczywiœcie w tej liczbie s¹ skazania z art. 178 „a” Kodeksu karnego za

prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeŸwoœci, przy czym zauwa¿am, ¿e

w 2000 r. by³y tylko cztery osoby skazane za to przestêpstwo, a mimo to

w 2000 r. liczba osób os¹dzonych wzros³a o 9, 7%, tj. blisko o 10%, czyli aku-

rat w tym przypadku skazania za tego rodzaju przestêpstwo nie mia³y wp³y-

wu na dynamikê os¹dzeñ.

W 2001 r. by³o tych osób ju¿ wiêcej o prawie 82 tysi¹ce, ale po odjêciu

nawet tej liczby i tak liczba osób os¹dzonych jest wiêksza ni¿ w latach po-

przednich. W 2000 r. liczba osób os¹dzonych wzros³a a¿ o 31 procent w sto-

sunku do roku ubieg³ego. W 2002 r. nast¹pi³ ponowny wzrost liczby osób

os¹dzonych, tym razem o oko³o 9%.

Przypominam na marginesie, ¿e w³aœnie w 2000 r. we wrzeœniu powsta³

problem przeludnienia jednostek penitencjarnych, liczba osób osadzonych

przekracza³a w skali kraju ogóln¹ pojemnoœæ tych jednostek o 4%, na ko-

niec 2000 r. – 15,7%, natomiast na koniec 2001 r. – 16,1%.

Jeœli chodzi o s¹dy okrêgowe, omówiê je ogólnie z braku czasu.

Na nastêpnym slajdzie rodzaje kar orzeczonych w s¹dach rejonowych to

tak¿e interesuj¹cy wykres. Bezwzglêdna kara pozbawienia wolnoœci ozna-

czona jest kolorem granatowym, kolor pomarañczowy to pozbawienie wol-

noœci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, kolor niebieski odnosi

siê do kary ograniczenia wolnoœci i wreszcie kolor zielony informuj¹cy o ka-

rze grzywny.

Widzimy, i¿ zdecydowanie dominuje kara pozbawienia wolnoœci z wa-

runkowym zawieszeniem jej wykonania, przy czym ca³y czas liczba tych

kar orzeczonych od 1997 r. do 2002 r. zdecydowanie wzrasta, od 124 tysiêcy

w 1997 r. do prawie dwa razy wiêcej w roku 2000. Wzros³a te¿ równie¿ licz-

ba kar pozbawienia wolnoœci o charakterze bezwzglêdnym: 27 tysiêcy tych

kar w roku 1997, a w roku 2002 – prawie 38 tysiêcy tych kar. Przy czym

w porównaniu z rokiem 2001 liczba kar pozbawienia wolnoœci zmniejszy³a

siê, w 2001 r. orzeczono oko³o 40 tysiêcy tych kar, natomiast w 2002 by³o

ich 37 tysiêcy 500.

Kara grzywny zajmuje drugie miejsce po karze pozbawienia wolnoœci z wa-

runkowym jej zawieszeniem wykonania – 67 tysiêcy w 2002 r. i liczba tych kar

mniej wiêcej odpowiada liczbie kar tego rodzaju orzeczonych w 1997 r.

Wnioski musi ka¿dy sobie wyci¹gn¹æ sam, dlatego, ¿e ile jest osób, tyle

mo¿e byæ wniosków.
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(Senator Teresa Liszcz: Ze wzglêdu na ograniczenie czasu mo¿e jednak

spróbuje pan jakiœ koñcowy wniosek przedstawiæ.)

To mo¿e ja tylko tak ogólnie omówiê slajdy.

W rodzajach kar orzeczonych w s¹dach okrêgowych dominuje zdecydo-

wanie bezwzglêdnie kara pozbawienia wolnoœci, w drugiej kolejnoœci kara

pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem.

W s¹dach okrêgowych z kolei wymiar kary pozbawienia wolnoœci zdecy-

dowanie orzeka siê do lat dwóch, natomiast w drugiej kolejnoœci orzekane

s¹ kary powy¿ej dwóch do piêciu lat pozbawienia wolnoœci i w w¹skim za-

kresie kary powy¿ej piêciu lat.

Wymiar kary w s¹dach rejonowych:

Ogólny wniosek wynikaj¹cy z wykresu jest taki, ¿e w s¹dach rejono-

wych ponad 97% kar to kary pozbawienia wolnoœci krótkoterminowe, do

dwóch lat pozbawienia wolnoœci. Oczywiœcie, to kwestia oceny, kto i jakie

kary uznaje za krótkoterminowe, ale do dwóch lat pozbawienia wolnoœci to

97% kar, przy czym niektóre z tych kar s¹ warunkowo zawieszone.

Kolejny slajd to wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, do-

zory nad warunkowo zwolnionymi i na³o¿one obowi¹zki. Tu ogólna ten-

dencja jest taka, ¿e widzimy spadek od 1997 r. – do 2000 r. zarówno liczby
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uwzglêdnionych wniosków, jak i dozorów oraz liczby na³o¿onych obowi¹z-

ków. Natomiast od 2000 r. do chwili obecnej notujemy wzrost uwzglêdnio-

nych wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, a tym samym

wzrost liczby dozorów nad warunkowo zwolnionymi i wzrost liczby na³o¿o-

nych obowi¹zków.

Nastêpny slajd to wykonywane dozory nad skazanymi z warunkowym

zawieszeniem wykonania kary, stan na koniec roku. Liczba dozorów nad

skazanymi z warunkowym zawieszeniem wykonania kar pozbawienia wol-

noœci od 1997 r. roœnie, jak widzimy, ca³y czas. Do 207 tysiêcy w roku 2002.

Liczba dozorów uproszczonych tak¿e roœnie sukcesywnie od 1997 r., do

118 tysiêcy w 2002 r.

Kolejny slajd.

Wykonywanie kary ograniczenia wolnoœci orzekanej za przestêpstwa,

stan na koniec roku, w postaci nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cele

spo³eczne, potr¹cenia z wynagrodzenia za pracê, czterokrotnie. Jeœli chodzi

o wykonywanie nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne, dyna-

mika jest du¿a, wzros³a czterokrotnie, natomiast w formie szcz¹tkowej obo-

wi¹zuj¹ potr¹cenia za pracê. S¹dy w takiej sytuacji, je¿eli ktoœ pracuje, wol¹

wymierzyæ karê grzywny.
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Kolejny wykres.

Prawomocne orzeczenia s¹dów o warunkowym umorzeniu postêpowa-

nia karnego. Jak widzimy, tutaj tendencja jest ró¿na, przy czym prawomoc-

ne orzeczenia to s¹ tylko te kolorowe, natomiast tutaj ogólnie pierwszy

i ostatni s³upek dotyczy tylko nieprawomocnych orzeczeñ ³¹cznie.

Nastêpny wykres dotyczy wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych

w zamian za nieuiszczon¹ grzywnê. Dynamika orzeczonej kary za prze-

stêpstwa obok pozbawienia wolnoœci wzrasta i w zamian za grzywnê – tak¿e

tendencja rosn¹ca. Jeœli zaœ chodzi o wykonywanie pracy spo³ecznie u¿yte-

cznej w zamian za grzywnê orzeczon¹ za wykroczenia, i za karê grzywny

orzeczon¹ obok kary aresztu – tendencja sta³a, natomiast jest tendencja ro-

sn¹ca, jeœli chodzi o grzywnê samoistn¹, aczkolwiek w ostatnim okresie tu-

taj nast¹pi³o zahamowanie.

Nastêpny slajd to wnioski o dobrowolne poddanie siê karze i orzeczenia

s¹dów rejonowych. Kolor fioletowy – wnioski z³o¿one przez prokuratora,

w trybie art. 435 kpk, kolor pomarañczowy – wnioski z³o¿one przez oskar-

¿onego, a kolor ciemnozielony na slajdzie to orzeczenia s¹dów. Jak widzi-

my, liczba wniosków sk³adanych przez prokuratora wprawdzie trzykrotnie

wzros³a w porównaniu do 1999 r., w roku 2000, natomiast jest to 9 tysiêcy na

416 tysiêcy skazanych.
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Nastêpny slajd dotyczy mediacji. Tu dynamika jest bardzo du¿a, liczby

s¹ bardzo ma³e. Proszê nastêpny slajd.

Wyniki postêpowania ugodowego. Oko³o 75% spraw skierowanych na

mediacjê zakoñczonych zosta³o ugod¹. W 2002 r. 597 takich spraw zosta³o

zakoñczonych ugod¹, natomiast w 365 takich przypadków takiej ugody nie

zawarto.

Kolejny slajd to kuratorzy dla doros³ych.

Na koniec 2002 r. notowaliœmy 15 tysiêcy 300 kuratorów spo³ecznych

i 1800 kuratorów zawodowych.

Kolejny slajd dotyczy wskaŸnika dozorów wykonywanych przez jedne-

go kuratora zawodowego, oczywiœcie tak¿e na koniec danego roku, przy

czym chodzi tutaj o dozory wykonywane, dozór osobisty i nadzór nad nad-

zorami wykonywanymi przez kuratorów spo³ecznych. Jeœli chodzi o dozory

nad warunkowo przedterminowo zwolnionymi z zak³adu karnego, tenden-

cja, tak jak i liczba uwzglêdnionych wniosków, jest malej¹ca, a nastêpnie

wzrastaj¹ca, natomiast nad skazanymi z warunkowym zawieszeniem wyko-

nania kary ca³y czas liczba tych dozorów wzrasta, dlatego te¿ i liczba wa-

runkowo zwolnionych osób wzrasta.

Dziêkujê bardzo.
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Senator Teresa Liszcz

Dziêkujê bardzo.

Ju¿ za chwilê przyst¹pimy do pracy, ale pragnê jeszcze powitaæ pana pos³a

Ryszarda Kalisza, który zaocznie by³ ju¿ witany, ale witamy serdecznie prze-

wodnicz¹cego Komisji Ustawodawczej Sejmu. Dziêkujemy za przybycie.

Z ¿alem musieliœmy po¿egnaæ ksiêdza biskupa Antoniego D³ugosza, bo pilne

sprawy w Episkopacie wzywaj¹ ksiêdza biskupa. Mamy jeszcze wsród nas

ksiêdza biskupa Jeremiasza, który pewnie te¿ z nami do koñca nie bêdzie

móg³ byæ. Bardzo dziêkujemy ekscelencjom ksiê¿om biskupom za obecnoœæ.

Teraz bardzo proszê pana profesora Andrzeja Ba³andynowicza o wyg³o-

szenie referatu.



Prof. dr hab. Andrzej Ba³andynowicz

Probacja czy kara
pozbawienia wolnoœci

Ja mam tê przewagê intelektualn¹ w stosunku do moich przedmówców,

¿e napisa³em dwie ksi¹¿ki na temat probacji: „Probacja – wychowanie do

wolnoœci” i „Probacja – system sprawiedliwego karania”.

Przez piêtnaœcie lat zajmujê siê probacj¹ na poziomie wyk³adów akade-

mickich i licznych publikacji naukowych i jedynie studenci wykazuj¹ zro-

zumienie dla tej mocnej idei karania.

Po pierwsze, probacja w œwiecie to jest system ewolucji spo³eczeñstwa,

które wypracowuje nowe prawo. U nas nie obserwujemy ewolucji prawa

w zale¿noœci od ewolucji spo³eczeñstwa. Prawo nie jest wartoœci¹ kultury

spo³ecznej, prawo jest wartoœci¹ uk³adu politycznego i tych, którzy sprawu-

j¹ w³adzê.

W zwi¹zku z powy¿szym, je¿eli traktujemy prawo jako atrybut rozwoju

kulturowego, to wówczas mo¿emy powiedzieæ, ¿e prawo powinno byæ zbu-

dowane na autorytecie.

Co znaczy prawo zbudowane na autorytecie? Otó¿ prawo, które bêdzie

czêœci¹ szeroko rozumianej polityki spo³ecznej i dla polityki karnej prawa

karnego, i polityki kryminalnej, nie bêdzie wprowadzaæ odrêbnych zasad

i nie bêdzie realizowaæ oderwanej od polityki spo³ecznej nowej filozofii.

Dlatego proponujê wprowadzenie wspólnej filozofii myœli, jako pierw-

szego warunku do decydowania o powodzeniu reformy na poziomie pro-

bacji.

Ta nowa filozofia polega na tym, ¿e trzeba by³oby stworzyæ taki para-

dygmat myœlenia, ja go okreœlam paradygmatem terapii spo³ecznej, który

powinien byæ podstaw¹ reformowania wszystkich segmentów polityki spo-
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³ecznej. A zatem reforma wprowadzenia probacji nie polega (jak g³osz¹

prelegenci) na zmianach w bud¿ecie, tylko reformowanie polega na no-

wym sposobie myœlenia.

W filozofii prawa nazywamy to wypowiedzeniem stwierdzenia w³adzy

albo okreœleniem wykluczaj¹cych zaleceñ b¹dŸ oddaniem w³adztwa pra-

wodawstwu lokalnemu.

Je¿eli ktoœ siê zetkn¹³ z filozofi¹ prawa, to wie, z czym te pojêcia siê ko-

jarz¹, i dojdzie do wniosku, ¿e kto buduje prawo i spo³eczeñstwo na podsta-

wie systemu instytucjonalnego, to rozwi¹zania te nie gwarantuj¹ rozwoju.

A zatem model ten powinien zostaæ wsparty systemem rozwi¹zañ pozain-

stytucjonalnych.

Gwarantuje on kompetencjê wiedzy, a przede wszystkim powszechn¹

akceptacjê spo³eczn¹.

I dlatego proponujê uznaæ probacjê, jak to czyni wiêkszoœæ stanów Ame-

ryki Pó³nocnej, Anglia od dwóch stuleci, Skandynawia od pó³tora stulecia,

inne kraje œwiata robi¹ to od po³owy wieku, jako now¹ jakoœæ dla polityki

kryminalnej, wspart¹ na paradygmacie terapii spo³ecznej.

W tym celu nale¿a³oby:

— po pierwsze – zró¿nicowaæ katalog kar zasadniczych;

— po drugie – okreœliæ status prawny dla osób skazywanych na kary œre-

dniej mocy i kary wolnoœciowe;

— po trzecie – rozbudowaæ system instytucji i organizacji maj¹cych wy-

konywaæ kary œredniej mocy i kary wolnoœciowe;

— po czwarte – wprowadziæ zró¿nicowane programy opiekuñcze, wy-

chowawcze, terapeutyczne jako sposoby wykonywania tych kar.

Dzisiaj nasi myœliciele uwa¿aj¹, ¿e probacja to po pierwsze: zawieszenie

kary, umorzenie kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie i przerwa

w karze. Jest to myœlenie historycznie adekwatne dla polityki kryminalnej

poprzedniej epoki.

Ze swojej strony proponujê wprowadzenie kar œredniej mocy, kar wol-

noœciowych, gdy¿ w Polsce nie ma ¿adnych z nich.

Je¿eli chcemy doprowadziæ polskie normy prawa karnego do tego, ¿eby

one rzeczywiœcie realizowa³y system probacji, to wprowadŸmy kary œred-

niej mocy i œrodki wolnoœci dozorowanej.

Po drugie, dzisiaj nale¿y zró¿nicowaæ status cz³owieka, wzglêdem które-

go kara jest wykonywana, gdy¿ nie mo¿e byæ wy³¹cznego statusu zwi¹zane-

go z pozbawieniem wolnoœci b¹dŸ realizacj¹ œrodków pseudoprobacyjnych,

które jak s³yszeliœmy, sprowadzaj¹ siê do wykonywania funkcji kontrol-

no-nadzorczej, czyli w efekcie do represjonowania cz³owieka.
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Inny natomiast status osoby, wzglêdem której wykonuje siê œrodki pro-

bacji, to status ograniczonej wolnoœci i status wolnoœci dozorowanej.

Proponujê w literaturze nowy sposób myœlenia w zakresie przyjêcia no-

wej teorii kary; poniewa¿ dzisiaj ustawodawca akceptuj¹c skompromitowa-

n¹ teoriê konserwatywn¹, liberalizuj¹c nieco jej treœæ, ale nie buduje nowej

teorii kary; proponujê zatem teoriê wychowania do wolnoœci i teoriê adap-

tacji do wolnoœci, w niej w ca³oœci znajduj¹ siê treœci dotycz¹ce sprawiedli-

woœci naprawczej.

Je¿eli bêdziemy traktowaæ politykê spo³eczn¹, w tym politykê karn¹,

kryminaln¹, postpenitencjarn¹ jako ca³oœæ, to te teorie musz¹ stanowiæ dla

niej now¹ myœl, dziêki której odetnie siê zwi¹zki ze skompromitowanymi

dotychczasowymi teoriami karania.

Ponadto wykonanie kar bez udzia³u spo³eczeñstwa jest legitymizacj¹

w³adzy centralnej, w³adzy pañstwa niedemokratycznego, natomiast prze-

jawem pañstwa obywatelskiego jest wziêcie pe³nej kontroli za wykonywa-

nie kar przez spo³eczeñstwo.

Proponujê tak zwan¹ resocjalizacjê wspieraj¹c¹ w stosunku do osób,

które mog¹ byæ poddane probacji, na podstawie czynnego udzia³u spo³e-

czeñstwa. Wyjaœniam to w swoim referacie i odsy³am tam, wskazuj¹c, ¿e

proces ten sprowadza siê do tego, i¿ sprawiedliwy wyrok i ekwiwalentna

odpowiedzialnoœæ karna to nie jest uk³ad dominacji jednego z trzech pod-

miotów: sprawcy, ofiary, spo³eczeñstwa. Jest to uk³ad symetryczny, pomiê-

dzy tymi trzema podmiotami, które musz¹ wzi¹æ na siebie wspóln¹ odpowie-

dzialnoœæ karn¹ i tym samym okreœliæ wzajemne relacje, wiêzi, wymianê

us³ug, a zatem realizowaæ w okreœlonym czasie i czêstotliwoœci tê dzia³al-

noœæ przy istotnym wsparciu publicznym.

Koncepcja kar spo³ecznych, wsparta na sprawiedliwoœci naprawczej, wy-

jaœnia, jak w stosunku do przestêpców niebezpiecznych oraz pospolitych

mo¿na zaproponowaæ uk³ad wzajemnych zobowi¹zañ pomiêdzy tymi trzema

podmiotami spo³ecznoœci lokalnej, tj. na poziomie ulicy, podwórka czy wspól-

noty mieszkaniowej, a nie na abstrakcyjnym poziomie litery prawa.

Jest to proces ewolucji, dynamizmu i systematycznego dochodzenia,

oczywiœcie, do prawdy, któr¹ staramy siê poszukiwaæ i akceptowaæ.

W tym ujêciu mamy do czynienia z wieloma podsystemami organów

pañstwowych, samorz¹dowych, terytorialnych, charytatywnych, filantro-

pijnych, osób godnych zaufania odpowiedzialnych za wykonywanie pro-

gramów stanowi¹cych o treœci kar œredniej mocy i kar wolnoœciowych.

Je¿eli kara ma odpowiadaæ za czynnik etiologiczny, to nie mo¿e ona byæ

zuniformizowana i nie mo¿e byæ jednorodna; tym samym musi ona byæ jak
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najbardziej zdyferencjonowana, w zale¿noœci od czynników etiologicznych

przestêpstwa i w nastêpstwie powierzona wykonywaniu przez adekwatny

podsystem instytucji karnych.

Je¿eli ustawodawca mówi, ¿e nale¿y proces odbywania kary poddaæ re-

socjalizacji, to trzeba stworzyæ takie podsystemy wykonawcze, które by³y-

by sprawne i kompetentne za tê realizacjê, a nie kuratorów spo³ecznych

uznaæ za stronê odpowiedzialn¹ za efekty dzia³alnoœci resocjalizacyjnej.

Mog¹ to robiæ specjaliœci, którzy s¹ mocno wbudowani w system admini-

stracji samorz¹dowej, gminnej, osiedlowej, proponujê powierzyæ zadania

resocjalizacji skazanych w warunkach probacji kuratorom zawodowym,

którzy wspó³pracowaliby z pracownikami socjalnymi.

System probacji to nie jest suma okreœlonych instytucji karnych raz, za

który odpowiedzialne s¹ ró¿ne podsystemy, zwi¹zane z wykonawstwem

okreœlonych programów opiekuñczych, wychowawczych b¹dŸ terapeuty-

cznych maj¹cych na celu zmianê cz³owieka.

Je¿eli w wyniku zachowania przestêpnego nast¹pi³a okreœlona sytuacja

konfliktogenna, to nale¿a³oby zdiagnozowaæ i ustaliæ zwi¹zek tego prze-

stêpstwa z okreœlonymi czynnikami mikrospo³ecznymi, makrospo³eczny-

mi, egzospo³ecznymi oraz mezospo³ecznymi odpowiedzialnymi za ten

czyn i zastosowaæ ekwiwalentn¹ karê probacyjn¹ wspart¹ na adekwatnym

przymusie resocjalizacyjnym.

Probacja to nowa filozofia karania, osadzona na stworzonej przeze mnie

teorii wychowania do wolnoœci oraz teorii adaptacji skazanych do wolnoœci,

a nie odpowiedŸ na niewydoln¹ politykê karn¹ i penitencjarn¹, sprowadza-

j¹c¹ siê do stosowania zawieszonych kar bezwzglêdnego pozbawienia wol-

noœci w celu roz³adowania przeludnionych zak³adów karnych.

Je¿eli pañstwo tego nie zrozumiej¹ i bêd¹ próbowaæ reanimowaæ system

penitencjarny poprzez tak rozumian¹ probacjê, to jest to po prostu depta-

nie œmieci w tym samym miejscu, a nie porz¹dkowanie rzeczywistoœci spo-

³ecznej, zaœ skazanych nale¿y traktowaæ godnoœciowo i pomagaæ im, a nie

manipulowaæ nimi.

A zatem probacja nie jest alternatyw¹ dla kary bezwzglêdnego pozba-

wiania wolnoœci oraz innego rodzaju, tylko samoistn¹, odrêbn¹ kar¹ opart¹

na substracie ograniczonej wolnoœci b¹dŸ wolnoœci dozorowanej.

Dzisiaj karaæ nale¿y zgodnie z koncepcj¹ sprawiedliwoœci naprawczej

nie takiej, jaka zapisana jest w Kodeksie karnym i w praktyce wykonania

kar, ¿e ka¿demu po równo, czyli do wiêzienia, albo na warunkowe zawie-

szenie, które sprowadza siê do kontroli i nadzoru, czyli nie wype³nia funk-

cji zwi¹zanych z resocjalizacj¹, ale jedynie deklaruje, ¿e osoba ma uczciwie
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wróciæ do spo³eczeñstwa i godnie ¿yæ, bez wskazywania metod i sposobów

adaptowania siê do ¿ycia w spo³eczeñstwie.

Nie chcia³bym ¿yæ w takim spo³eczeñstwie, które oparte jest na manda-

cie takiego autorytetu, to prawo w³aœnie musi okreœlaæ konkretne warunki,

sytuacje, które w rzeczywistoœci pomagaj¹ osobom adaptowaæ siê do ¿ycia

na wolnoœci.

Kara probacyjna jest to kara samoistna, zgodna z funkcj¹, któr¹ pe³ni,

a zatem kara œredniej mocy czy kara wolnoœciowa w odpowiedzi na zakres

zadañ, które s¹ w stanie realizowaæ.

Otó¿ kar nie powinniœmy dzieliæ jak w XIX wieku na sankcje szybkie,

nieuchronne i represyjne, lecz jedynie dolegliwe, a dolegliwoœæ kary winna

mierzyæ siê nie cierpieniem sprawcy, tylko adekwatnoœci¹ jej do funkcji

podstawowej, któr¹ pe³ni ze wzglêdu na zasadê sprawiedliwoœci formalnej

i sprawiedliwoœci wyrównawczej.

Je¿eli wszystkie kary pe³ni¹ tê sam¹ funkcjê, to jest to nieporozumienie,

a kara probacyjna winna byæ kar¹ zró¿nicowan¹ w zale¿noœci od czynu in-

kryminowanego i mo¿e byæ tyle kar probacyjnych, ile w ogóle spo³eczeñ-

stwo w sensie swojej ewolucji cywilizacyjnej uzna karalnoœæ okreœlonych

zachowañ.

Dobra chronione, które podlegaj¹ autorytetowi w³adzy, powinny docze-

kaæ siê sprawiedliwej ochrony poprzez równe uczestnictwo podmiotów te-

go¿ procesu, tj. sprawcy, ofiary i spo³eczeñstwa.



Prof. dr hab. Wiktor Osiatyñski

Probacja czy kara
pozbawienia wolnoœci

Dzieñ dobry pañstwu. Ja mam niewiele teoretycznych uwag, tote¿

chcia³bym mówiæ o sprawach praktycznych. Po pierwsze, rozumiem, ¿e na-

sze zebranie jest wo³aniem o przywództwo polityczne czy te¿ o odwagê ta-

kiego przywództwa. Zacznê od przedmiotu, na którym siê znam, czyli od

teorii podejmowania decyzji politycznych. Na konstytucjonalizmie znam

siê bardziej ni¿ na probacji i wiem, ¿e w demokracji, zw³aszcza takiej, któr¹

okreœlam mianem demokracji elektronicznej, jest bardzo trudno o przywó-

dztwo polityczne, poniewa¿ politycy s¹ zainteresowani g³ównie tym, jak

zdobyæ g³osy w najbli¿szych wyborach. Natomiast bardzo trudno o przywó-

dztwo, które wymaga podjêcia trudnych, niepopularnych decyzji, a póŸniej

wprowadzenia ich w ten sposób, ¿eby po trzech czy czterech latach ludzie

zobaczyli, ¿e decyzje te jednak mia³y sens.

Po drugie, zdajê sobie sprawê, ¿e w demokracji prawie w ogóle nie spo-

sób zbudowaæ rozs¹dnej, spójnej polityki spo³ecznej na drodze ustawy, po-

niewa¿ ktokolwiek przygotuje dobry projekt dotycz¹cy polityki spo³ecznej

– czy bêdzie to ministerstwo, czy jakaœ grupa ekspertów – parlament za-

cznie przy nim majstrowaæ i ka¿dy sobie tu skubnie zdanie, tam piêæ zdañ,

tu jakiœ interes wepchnie i oczywiœcie spójnej polityki nie uzyskamy.

W szczególnoœci niebezpieczeñstwo takie istnieje w systemie wielopartyj-

nym.

Wobec tego raczej chodzi o to, w jaki sposób byæ praktycznym i zastoso-

waæ czy stosowaæ mo¿liwoœci zawarte w obecnie istniej¹cym prawie. Uwa-

¿am, ¿e w tej dziedzinie bardzo du¿o rzeczy istnieje w przepisach prawnych,

tylko nie jest wykorzystywane mo¿e, ze wzglêdu na brak odwagi s¹dów,

mo¿e ze wzglêdu na biurokratyczne opory, które mo¿na by³oby na drodze
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interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, orzeczeñ S¹du Najwy¿szego,

Naczelnego S¹du Administracyjnego, Trybuna³u Konstytucyjnego czy wre-

szcie Trybuna³u Europejskiego przezwyciê¿yæ.

Temat brzmi: „Probacja czy kara pozbawienia wolnoœci?”. Oczywiœcie

jedno i drugie, bo przecie¿ s¹ ludzie, którzy powinni byæ w wiêzieniu nawet

wtedy, gdy po wyjœciu na wolnoœæ nikomu by nie zagrozili. Przez dwa lata

uczy³em w doœæ ciê¿kim wiêzieniu amerykañskim, gdzie by³y osadzone

kobiety, które du¿o wczeœniej pope³ni³y przestêpstwa. Nie mia³em ¿adnej

w¹tpliwoœci, ¿e one nikomu ju¿ nie zagra¿a³y, ale te¿ nie mia³em w¹tpliwo-

œci, ¿e ze wzglêdu na charakter pope³nionych przez nie zbrodni powinny

nadal pozostawaæ w wiêzieniu.

Pozbawienie wolnoœci powinno byæ wyj¹tkiem i jest wyj¹tkiem. Przyto-

czone nam statystyki pokazuj¹, ¿e kary pozbawienia wolnoœci stanowi¹

12%, natomiast 62% to s¹ kary w zawieszeniu. To jest dla nas g³ówny te-

mat, dlaczego tak jest i co mo¿na z tym zrobiæ, ¿e kara w zawieszeniu zaró-

wno dla spo³eczeñstwa, jak i dla przestêpcy jest równoznaczna z bezkarno-

œci¹.

To jest g³ówny problem probacji: co mo¿na zrobiæ nawet nie po to, ¿eby

podnieœæ ten procent z 62 do 70, tylko ¿eby ten, któremu zawieszono karê,

nie wychodzi³ mówi¹c „kukuryku, nic mi siê nie sta³o” i ¿eby spo³eczeñ-

stwo nie mówi³o, ¿e znowu usz³o mu p³azem, a przestêpstwo pozosta³o.

Oczywiœcie, ¿e przestêpstwo powinno poci¹gaæ za sob¹ konsekwencje.

Uwa¿am, ¿e powinno poci¹gaæ za sob¹ dolegliwe konsekwencje, bo dopie-

ro wtedy mo¿e mieæ znaczenie reedukacyjne. Konsekwencje te musz¹ byæ

wyci¹gane zw³aszcza w stosunku do sprawców drobnych przestêpstw, któ-

re dzisiaj s¹ tylko gdzieœ rejestrowane albo w ogóle umarzane ze wzglêdu

na znikom¹ szkodliwoœæ spo³eczn¹. Jest to karygodne, poniewa¿ one rodz¹

póŸniej coraz wiêksz¹ przestêpczoœæ.

Chocia¿ nie chcê mówiæ o teorii, to jednak trzeba odró¿niæ przyczyny

przestêpczoœci od przyczyn przestêpstwa. Przyczyny przestêpczoœci bywa-

j¹ spo³eczne: bieda, nêdza, ubóstwo, natomiast przyczyna przestêpstwa

zawsze jest indywidualna, jest to œwiadoma b¹dŸ nieœwiadoma decyzja

cz³owieka, ¿eby albo pope³niæ jakiœ czyn, albo zaniechaæ kontroli emocjo-

nalnej w momencie pope³nienia takiego czynu. To jest decyzja indywidu-

alna, która nie wynika z warunków spo³ecznych, chocia¿ mo¿e siê z nimi

wi¹zaæ. Na przyk³ad – jak mówi³ dzisiaj ksi¹dz biskup – warunki rodzinne,

które wydaj¹ siê bez porównania wa¿niejsze ni¿ warunki spo³eczne.

Oczywiœcie, na tê indywidualn¹ decyzjê sk³ada siê poczucie w³asnej

wartoœci b¹dŸ przynale¿noœci do grupy. Ludzie s¹ gotowi zrobiæ bardzo du-
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¿o, ¿eby poprawiæ sobie poczucie przynale¿noœci do grupy, w której uzys-

kuj¹ poczucie wartoœci. S¹ gotowi na przestêpstwo, a nawet na zabójstwo.

Oczywiœcie jest to równie¿ kwestia braku woli czy czêœciej – braku dojrza-

³oœci, który przek³ada siê na brak woli.

Od niedawna wystêpuje nowa przyczyna przestêpstwa, która zawsze ist-

nia³a, ale nie by³a tak dominuj¹ca jak dzisiaj. Jest ni¹ chciwoœæ albo za-

ch³annoœæ, chêæ posiadania dóbr oraz d¹¿enie do szybkiego sukcesu za

wszelk¹ cenê. W po³¹czeniu z koncepcj¹ sprawiedliwoœci spo³ecznej – a ta,

stosowana do siebie samego, przewa¿nie bywa szkodliwa – powoduje, ¿e

pewni ludzie uwa¿aj¹, ¿e mo¿na komuœ coœ zabraæ, kogoœ obrabowaæ tylko

dlatego, ¿e on ma. Na dodatek mo¿na to uzasadniæ sobie rozumowaniem,

¿e skoro ktoœ ma, a ja nie, to jestem ofiar¹ spo³eczeñstwa.

Myœlê, ¿e warto uœwiadomiæ sobie, ¿e przestêpstwa s¹ czêsto rezultatem

tego, co okreœlam jako nawet nie wadê charakteru, tylko brak umiejêtnoœci

¿yciowych. Polskie szko³y i uczelnie nie pomagaj¹ w radzeniu sobie z emo-

cjami, uwalnianiu siê od poczucia krzywdy (które jest bardzo istotnym ele-

mentem przestêpczoœci) czy wczesnym rozpoznawaniu zagro¿enia uzale¿-

nieniami. Krótko mówi¹c, nie pomagaj¹ w osi¹ganiu dojrza³oœci ¿yciowej.

Jednym ze sposobów nadrobienia zaleg³oœci wobec osób z problemami

uzale¿nieñ jest terapia odwykowa, polegaj¹ca na zmianie sposobu myœle-

nia i nabyciu umiejêtnoœci radzenia sobie z emocjami, stresem i z tym, ¿eby

powœci¹gn¹æ przymus picia w chwili zagro¿enia. A on przychodzi przewa¿-

nie wtedy, gdy cz³owiek nie potrafi sobie inaczej poradziæ z w³asnymi

uczuciami wœród innych ludzi.

Te ¿yciowo niezbêdne umiejêtnoœci mo¿na nabyæ i polityka karna, poli-

tyka s¹dowa, a zw³aszcza probacja – czyli nadzór nad skazanymi przebywa-

j¹cymi na wolnoœci, mog¹ i powinny pomagaæ w wyrabianiu takich umiejêt-

noœci. Przez chwilê chcê mówiæ o wizji idealnego œwiata, chocia¿ sam nie

wierzê, ¿e tak¹ wizjê mo¿na ju¿ dziœ zrealizowaæ. Warto j¹ jednak mieæ.

Wizjê tê cechuje kilka regu³. Po pierwsze, gdy zostaje pope³nione prze-

stêpstwo, nie wolno go puœciæ p³azem, zw³aszcza u m³odego cz³owieka.

Trzeba go z³apaæ i postawiæ przed s¹dem, a s¹d powinien wymierzyæ karê.

Mo¿na tê karê warunkowo zawiesiæ, ale nie wolno wtedy odst¹piæ lub zlek-

cewa¿yæ postawionych przez s¹d warunków. Na œwiecie stosuje siê jeszcze

mediacjê s¹dow¹ prowadz¹c¹ do ewentualnej ugody. Po spe³nieniu warun-

ków tej ugody przez sprawcê przestêpstwa s¹d mo¿e sprawê umorzyæ.

Taka ugoda jest czymœ w rodzaju kontraktu czy umowy, wedle której

sprawca przyjmuje, ¿e:

— po pierwsze, nie mo¿e dalej naruszaæ prawa;
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— po drugie, ma naprawiæ wyrz¹dzon¹ szkodê;

— po trzecie, ma poddaæ siê zaleconemu przez s¹d programowi popraw-

czemu.

Tylko wtedy zawieszenie lub odst¹pienie od wykonania kary bêdzie

mia³o sens.

Programy poprawcze mog¹ obejmowaæ dokszta³canie szkolne lub zawo-

dowe, terapiê alkoholizmu czy narkomanii, a tak¿e reedukacjê w dziedzi-

nie przemocy, czyli oduczanie przemocy i agresji w ¿yciu. Takie programy

w Polsce wprowadzono najpierw w wiêzieniu w Barczewie, a obecnie dzia-

³aj¹ tak¿e w warunkach pozawiêziennych.

Wróæmy do kontraktu. Na jego stra¿y stoi kurator, nie w tym sensie, ¿e

ustawicznie pilnuje cz³owieka. Kurator egzekwuje warunki kontraktu, któ-

re ma wype³niaæ podopieczny. Jeœli kontrakt nie jest egzekwowany, to

wtedy nie ma o czym mówiæ, wtedy jakakolwiek zawieszona warunkowo

kara równoznaczna jest z bezkarnoœci¹.

Mo¿na ten mechanizm przedstawiæ na przyk³adzie alkoholizmu, znane-

go mi z doœwiadczeñ osobistych oraz znajomoœci wielkiej liczby ludzi, któ-

rzy z tej choroby wyszli i stali siê niepij¹cymi, trzeŸwymi alkoholikami.

Niektórzy z nich zaczêli zdrowieæ w wiêzieniach. Czêsto mówiê, ¿e je¿eli

po œmierci œwiêty Piotr zapyta³by mnie, co ja naprawdê w ¿yciu zrobi³em,

to odpowiedzia³bym, ¿e przyczyni³em siê do tego, i¿ w polskich wiêzie-

niach s¹ oœrodki leczenia alkoholizmu.

To co powiem o alkoholizmie, dotyczy równie¿ przemocy i wszelkich

destrukcyjnych stylów ¿ycia, a tak¿e narkomanii, hazardu i innych uzale¿-

nieñ.

W Polsce dostrzegam powa¿ny problem, poniewa¿ s¹d zobowi¹zuje lu-

dzi do leczenia za u¿ywanie b¹dŸ co b¹dŸ legalnej substancji. Podstaw¹

owego „zobowi¹zania” bywa czyjaœ skarga poparta ocen¹ jakiegoœ „bieg³e-

go” albo jakiejœ „komisji”, ¿e na przyk³ad ja jestem uzale¿niony. Jak¹ uzys-

kam przez to motywacjê, ¿eby pójœæ siê leczyæ? Czy tylko dlatego, ¿e ktoœ

powiedzia³, ¿e jestem uzale¿niony? Dlaczego za u¿ywanie legalnej sub-

stancji – czyli za picie napojów, które mo¿na przez 24 godziny kupiæ w ka¿-

dej stacji benzynowej – mam karnie iœæ siê leczyæ?

No dobrze, za³ó¿my, ¿e siê zdecydujê i zg³oszê siê na leczenie. W wiêk-

szoœci dobrze prowadzonych oœrodków jest ono doœæ skomplikowan¹ zbio-

row¹ prac¹ grupy pacjentów i terapeutów, przy której ogromn¹ rolê

odgrywa dojrza³a motywacja i pragnienie zmiany ka¿dego uczestnika. A ja

zg³aszam siê na to leczenie i mówiê: „Mam to gdzieœ, mnie tu przys³ali,

wiêc jestem, ale nic nie bêdê robi³”. Niby jestem w tej grupie, ale nic mnie
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nie obchodzi, nie pracujê, nie uczestniczê, leserujê, naturalnie demoralizu-

j¹c innych. Personel ma wtedy moralny i terapeutyczny obowi¹zek wyrzu-

ciæ takiego delikwenta, ale wtedy trzeba t³umaczyæ siê przed sêdzi¹.

W s¹dzie penitencjarnym nawet i to jest niemo¿liwe, bo tam obowi¹zek

leczenia wyraŸnie spoczywa na terapeutach, a nie na zobowi¹zanych pa-

cjentach. Tak w³aœnie s¹dy penitencjarne zmuszaj¹, ¿eby do programów

wiêziennych „Atlantis” przyjmowaæ ludzi wbrew ich woli, moc¹ s¹dowego

nakazu. Terapeuci musz¹ ich przyj¹æ i trzymaæ, nawet jeœli oni nie bior¹ ¿a-

dnego udzia³u w leczeniu. No tak, ktoœ tu kompletnie nie rozumie, ¿e le-

czenie w ogóle ma szansê powodzenia, je¿eli ludzie bardzo chc¹ przestaæ

ju¿ piæ i kiedy maj¹ naprawdê trwa³¹ motywacjê.

Budowanie takiej motywacji polega miêdzy innymi na tym, by cz³owiek

ponosi³ konsekwencje swoich czynów i ¿eby widzia³, ¿e konsekwencje bê-

d¹ mniej dolegliwe, je¿eli podejmie zmianê. Wtedy mo¿na daæ szansê

i mo¿liwoœæ wyboru: „Mo¿esz pójœæ siê leczyæ albo pójœæ do wiêzienia”.

A takiemu, co ju¿ do wiêzienia trafi³, mo¿na powiedzieæ: „Zrozum, cz³o-

wieku, ju¿ cztery razy trafia³eœ za kratki i zawsze z powodu alkoholu. Teraz

mo¿esz to zmieniæ. Dajê ci wybór: leczenie i krótsza kara, albo siedŸ w gor-

szych warunkach i do koñca”.

Osobiœcie bardzo w¹tpiê w skutecznoœæ motywacji p³yn¹cej z faktu, ¿e

kogoœ jakiœ ekspert zaszufladkuje jako alkoholika, a jakiœ sêdzia wypisze

papierek pn. „S¹dowe zobowi¹zanie do leczenia”. Przecie¿ je¿eli zgubiê

ten papierek, to i tak nie poniosê ¿adnych konsekwencji. Tylko paru oso-

bom trzeba za to wszystko parê groszy zap³aciæ – s¹dowi, bieg³emu, gmin-

nej komisji przeciwalkoholowej, mo¿e policjantom, którzy zechc¹ mnie

zawoziæ na leczenie itp. No czy to nie jest kompletny bezsens?

Proszê pañstwa, tak naprawdê to poruszamy kwestiê odpowiedzialno-

œci. Nasz system prawa, system karny, system probacji ma uczyæ cz³owieka

odpowiedzialnoœci za jego czyny i za jego ¿ycie. Kurator mo¿e tu odegraæ

ogromn¹ rolê. W areszcie w San Francisco istnieje taki program oduczania

przemocy, dziêki któremu przez zaledwie cztery miesi¹ce niemal ca³kowi-

cie likwiduje siê recydywizm.

Na czym to polega? Do s¹du trafia ktoœ za stosowanie przemocy wobec

rodziny. Oczywiœcie najpierw s¹d musi orzec karê, a nastêpnie zawiesza jej

wykonanie i proponuje, by skazany poszed³ w ramach probacji na leczenie.

Jeœli skazany przychodzi, ale nic nie robi, to prowadz¹cy zajêcia mówi:

„Muszê ciê odes³aæ”. „Jak to odes³aæ, przecie¿ s¹d mnie przys³a³?”. „Ja nie

prowadzê programu dla ludzi, których przys³a³ s¹d, ja prowadzê program

dla ludzi, którzy chc¹ siê oduczyæ przemocy”. „To dok¹d pójdê?” „Pój-
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dziesz do kuratora”. Kurator pisze wniosek do s¹du i delikwent idzie do

wiêzienia odbywaæ swoj¹ wczeœniej zas¹dzon¹ karê. Prawdê mówi¹c, w San

Francisco w wiêzieniu mo¿e trafiæ na podobny program oduczania przemo-

cy. Oczywiœcie, je¿eli dojrzeje do tego i bêdzie tego chcia³.

Takie „przymusowe” leczenie ma sens, bo jest oparte na zasadach od-

powiedzialnoœci i wyboru. Zreszt¹ w pewnym sensie ka¿de leczenie jest

przymusowe, tylko ¿e wynika z dokonania wyboru – leczyæ siê czy nie –

pod wp³ywem okolicznoœci rodzinnych, zawodowych lub zdrowotnych.

Taki motywowany przymus dzia³a. I jemu mo¿e s³u¿yæ dobrze postawiona

probacja. Oczywiœcie niezbêdne s¹ odpowiednio przygotowani do tego ku-

ratorzy i odpowiednie programy poprawcze.

Je¿eli to, o czym mówiê, wprowadziæ dzisiaj ustawowo, a nawet znaleŸæ

na to œrodki, to by³oby jeszcze gorzej, bo programów „Atlantis” jest w wiê-

zieniach czternaœcie, razy czterdzieœci osób, to jest oko³o 500, a takich pro-

gramów na wolnoœci te¿ jest niewiele. Chocia¿ 500 razy 4, bo leczenie

powinno trwaæ 3 miesi¹ce, to ju¿ dwa tysi¹ce osób rocznie!

Jest to oczywiœcie kwestia decyzji politycznych decyzji przeniesienia

zasobów na to, ¿eby tworzyæ tego rodzaju programy naprawcze. Trzeba

tworzyæ programy leczenia alkoholizmu, narkomanii i przemocy albo na-

bywania innych umiejêtnoœci ¿yciowych. Potrzeba decyzji politycznej,

by w tym zakresie szkoliæ ludzi, którzy mog¹ leczyæ i pomagaæ, a tak¿e

szkoliæ kuratorów, którzy takiego kontraktu mog¹ pilnowaæ. Decyzje te

s¹ niezwykle wa¿ne i bardzo trudne, bo najlepszymi ludŸmi, którzy to mo-

g¹ robiæ, s¹ ci, którzy sami kiedyœ stosowali przemoc, sami kiedyœ pili, sa-

mi kiedyœ æpali. Tych ludzi te¿ trzeba szkoliæ i w tym procesie wykorzysty-

waæ. A dzisiaj s¹ oni najczêœciej napiêtnowani i odrzucani przez spo³e-

czeñstwo – razem z ca³ym potencja³em zmian oraz pomocy innym. Oczy-

wiœcie decyzji politycznej wymaga te¿ reforma szko³y, która nie uczy ¿a-

dnych umiejêtnoœci ¿yciowych, tylko wiedzy, która mo¿e by³a potrzebna

w spo³eczeñstwie przemys³owym 150 lat temu, ale obecnie nie jest po-

trzebna tak bardzo, jak choæby umiejêtnoœæ wyra¿ania w³asnych emocji

i uczuæ.

Proszê pañstwa!

Œwiat nie jest idealny, mo¿emy mówiæ tylko, co zrobiæ, ¿eby zbli¿yæ siê

do tego idea³u. Oczywiœcie gdzieœ trzeba zacz¹æ, ¿eby do niego siê zbli¿yæ.

Ja bym chcia³ zacz¹æ od tego, by pomóc przeszkoliæ kuratorów, aby umieli

dobrze pracowaæ, bo po pierwsze, kuratorów jest dzisiaj zdecydowanie za

ma³o, a po drugie, nie mieli gdzie i jak siê oni dowiedzieæ na przyk³ad tego,

w jaki sposób monitorowaæ ten proces leczenia.
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W Polsce jest ma³o oœrodków odwykowych, ale jest bardzo du¿o – naj-

wiêcej na œwiecie, po USA, grup AA, które te¿ mog¹ ludziom pomagaæ. Ale

kurator, który by monitorowa³ uczestnictwo w AA, musi uzyskaæ wiedzê

o tym, w jaki sposób mo¿e upewniæ siê, ¿e ten cz³owiek rzeczywiœcie trzeŸ-

wieje i coœ ze sob¹ robi. Do tego kuratorów warto by³oby przeszkoliæ. Myœ-

lê, ¿e w zakresie programów naprawczych warto by³oby równie¿ przeszkoliæ

sêdziów.

Ktoœ tu wspomnia³ o potrzebie zagospodarowywania wolnego czasu

m³odzie¿y. Jestem pod wra¿eniem tego, ¿e w Austrii na przyk³ad jest du¿o

mniej przestêpczoœci m³odzie¿owej, ale tam ktoœ m¹drze pomyœla³, ¿eby

w szko³ach nie by³o wolnych sobót. S¹ wolne soboty dla rodziców, oni robi¹

zakupy, sprz¹taj¹ dom, natomiast m³odzie¿ chodzi w wolne soboty do szko-

³y i jest to doœæ prosty sposób zagospodarowania czasu m³odzie¿y.

I wreszcie problem zwiêkszenia liczby kuratorów. Pañstwo mówicie tu

o kuratorach zawodowych i to jest bardzo wa¿ne, bo zawodowy kurator to

ten, który pilnuje kontraktu i posy³a wniosek do s¹du, ¿eby odes³aæ do wiê-

zienia delikwenta niespe³niaj¹cego warunków probacji. Ale zawodowy ku-

rator powinien mieæ 10–15 spo³ecznych kuratorów pomocniczych, którzy

naprawdê pracowaliby na co dzieñ z tymi ludŸmi. Na takich kuratorów po-

mocniczych warto by³oby szkoliæ dwie grupy zawodowe: po pierwsze, tych

spoœród by³ych skazanych, którzy sami zmienili sposób ¿ycia i stali siê po-

rz¹dnymi ludŸmi. Oni maj¹ niesamowit¹ mo¿liwoœæ oddzia³ywania na in-

nych, którzy w tej chwili s¹ chuliganami, ale chêtnie zidentyfikuj¹ siê

z takimi w³aœnie wychowawcami. Po drugie, mamy problem spo³eczny,

co zrobiæ z kilkudziesiêcioma tysi¹cami oficerów, którzy bêd¹ musieli

odejœæ z armii; ci ludzie dostan¹ emerytury i nie bêd¹ wiedzieæ, czym wy-

pe³niæ czas. A przecie¿ dobrej kurateli spo³ecznej potrzebna jest twarda

mi³oœæ. Oficerowie znaj¹ trochê twardoœæ, mo¿na by³oby ich przeszkoliæ

w tym drugim aspekcie kurateli, wymagaj¹cym pewnej surowej troskliwo-

œci. Tu widzê ogromny potencja³ ludzi, którzy mogliby robiæ sensowne rze-

czy, a nie szukaæ zagospodarowania swego czasu w mniej konstruktywny

sposób.

Najpowa¿niejszym problemem wydaje mi siê to, ¿e my jako spo³eczeñ-

stwo posy³aj¹c ludzi do wiêzienia, a potem traktuj¹c ich tak, jak ich traktu-

jemy, zapominamy, ¿e ka¿dy cz³owiek uczy siê metod¹ prób i b³êdów i ¿e

ka¿dy z nas ma prawo do b³êdu i potem mo¿e coœ z tym b³êdem zrobiæ.

A ten, który siê nauczy³ na b³êdzie, ma ogromne bogactwo wiedzy – i to

wiedzy doœwiadczalnej, a nie tylko teoretycznej, któr¹ mo¿e przekazaæ

innym.
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Zapewniam pañstwa, ¿e w wiêzieniach istnieje ogrom niewyra¿onego,

nigdy nie ujawnionego ciep³a i serdecznoœci. Istnieje te¿ ogrom wiedzy do-

œwiadczalnej, któr¹ mo¿na by by³o wykorzystaæ. Ale obecna polityka peni-

tencjarna – chocia¿ Polska pewnie jest w niektórych takich wyspach

pozytywnym wyj¹tkiem – tego nie wykorzystuje. Dlatego myœlê, ¿e mo¿na

by³oby to zrobiæ i to bez koniecznoœci zwiêkszania od razu w wielonasób

œrodków na ten cel, bo ten potencja³, zw³aszcza ludzki, a on jest najwa¿niej-

szy, jest stosunkowo tani.

Dziêkujê pañstwu za uwagê.



Gen. Jan Pyrcak

Probacja czy kara
pozbawienia wolnoœci

Po wyst¹pieniu pana profesora Osiatyñskiego wypada mi tutaj jedynie

usprawiedliwiæ swoj¹ obecnoœæ. Myœlê bowiem, ¿e co do rozstrzygniêcia

dylematu: probacja czy pozbawienie wolnoœci wszyscy jesteœmy zgodni.

I probacja, i kara pozbawienia wolnoœci. To jest oczywiste i pod tym siê

podpisujê.

Polska S³u¿ba Wiêzienna zawsze deklarowa³a gotowoœæ do poszukiwa-

nia takich rozwi¹zañ w systemie oddzia³ywañ na sprawców przestêpstw,

które bêd¹ sprzyjaæ racjonalizacji systemu karania. Gotowoœæ ta wynika

z przes³anek zarówno intelektualnych, jak i pragmatycznych.

Proszê mi wybaczyæ, ale powtórzê trochê danych, które przywo³ywa³

pan profesor Zoll. S¹ one wa¿ne dla okreœlenia miejsca wiêziennictwa

w Polsce.

W 1999 r. by³o 54 do 55 tysiêcy osób w polskich zak³adach karnych.

W tym roku mamy praktycznie 81 tysiêcy, a mieliœmy ju¿ bez ma³a 83 ty-

si¹ce. Przyrost w ci¹gu czterech lat wyniós³ ponad 50%. W tym samym cza-

sie liczebnoœæ kadry wiêziennictwa wzros³a o 1,3%. Tak, proszê pañstwa,

1,3%. Wydatki bud¿etowe ros³y w stopniu inflacyjnym, a na to na³o¿y³a siê

jeszcze os³awiona dziura bud¿etowa, która spowodowa³a, ¿e nam w roku

2001 zabrano 66 z 340 milionów zdeklarowanej w ustawie bud¿etowej

kwoty wydatków bie¿¹cych.

W³asnej kadrze winni jesteœmy w tej chwili 1 milion 950 tysiêcy godzin

s³u¿by. Rozwi¹zanie tego problemu wymaga³oby natychmiastowego uru-

chomienia 600 etatów. Nie poci¹gnê³oby to za sob¹ poprawy warunków

wykonywania obowi¹zków, rozszerzenia programów terapeutycznych, ca-

³ego spektrum oddzia³ywania na osoby pozbawione wolnoœci. A choæ usta-
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wa bud¿etowa 2004 r. niesie pewien powiew nadziei, to przecie¿ nie taki,

¿eby realnie warunki funkcjonowania wiêziennictwa poprawiæ.

Wiêziennictwo dŸwiga brzemiê wielu ciêæ bud¿etowych. Doœæ powie-

dzieæ, ¿e na koniec 2001 r. s³u¿ba mia³a 119 milionów z³ d³ugu, a przypom-

nê: w tym samym czasie na wydatki bie¿¹ce mieliœmy 340 milionów.

Oznacza to, ¿e mieliœmy œrodki na 2/3 roku. 1/3 roku – a wiêc od wrzeœnia

– ¿yliœmy na kredyt. By³ wielki lament dostawców ró¿nych towarów i us³ug.

Chodzi³o m.in. o ¿ywnoœæ, energiê elektryczn¹, wodê. Utyskiwano, ¿e S³u¿ba

Wiêzienna nie p³aci za to, za co powinna p³aciæ, a co jest powinnoœci¹ pañstwa,

które nie asygnowa³o na ten ca³y obszar ¿adnych œrodków. Ale jednoczeœnie

wiêzienia pêcznia³y.

Na koniec 2002 roku kosztem gigantycznych wyrzeczeñ, ciêæ, niepo-

dwy¿szania po raz kolejny stawek wy¿ywienia, które – przypomnê – od

dawna wynosz¹ 4 z³ote 20 groszy na jednego wiêŸnia, zeszliœmy w zobo-

wi¹zaniach do 56 milionów, zaœ rok bie¿¹cy zakoñczymy zobowi¹zaniami

na poziomie oko³o 30 milionów.

Jednoczeœnie, jak wskazuj¹ dane z ostatniego dnia paŸdziernika tego ro-

ku, mamy 33 tysi¹ce 975 niewykonywanych prawomocnych wyroków ska-

zuj¹cych na karê pozbawienia wolnoœci, które dotycz¹ 30 tysiêcy 118

sprawców.

To wszystko dzieje siê w sytuacji, kiedy w polskich wiêzieniach mamy

teoretycznie 68 tysiêcy miejsc. Naprawdê jest ich 64 tysi¹ce, gdy¿ co naj-

mniej 4 tysi¹ce powsta³o z likwidacji kaplic, œwietlic, sal do oddzia³ywañ te-

rapeutycznych i wielu innych pomieszczeñ, niezbêdnych do prawid³owego

funkcjonowania programu penitencjarnego.

Przypomnieæ warto, ¿e ustawa zapewnia wiêŸniowi 3 metry kwadratowe

powierzchni, a tak naprawdê w niektórych zak³adach ma on do dyspozycji

2 metry kwadratowe. £ó¿ko o rozmiarach 75 cm na 2 metry zajmuje pó³tora

metra kwadratowego. Nawet jeœli je spiêtrzymy, to one siê nagle w powie-

trzu ani nie rozp³yn¹, ani nie ulotni¹.

W warunkach przeludnienia wiêzieñ priorytetem staje siê koncentracja

si³ i œrodków na rzeczach fundamentalnych, na egzystencji zak³adów kar-

nych, na opiece zdrowotnej, na bezpieczeñstwie jednostek i osadzonych.

Nie zawsze siê udaje uzyskaæ po¿¹dane efekty. A wydatki na œrodki od-

dzia³ywania penitencjarnego, na nauczanie, na dzia³alnoœæ kulturalno-o-

œwiatow¹, na terapiê itd. s¹ niestety ograniczane. Od tych ograniczeñ nie

uciekniemy do momentu, kiedy sytuacja wiêziennictwa siê nie poprawi.

Za parê godzin bêdziemy mieli now¹ ustawê o zamówieniach publicznych.

Mówiê o tym choæby z tego wzglêdu, ¿e ona zagra¿a w bardzo powa¿nym stop-
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niu naszym oddzia³ywaniom poprzez zatrudnianie osób pozbawionych wolno-

œci. Jeœli wejdzie w ¿ycie w tym kszta³cie, w którym jest Sejmowi awizowana

przez rz¹d, nasze przedsiêbiorstwa i gospodarstwa pomocnicze pozbawione

zostan¹ preferencji polegaj¹cej na wy³¹czeniu tych podmiotów spod regu³

ustawy o zamówieniach publicznych. Mówiê to dlatego, ¿eby uzyskaæ choæ

odrobinê serca dla naszych zabiegów u pos³ów i senatorów. Bez pozosta-

wienia tej preferencji fundament oddzia³ywania penitencjarnego – zatrud-

nienie osób pozbawionych wolnoœci – zostanie nam odebrane. A przecie¿

chcemy uczyæ pracy rozumianej nie tylko jako opanowanie okreœlonych

umiejêtnoœci. To mo¿na robiæ w warsztatach przy zak³adach karnych, co

zreszt¹ wymaga nak³adów bud¿etowych. Ale my chcemy przecie¿ tak¿e

uczyæ ¿ycia z pracy, czerpania z niej po¿ytku. Choæby tego, ¿e zarobione

pieni¹dze daj¹ szansê na godziwe funkcjonowanie.

Jeszcze jeden dylemat osadzony w kontekœcie pytania: probacja czy po-

zbawienie wolnoœci? Jedno miejsce w nowo wybudowanym areszcie w Pio-

trkowie kosztuje 120 tysiêcy z³otych. Gdybyœmy realizowali, o co zreszt¹

zabiegamy, program budowy w istniej¹cych zak³adach karnych tañszych

miejsc, gdzie jeden pawilon na 200 wiêŸniów kosztowa³by oko³o 8 milio-

nów, to i tak jest to nak³ad rzêdu 50 tysiêcy z³otych za jedno miejsce. Bez

komentarza.

Proszê pañstwa, czasem u¿ywam przesadnego okreœlenia, ale myœlê, ¿e

w przyjêtej konwencji jest to dopuszczalne: w Polsce skazywanie na karê

pozbawienia wolnoœci momentami przypomina skazywanie na deporta-

cjê na Marsa. Obie kary s¹ w naszych realiach w podobnym stopniu wyko-

nalne.

Myœlê, ¿e po tak zarysowanej sytuacji nie bêdê ju¿ siêga³ do tekstu, któ-

ry mam przed sob¹. Nawi¹zuje on do uwarunkowañ spo³ecznych, w któ-

rych ca³y nasz system spo³eczny funkcjonuje, a wiêc do ogromnego bezrobo-

cia, które przecie¿ nie jest ani dla wykonania kary pozbawienia wolnoœci,

ani dla probacji obojêtne. Niezale¿nie od tego, jak tê probacjê rozumiemy,

czy metafizycznie, czy bardzo konkretnie.

S¹dzê, ¿e rzecz¹ najwa¿niejsz¹, na któr¹ wiêziennik tutaj powinien siê

zdobyæ, to udzielenie nastêpuj¹cej odpowiedzi: i probacja, i pozbawienie

wolnoœci. Probacja realna, realizowana w warunkach takich, które nie s¹

przez spo³eczeñstwo traktowane jako unikniêcie odpowiedzialnoœci. Wy-

posa¿ona w ca³¹ armiê doskonale przygotowanych teoretycznie i maj¹cych

mo¿liwoœci praktycznego oddzia³ywania kuratorów. Natomiast pozbawie-

nie wolnoœci adresowane do tych sprawców, którzy stanowi¹ powa¿ne za-

gro¿enie. Taka kara wykonywana byæ musi w warunkach gwarantuj¹cych
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bezpieczeñstwo publiczne i spo³eczne. Czas tak¿e wdra¿aæ programy na-

prawcze, które niestety wymagaj¹ i œrodków etatowych, i finansowych.

Myœlê zatem, ¿e odpowiedŸ na pytanie postawione w tytule konferencji

jest klarowna: i probacja, i pozbawienie wolnoœci.

Dziêkujê bardzo.

Senator Teresa Liszcz

Dziêkujê bardzo panu genera³owi, tak¿e za generalsk¹ dyscyplinê czasu

i bardzo serdecznie zapraszam do wyg³oszenia referatu naszego goœcia

z Nowej Zelandii, ksiêdza Jima Consedine'a z t³umaczk¹, pani¹ Monik¹

P³atek.



Ks. Jim Consedine

Sprawiedliwoœæ naprawcza
– kompensacyjna praktyka

prawa karnego

Dzieñ dobry pañstwu. To dla mnie wielki zaszczyt, ¿e mogê wyst¹piæ

przed tak du¿ym zgromadzeniem tak wa¿nych osób. W czasie, który jest mi

dany, spróbujê podnieœæ kilka problemów, które dotycz¹ sprawiedliwoœci

naprawczej, o której by³a mowa.

Jest wiele sposobów, które pozwalaj¹ na bardziej skuteczne, na bardziej

prawid³owe rozwi¹zywanie problemów zwi¹zanych z przestêpczoœci¹, nie

wymagaj¹ one szerokiego zastosowania kary wiêzienia, s¹ efektywne, bez

pozbawienia wolnoœci, bez przemocy i zdecydowanie tañsze. To, czego

wymagaj¹, to cierpliwoœci, œrodków i nowego sposobu myœlenia.

Kara sta³a siê obsesj¹ w wielu pañstwach. System sprawiedliwoœci retry-

butywnej jest tak naprawdê zasadniczo oparty na zemœcie. Mo¿na zadaæ

pewne podstawowe pytania, które dotycz¹ tych metod. Wiêzienia s¹ dino-

zaurami wspó³czesnego œwiata, wspó³czesnych czasów. W ¿adnej innej

dziedzinie wspó³czesnego ¿ycia nie godzimy siê na to, aby dominowa³y na-

dal praktyki dziewiêtnastowieczne. Pomys³ uwiêzienia cz³owieka na nie-

wielkiej przestrzeni na dwadzieœcia dwie godziny jest monstrualny dla

ka¿dego, kto myœli rozs¹dnie. Zdarzaj¹ siê oczywiœcie osoby, które s¹ nie-

bezpieczne – jest ich niewiele – które trzeba trzymaæ w odizolowaniu, zaró-

wno ze wzglêdu na ich w³asne dobro, jak i na dobro spo³ecznoœci. Ale nawet

one powinny byæ trzymane w warunkach humanitarnych i w takich, które

zapewniaj¹ praktycznie humanitarne, pozytywne wykorzystanie czasu, ja-

ki spêdzaj¹ w wiêzieniu. W tym sensie wiêzienie powinno byæ ostatecz-

nym i ostatnim œrodkiem, jaki mo¿emy zastosowaæ w ramach systemu

karnego.
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Na czym polega sprawiedliwoœæ naprawcza? Jest to filozofia, która tak na-

prawdê ogarnia szereg emocji zwi¹zanych z myœleniem cz³owieka i w³¹cza

w to uzdrowienie, wspó³czucie, przebaczenie, ³askê i porozumienie oraz

oczywiœcie odpowiedni¹ sankcjê tam, gdzie jest to stosowne. Jest to równie¿

odwo³anie siê do myœli, ¿e jesteœmy ze sob¹ wszyscy powi¹zani i to, co robi-

my, zarówno dobre, jak i z³e, ma wp³yw na innych. Sprawiedliwoœæ napraw-

cza ofiaruje nam proces, który daje tym, którzy zostali dotkniêci przez

przestêpstwo – i w tym sensie mamy na myœli zarówno pokrzywdzonych, jak

i sprawców, ich rodziny i szersze œrodowisko, szersz¹ spo³ecznoœæ lokaln¹.

Wszyscy oni powinni mieæ swój udzia³ w rozwi¹zywaniu problemów, które

wyp³ywaj¹ z przestêpstwa. To pozwala na zrozumienie, ¿e wszystkie te kwe-

stie s¹ ze sob¹ powi¹zane. Sprawiedliwoœæ naprawcza jest filozofi¹, która

pozwala rozwi¹zywaæ konflikty od poziomu przedszkola, które mog¹ siê zda-

rzyæ, poprzez przestêpczoœæ a¿ po problemy na poziomie pañstwa, konkret-

nie mówiê tutaj o apartheidzie w Afryce Po³udniowej. Jest to filozofia ¿ycia,

która pozwala na specyficzne patrzenie i rozwi¹zywanie spraw. Je¿eli mowa

o sprawiedliwoœci naprawczej, to wówczas mamy do czynienia z sytuacj¹,

w której sprawca i poszkodowany graj¹ rolê podstawow¹, natomiast pañstwo

stoi jak gdyby w drugim rzêdzie, dzia³a z drugiego rzêdu.

Proces ten nie jest nastawiony na zemstê i na odp³atê, tylko jest nasta-

wiony na uzdrowienie, na naprawienie z³a, które zosta³o przestêpstwem

wyrz¹dzone. Dzieje siê to poprzez wyniesienie na centraln¹ pozycjê pojê-

cia reparacji, naprawienia szkody, a nie kary.

System retrybutywny ró¿ni siê od systemu sprawiedliwoœci naprawczej

podstawowymi pytaniami, jakie zadaje. System retrybutywny rozpoczyna

siê od pytania, w jaki sposób bêdziemy karaæ tego przestêpcê czy tych

przestêpców. System sprawiedliwoœci naprawczej rozpoczyna siê od zada-

nia pytania, w jaki sposób naprawimy szkodê, która zosta³a wyrz¹dzona

tym przestêpstwem. Celem sprawiedliwoœci, celem tego systemu jest wy-

gojenie ran, które powsta³y w wyniku tego przestêpstwa w stosunku do ka-

¿dego, kto zosta³ przez to dotkniêty. Wymaga to oczywiœcie kooperacji

wszystkich tych, którzy s¹ w ten proces w³¹czeni. Sprawca, ¿eby móc wzi¹æ

udzia³ w tym procesie i ¿eby to mia³o sens, musi przyznaæ, ¿e pope³ni³ prze-

stêpstwo i musi ¿a³owaæ, ¿e to siê sta³o. Pokrzywdzeni maj¹ prawo wypo-

wiedzieæ siê, co czuj¹, co siê im sta³o w zwi¹zku z tym przestêpstwem

i maj¹ równie¿ prawo do wsparcia grupy, która im towarzyszy.

Doœwiadczenia Nowej Zelandii pokazuj¹, ¿e konferencje towarzysz¹ce

sprawiedliwoœci naprawczej – mo¿na to nazwaæ równie¿ spotkaniami, zgru-

powaniami – te zdarzenia, które doprowadzaj¹ do sprawiedliwoœci napraw-
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czej, s¹ najlepsz¹ metod¹ dochodzenia do porozumienia. Sprawiedliwoœæ

naprawcza daje zdecydowanie lepsze efekty ni¿ sprawiedliwoœæ retrybuty-

wna. Podam trzy argumenty za tym.

Sprawiedliwoœæ naprawcza w centrum zainteresowania stawia pokrzyw-

dzonego. Bardzo czêsto pokrzywdzony ma potrzebê, ¿eby zostaæ wys³ucha-

ny, ma potrzebê, ¿eby przyznaæ, ¿e to co siê sta³o, jest z³e i aby otrzymaæ

wsparcie od otoczenia. Bardzo czêsto pokrzywdzeni sami siebie wini¹ za to,

co siê sta³o. Potrzebuj¹ odpowiedzi na proste, ale podstawowe pytania, któ-

re ich nurtuj¹, na przyk³ad, czy zdarzy siê to znowu.

Sprawiedliwoœæ naprawcza pozwala na uzdrowienie, ale i na naprawê

z³a, które zosta³o wyrz¹dzone. Tak chyba te¿ to mo¿na powiedzieæ. Dla po-

szkodowanego przebaczenie jest przede wszystkim t¹ si³¹, któr¹ pozwala,

¿eby sprawca i przestêpstwo nie mia³y wp³ywu na jego ¿ycie. Czyli przeba-

czenie tak naprawdê oznacza, ¿e ani sprawca, ani to przestêpstwo nie bê-

dzie dalej dominowa³o nad jego ¿yciem. Tak naprawdê przebaczenie

pozwala cz³owiekowi na to, ¿eby przejœæ z roli ofiary do roli cz³owieka, któ-

ry prze¿y³. Przebaczenie nie jest czymœ, co ma s³u¿yæ sprawcy. Jest to pro-

ces, który pozwala na to, ¿eby ofiara pozwoli³a na odejœcie wœciek³oœci

i cierpienia, jakie by³y zwi¹zane z przestêpstwem. Jest to proces, który po-

zwala na to, ¿eby pokrzywdzony, ona czy on, móg³ uwolniæ siê od ciê¿aru,

jaki ze sob¹ nios³o bycie ofiar¹ przestêpstwa.

Podobnie jak pokrzywdzony, pokrzywdzona potrzebuj¹ uwolnienia siê

poprzez to przebaczenie, to przebaczenie jest równie¿ potrzebne sprawcy.

Retrybutywna filozofia kary pozostawia bardzo niewiele miejsca na tego

typu prze¿ycie, które pozwala, ¿eby mia³o wp³yw na ¿ycie i na zachowanie

sprawcy. Pozostawia niewiele miejsca na to, ¿eby siê przyznaæ do z³a, które

zosta³o wyrz¹dzone i zmieniæ to.

Trzeci, bardzo wa¿ny element to jest to, ¿e sprawiedliwoœæ naprawcza

sk³ada odpowiedzialnoœæ za to, co siê sta³o, w rêce tych, którzy to zrobili.

Czyli tak naprawdê odpowiedzialnoœæ za przestêpstwo spada na sprawcê

tego przestêpstwa.

Pozwolê sobie teraz przejœæ do doœwiadczeñ Nowej Zelandii, je¿eli cho-

dzi o sprawiedliwoœæ naprawcz¹, która jest tam stosowana ju¿ przez czterna-

œcie ostatnich lat. Przez trzy ostatnie lata prowadzi siê równie¿ konferencje

sprawiedliwoœci naprawczej dla doros³ych. Przez ostatnie czternaœcie lat

w Nowej Zelandii dla osób poni¿ej siedemnastu lat dominuj¹cym syste-

mem jest system konferencji sprawiedliwoœci naprawczej. Ten proces jest

prowadzony przez odpowiednio przygotowanego instruktora, który zapra-

sza na takie spotkanie zarówno stronê reprezentuj¹c¹ pokrzywdzonych, jak
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i sprawców. Zarówno sprawca, jak i pokrzywdzony maj¹ prawo i namawia

siê ich do tego, aby przyprowadzili ze sob¹ rodzinê, bliskich, tych, którzy

ich bêd¹ wspieraæ. W efekcie przestêpczoœæ nieletnich i m³odocianych

spad³a z trzydziestu tysiêcy do piêciu tysiêcy.

To, co tutaj jest bardzo wa¿ne, to wdziêcznoœæ samych pokrzywdzo-

nych, kiedy mog¹ wys³uchaæ historii sprawcy. Równie wa¿ne jest to, jak na-

prawdê ¿a³uj¹ i okazuj¹ skruchê ci, którzy s³ysz¹, jakiego z³a dokonali

swoim przestêpstwem wobec ofiary.

W zwi¹zku z reform¹ w 1989 r. wszystkie oœrodki dla nieletnich, domy

poprawcze zosta³y zamkniête. Ostatnio tylko dwa zosta³y otwarte na nowo.

S¹ to dwa niewielkie oœrodki zabezpieczaj¹ce. System podobny do tego zo-

sta³ w tym momencie wprowadzony równie¿ w Afryce Po³udniowej, w Ka-

nadzie, w Anglii, we Francji i w innych pañstwach Europy. Efekty tego

procesu by³y na tyle dobre, ¿e w 2001 r. rz¹d Nowej Zelandii wprowadzi³

podobny system w sprawach dla doros³ych. Sprawdzany jest w czterech

miejscach w kraju. Jak na razie efekty tego pokazuj¹, ¿e idzie to bardzo do-

brze. Pokrzywdzeni mówi¹, ¿e maj¹ bardzo dobre doœwiadczenia po pod-

daniu siê temu procesowi.

Pilota¿owy projekt jest nastawiony na kilka okreœlonych czynów prze-

stêpnych. Nie ograniczamy siê tylko i wy³¹cznie do drobnych przestêpstw,

dlatego ¿e zarówno rz¹d, jak i ludzie odpowiedzialni za to s¹ przekonani, ¿e

tam, gdzie nast¹pi³a du¿a szkoda, tam zw³aszcza jest szczególna potrzeba

tego typu konferencji. Dotyczy to kradzie¿y na znaczn¹ skalê, w³amañ,

kradzie¿y innego typu, powa¿nych nadu¿yæ i pobiæ, równie¿ przestêpstw

pope³nionych z broni¹ w rêku, w³¹cznie z zabójstwem. S¹d podejmuj¹c de-

cyzjê o uwzglêdnieniu mo¿liwoœci zastosowania konferencji sprawiedliwo-

œci naprawczej przesy³a j¹ do prowadz¹cego, który zaczyna od rozmowy ze

sprawc¹, czy mo¿e dojœæ do tego typu konferencji, o której jest informowa-

ny, je¿eli siê zgadza. Nastêpnie pe³n¹ informacjê dostaje pokrzywdzony

i ewentualnie wyra¿a na to zgodê. Tylko wówczas, je¿eli obie strony siê na

to zgodz¹, konferencja mo¿e mieæ miejsce.

Jest zbyt wczeœnie na to, ¿eby prawid³owo oceniæ efekty tego pilota¿o-

wego programu. Ale spodziewamy siê, ¿e stanie siê to sta³ym elementem

naszego systemu prawa karnego.

Proszê mi pozwoliæ zakoñczyæ stwierdzeniem, ¿e dla wielu w naszym

kraju sprawiedliwoœæ naprawcza wi¹¿e siê równie¿ z pewn¹ pasj¹. G³êboko

wierzymy, ¿e tego typu procedura pozwala na to, ¿eby wszyscy bior¹cy

w niej udzia³ otrzymali znacznie wiêcej.

Dziêkujê bardzo.



Prof. dr hab. Andrzej Siemaszko

Polska polityka kryminalna
– koniecznoœæ rewolucyjnych zmian

Witam pañstwa serdecznie i z góry przepraszam, ¿e popsujê troszkê

pañstwu humor, zw³aszcza przed obiadem, zreszt¹ jak ju¿ to zrobi³em trzy

lata temu. Myœlê, ¿e ten humor popsujê w wiêkszym jeszcze stopniu, po-

niewa¿ dane, które zamierzam pokazaæ, ukazuj¹ w pe³ni skalê problemu,

z którymi polska polityka kryminalna powinna siê w jakiœ sposób zmierzyæ.

Bowiem – przynajmniej moim zdaniem – przy wyznaczaniu kierunków tej

polityki (mam tu zw³aszcza na uwadze proporcje kar izolacyjnych do niei-

zolacyjnych) nie mo¿na abstrahowaæ ani od tego, jak kszta³tuje siê w na-

szym kraju przestêpczoœæ, ani te¿ od tego, jak pod wzglêdem struktury

orzekanych kar plasuje siê Polska na tle porównawczym.

Swoje wyst¹pienie rozpocznê od krótkiego omówienia miejsca naszego

kraju w uszeregowaniach miêdzynarodowych pod wzglêdem zagro¿enia

przestêpczoœci¹. Bêdê korzysta³ czêœciowo z danych pochodz¹cych z ostat-

niej tury Miêdzynarodowych Badañ Ofiar Przestêpstw (ICVS), czêœciowo

zaœ z oficjalnych, choæ jeszcze nigdzie – poza „Atlasem przestêpczoœci

w Polsce 3” – nie publikowanych, danych Rady Europy, gromadzonych na

potrzeby periodycznej publikacji pod nazw¹ „European Sourcebook of

Crime and Criminal Justice Statistics”. Ten ostatni zbiór danych jest wiêc

szczególnie aktualny. Poniewa¿ mam sporo do pokazania, bêdê siê stara³ to

robiæ doœæ szybko, ale w wiêkszoœci przypadków rzut oka na dane zestawie-

nie wystarczy, by zorientowaæ siê, o co chodzi, bo ich wymowa jest na ogó³

jednoznaczna.

Pierwsze cztery wykresy odnosz¹ siê do poziomu wybranych kategorii

przestêpstw w siedemnastu krajach wysoko uprzemys³owionych, do któ-

rych pozwoli³em sobie zaliczyæ równie¿ Polskê.
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Zestawienie pierwsze obrazuje wskaŸniki kradzie¿y samochodów (por.

wykres 1). Jak widaæ, zajmujemy w tym uszeregowaniu miejsce pierwsze,

a za nami, ze sporym dystansem, s¹ Anglia i Walia.

Kolejne zestawienie odnosi siê do rozboju (por. wykres 2). W tym przy-

padku – co potwierdzaj¹ zreszt¹ dane policyjne, które poka¿ê za chwilê

– dystans Polski, nawet od drugiej w kolejnoœci Anglii i Walii, jest ju¿ dra-

matycznie du¿y. I wydaje siê, ¿e to uszeregowanie ukazuje nader wymo-

wnie, jak wielka dzieli nas w tej mierze przepaœæ od pozosta³ych rozpatrywa-

nych krajów. Nie ulega zatem w¹tpliwoœci, ¿e rozboje stanowi¹ w Polsce

problem bardzo powa¿ny.

Nastêpne zestawienie odnosi siê do kradzie¿y w³asnoœci osobistej (por.

wykres 3). Polska jest na miejscu trzecim, ale tylko w tej ogólnej kategorii.

Nie mogê wprawdzie pokazaæ pañstwu zestawienia odnosz¹cego siê do

podkategorii kradzie¿y kieszonkowej, bo go nie zabra³em, ale powinni mi

pañstwo wierzyæ na s³owo, ¿e znajdujemy siê w tym uszeregowaniu pono-

wnie na bezapelacyjnym miejscu pierwszym.

Kolejne zestawienie, obejmuj¹ce korupcjê urzêdników pañstwowych,

jest tak wstydliwe i ¿enuj¹ce, ¿e w³aœciwie w ogóle nie powinno siê go po-

kazywaæ (por. wykres 4). W tym przypadku, ¿eby w ogóle mo¿na by³o wy-

kres sporz¹dziæ, musieliœmy dokonaæ takiego oto przeciêcia, w przeciwnym

bowiem razie Polska nie zmieœci³aby siê na skali. Tu dystans dziel¹cy nasz

kraj od pozosta³ych – nawet od Portugalii i Francji, które s¹ na kolejnych

miejscach – jest wrêcz nieprawdopodobny. Wiêkszoœæ rozpatrywanych

krajów ma wskaŸniki korupcji urzêdników na poziomie ni¿szym ni¿ 0,5, my

mamy powy¿ej 5. Widz¹ wiêc pañstwo, jak kolosalny problem stanowi

w Polsce korupcja.

Powy¿ej prezentowa³em dane z miêdzynarodowych badañ wiktymiza-

cyjnych, przejdŸmy teraz do miêdzynarodowych statystyk policyjnych.

Pierwsze zestawienie (por. wykres 5) odnosi siê do dynamiki prze-

stêpstw ogó³em w latach 1995–2000. Co mo¿na powiedzieæ o Polsce? Po

pierwsze, mamy nadal wzrost. Po drugie, wzrost ów jest spory, co jest szcze-

gólnie istotne, gdy zwa¿yæ, ¿e dziewiêæ krajów odnotowa³o w analizowa-

nym okresie wrêcz dynamikê ujemn¹ i w kilku z nich spadek przestêp-

czoœci by³ naprawdê istotny. W Polsce natomiast, jak widaæ, przestêpczoœæ

ogó³em ros³a nadal.

Kolejne zestawienie odnosi siê do zabójstw dokonanych (por. wy-

kres. 6). Jest ono o tyle ciekawe, ¿e jak dot¹d wszyscy krajowi specjaliœci

– ³¹cznie ze mn¹ – ¿yli w b³ogim przekonaniu, ¿e co jak co, ale jeœli idzie

o zabójstwa, to Polska prezentuje siê ca³kiem dobrze. Gdy siê jednak wy-
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abstrahuje z ogó³u zabójstw zabójstwa dokonane, to widzimy, ¿e wskaŸnik

dla Polski jest niestety doœæ wysoki (znacznie wy¿szy, co nale¿y z nacis-

kiem podkreœliæ, ni¿ w krajach Unii Europejskiej), co da³o nam siódme

miejsce w uszeregowaniu.

Nastêpny wykres (por. wykres 7) potwierdza w sposób niebudz¹cy

najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e Polska jest krajem o bardzo wysokim za-

gro¿eniu rozbojami. Zajmujemy bowiem drugie miejsce w uszeregowa-

niu – za £otw¹. Dramatyzm sytuacji potêguje fakt, ¿e, jak wynika z zesta-

wienia, w kilku z rozpatrywanych krajów w analizowanym okresie na-

st¹pi³ nawet doœæ znaczny spadek rozbojów, tymczasem u nas dynamika

wzrostu czynów tej grupy jest w dalszym ci¹gu dodatnia, na domiar z³ego

doœæ znaczna.

Na kolejnym wykresie widzimy w³amania do mieszkañ (por. wykres 8).

Jest to szczególnie fascynuj¹ce zestawienie, bowiem w przyt³aczaj¹cej wiê-

kszoœci krajów, jak pañstwo widz¹, mamy do czynienia ze znacznym spad-

kiem tych przestêpstw – w niektórych nawet rzêdu kilkunastu procent.

W Polsce zaœ, na Litwie i na Wêgrzech odnotowujemy nadal nie tylko dy-

namikê dodatni¹, ale równie¿ doœæ du¿¹.

I wreszcie ostatnie zestawienie ilustruj¹ce poziom przestêpczoœci w Pol-

sce oraz pozosta³ych krajach europejskich – przestêpstwa zwi¹zane z nar-

kotykami (por. wykres 9). W tym przypadku jesteœmy na miejscu czwar-

tym i co gorsza – dynamika czynów tej grupy jest naprawdê bardzo niepo-

koj¹ca.

Przejdê teraz do prezentacji zestawieñ obrazuj¹cych kszta³t polityki ka-

rania realizowanej w poszczególnych krajach Rady Europy.

Co przede wszystkim uderza w zestawieniu odnosz¹cym siê do rodza-

jów stosowanych sankcji (por. tabela 1)? Wniosek podstawowy to taki, ¿e

nie mamy jakiejœ jednolitej – paneuropejskiej (ba, nawet unijnej!) – polity-

ki kryminalnej. Wrêcz przeciwnie: poszczególne kraje – w tym równie¿

kraje Unii Europejskiej – s¹ niezmiernie zró¿nicowane pod wzglêdem

struktury sankcji karnych.

S¹ kraje, w których dominuj¹c¹ sankcj¹ jest kara grzywny. Udzia³ tych

kar w Austrii, Szwecji i w Niemczech wynosi od 60 do 70%, w Anglii, Nor-

wegii i Portugalii – powy¿ej 70%, w Finlandii zaœ – blisko 90%. Z kolei

w Grecji i na Litwie (oko³o 3, 5%) oraz w Czechach, na S³owacji oraz w S³o-

wenii (nieco powy¿ej 5%) kara grzywny samoistnej wystêpuje sporadycz-

nie. Polskê wypada równie¿ zaliczyæ do krajów, w których z tej sankcji

korzysta siê doœæ rzadko: z odsetkiem 18,4 znajdujemy siê na odleg³ym

– bo dopiero dziewiêtnastym – miejscu w uszeregowaniu 26 pañstw.
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Jak jednoznacznie wynika z prezentowanej tabeli, kraj nasz znajduje siê

w grupie pañstw, w których model polityki kryminalnej zasadza siê na ka-

rach warunkowych. Udzia³ tych sankcji w strukturze wszystkich orzekanych

kar wynosi w omawianej grupie krajów od 60 do ponad 70% (poza Polsk¹ s¹

to równie¿ Czechy, S³owenia oraz S³owacja) lub nawet ponad 80% (Grecja).
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Tabela 1. Osoby doros³e osadzone za przestêpstwa przez s¹dy pierwszej instancji

skazani

na 100 tys.

ludnoœci

struktura kar w %

grzywna

pozbawienie

wolnoœci

z zawieszeniem

bezwzglêdne

pozbawienie

wolnoœci

pozosta³e

kary

i œrodki

Anglia i Walia 2660,7 70,3 0,2 7,5 21,9

Austria 761,4 62,8 22,0 13,7 1,5

Chorwacja 472,3 14,6 56,0 12,7 16,7

Cypr 125,5 46,0 13,4 37,7 2,9

Czechy 608,8 5,4 61,0 24,5 9,1

Dania 766,6 52,8 17,5 20,5 9,2

Estonia 612,2 25,8 45,6 24,2 4,4

Finlandia 5670,8 91,4 4,4 2,6 1,6

Francja 962,0 35,1 31,8 17,1 16,0

Grecja 1111,3 3,6 81,0 4,8 10,6

Holandia 665,5 40,2 b.d. 26,0 b.d.

Irlandia P³n. 1630,9 68,2 5,3 7,4 19,1

Litwa 547,2 3,4 52,8 38,4 5,4

£otwa 530,3 15,8 57,7 22,3 4,2

Niemcy 1074,1 70,0 13,1 6,5 10,4

Norwegia 1384,6 70,6 12,8 15,0 1,6

Polska 537,0 18,4 61,4 12,6 7,6

Portugalia 443,8 73,1 11,8 10,8 4,3

Rumunia 389,9 21,9 1,3 51,9 24,9

S³owacja 384,2 5,0 72,1 20,1 2,8

S³owenia 358,3 5,1 68,0 16,1 10,8

Szkocja 1254,4 52,2 0,0 18,9 28,9

Szwajcaria 971,2 32,7 52,0 15,3 0,0

Szwecja 1304,6 61,5 1,9 11,8 24,8

Wêgry 937,6 43,5 20,6 12,6 23,3

W³ochy 484,0 32,4 27,9 39,7 0,0



Na drugim biegunie znajduj¹ siê zaœ kraje, w których typowe kary warunko-

we s¹ w zasadzie nieznane (Anglia i Szkocja) lub te¿ ich udzia³ w strukturze

orzekanych kar waha siê w przedziale 1 – 2% (Rumunia, Szwecja).

Jak widaæ, kraje zrzeszone w Radzie Europy s¹ szalenie zró¿nicowane,

jeœli idzie o udzia³ kar warunkowych w strukturze sankcji. To po pierwsze,

po drugie zaœ – Polska znajduje siê w grupie krajów o najwy¿szym odsetku

kar zawieszanych i jednoczeœnie o najni¿szym odsetku kar izolacyjnych.

W roku 1999, do którego odnosz¹ siê prezentowane dane, udzia³ skazañ na

karê bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci wynosi³ w naszym kraju – ana-

logicznie jak na Wêgrzech, ale znacznie mniej ni¿ chocia¿by w Czechach –

blisko 13%, co da³o nam doœæ odleg³e 18 – 19 miejsce w uszeregowaniu.

Widaæ zatem wyraŸnie, ¿e Polska znajduje siê w grupie krajów europej-

skich realizuj¹cych najbardziej liberaln¹ politykê karania. Z tym ¿e – w prze-

ciwieñstwie do pozosta³ych krajów, które politykê tak¹ prowadz¹ – prze-

stêpczoœæ w Polsce nadal dynamicznie wzrasta. Czy wobec tego obecny

model polityki karnej jest racjonalny? Moim zdaniem – nie. Do kwestii tej

wypadnie wiêc powróciæ w koñcowej czêœci mego wyst¹pienia.

Warto ponadto odnotowaæ bardzo du¿e zró¿nicowanie odsetków kar izo-

lacyjnych w poszczególnych krajach: od oko³o 3 – 6 (Finlandia, Grecja

i Niemcy) do 40 – 50 (Rumunia, W³ochy). Wypada równie¿ zwróciæ uwagê

na fakt, ¿e nawet w ultraliberalnej Holandii udzia³ kar izolacyjnych jest ju¿

dwukrotnie wy¿szy ni¿ w Polsce.

Kolejny wykres (por. wykres 10) ilustruje – poœrednio – udzia³ tymczaso-

wo aresztowanych w populacji wiêziennej. W przyt³aczaj¹cej wiêkszoœci kra-

jów, w tym równie¿ i w Polsce, udzia³ skazanych wœród uwiêzionych wynosi

od 70 do 80%. Tym samym odsetek tymczasowo aresztowanych waha siê

w granicach 20 – 30. Jak z tego wynika, fa³szywa jest teza o wyj¹tkowo repre-

syjnej polityce aresztowej realizowanej w naszym kraju. Dla przyk³adu:

w Holandii udzia³ skazanych w populacji wiêziennej wynosi zaledwie

35%, we W³oszech zaœ, w Szwajcarii oraz w Luksemburgu – 54%. Jak wi-

daæ, w kilku krajach (i to – podkreœliæ nale¿y – krajach Unii Europejskiej)

w wiêzieniach znajduje siê mniej wiêcej tyle samo osób tymczasowo are-

sztowanych co skazanych lub nawet wiêcej tych pierwszych.

Na nastêpnym wykresie (por. wykres 11) mamy udzia³ kar poni¿ej jed-

nego roku wœród wszystkich kar pozbawienia wolnoœci. Jak widaæ, odsetek

takich kar jest w Polsce stosunkowo niewielki, nad czym bolejê. Mniej

wiêcej co czwarty uwiêziony w naszym kraju by³ skazany na karê tej wyso-

koœci, podczas gdy w Holandii – niemal co drugi, a w Czechach, Francji,

Szwecji i Finlandii – co trzeci. Nale¿a³oby wiêc postulowaæ znacznie szer-
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sze korzystanie z kar krótkoterminowych – do roku, do pó³ roku, do trzech

miesiêcy, a nawet krótszych. Szkoda, nawiasem mówi¹c, ¿e obowi¹zuj¹cy

Kodeks karny nie przewiduje sui generis kary aresztu, liczonej w dniach

(do 30).

Polska nale¿y zatem do krajów, w których relatywnie rzadko korzysta

siê z kar krótkoterminowych, ale równie rzadko – co jest swoistym para-

doksem – korzysta siê u nas z kar d³ugoterminowych – powy¿ej 10 lat (por.

wykres 12). Kary w tym wymiarze odbywa w naszym kraju zaledwie nieco
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powy¿ej 6% skazanych. Mniejszy odsetek wiêŸniów d³ugoterminowych

maj¹ jedynie Szwecja i Holandia, a wiêc kraje s³yn¹ce z niezmiernie libe-

ralnej polityki karania. Natomiast udzia³ skazanych na kary d³ugotermino-

we w trzech innych krajach unijnych (Francja, W³ochy oraz Malta) jest – co

nale¿y z naciskiem podkreœliæ – a¿ trzyipó³krotnie wy¿szy ni¿ w Polsce.

I w ten sposób rozwiewa siê kolejny mit – o wybitnie represyjnej polityce

karania, któr¹ rzekomo uprawia siê w naszym kraju.

Mitowi temu przeczy równie¿ nastêpny wykres (por. wykres 13), który

ilustruje przeciêtn¹ d³ugoœæ pobytu w zak³adzie karnym. Wykres ten stano-

wi wielkie zaskoczenie, równie¿ i dla mnie. By³em bowiem œwiêcie przeko-

nany, ¿e przeciêtny pobyt w zak³adzie karnym jest w Polsce znacznie

d³u¿szy. Gdyby ktoœ mnie zapyta³ – „jak s¹dzisz, ile wynosi u nas œredni po-

byt w wiêzieniu?” – to bym odpowiedzia³, ¿e miêdzy dwa a trzy lata. Tego

bowiem nale¿a³oby siê spodziewaæ po rozk³adzie wysokoœci orzekanych kar.

Tymczasem przeciêtny pobyt w polskim wiêzieniu – liczony ³¹cznie z tym-

czasowym aresztowaniem i zwolnieniem warunkowym – wynosi nieca³e

dziewiêæ miesiêcy. Tyle samo, co we Francji, ale ju¿ znacznie mniej ni¿ na

Wêgrzech (11 miesiêcy), w Hiszpanii, w Czechach i na Chorwacji (oko³o 14

miesiêcy), nie wspominaj¹c ju¿ nawet o Bu³garii i Portugalii, w których to

krajach przeciêtny pobyt w zak³adzie karnym wynosi ponad dwa lata.

Dla porz¹dku nale¿y jednak równie¿ zwróciæ uwagê na te kraje, w któ-

rych przeciêtny pobyt w zak³adzie karnym jest naprawdê króciutki – nie

przekracza trzech miesiêcy (Szwajcaria, S³owenia, Cypr, Irlandia Pó³nocna

oraz Litwa).

Ostatnie zestawienie (por. wykres 14) ilustruje zakres korzystania z in-

stytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia. Okazuje siê, ¿e

mimo znacznie bardziej restryktywnej praktyki udzielania zwolnieñ wa-

runkowych w latach ostatnich, z dobrodziejstwa tej instytucji korzysta

w Polsce nadal ponad 40% skazanych na karê wiêzienia, podczas gdy analo-

giczny odsetek w Hiszpanii, Francji oraz Bu³garii (oko³o 15) jest ju¿ prze-

sz³o dwukrotnie ni¿szy.

Godzi siê jednak zauwa¿yæ, ¿e w Szwecji liczba zwolnieñ warunkowych

by³a z kolei nawet wiêksza ni¿ stan populacji wiêziennej w dniu dokonywa-

nia obliczeñ, z tego te¿ wzglêdu jedynie w tym kraju odsetek zwalnianych

warunkowo by³ wy¿szy ni¿ 100. Na drugim biegunie znajduj¹ siê W³ochy

i Irlandia – w krajach tych z instytucji warunkowego przedterminowego

zwolnienia korzysta siê, jak widaæ, sporadycznie.

Pada³y na tej sali g³osy sprowadzaj¹ce siê do postulatu: „jeszcze wiêcej

tego dobrego”, czyli wiêcej kar warunkowych i wiêcej probacji. Otó¿,
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w moim przekonaniu, granica – jak w ostatnich latach – kilkunastoprocen-

towego udzia³u kary bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci w strukturze

sankcji to jest naprawdê œciana. Przy tak du¿ej przestêpczoœci nie mo¿emy

ju¿ sobie po prostu pozwoliæ na dalsze zmniejszanie odsetka kar izolacyj-

nych. No, ale w takim razie pan genera³ Pyrcak zapyta – i s³usznie – sk¹d

siê w takim razie bierze, ¿e mamy tych osiemdziesi¹t – osiemdziesi¹t trzy

tysi¹ce wiêŸniów? I to jest bardzo wa¿ne pytanie. To jest pytanie kluczowe.
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Moim zdaniem du¿y wzrost populacji wiêziennej wynika z dwóch przy-

czyn. Po pierwsze, z du¿ego wzrostu przestêpczoœci, a co za tym idzie – analo-

gicznego wzrostu s¹dzonych i skazywanych za przestêpstwa. W 1990 r.

w statystykach policyjnych odnotowano niespe³na 900 tys. przestêpstw, w ro-

ku zaœ 2001 – prawie milion czterysta tysiêcy, a wiêc blisko dwukrotnie wiêcej.

Jeszcze wiêksza by³a dynamika skazañ: ich liczba wynosi³a w 1990 r. 106

tysiêcy, w 2000 – ju¿ 222 tys., w 2003 r. – a¿ ponad 430 tys., by³a wiêc wiêk-

sza przesz³o czterokrotnie. Dramatyczny wzrost liczby skazañ w dwóch

ostatnich latach wynika oczywiœcie w du¿ej mierze z kryminalizacji (nie-

zbyt roztropnej – dodajmy) dawnego wykroczenia polegaj¹cego na prowa-

dzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeŸwym, co stanowi obecnie

oko³o 150 tys. przypadków rocznie.

Nale¿y przy tym z naciskiem podkreœliæ, ¿e odsetek kar izolacyjnych

kszta³tuje siê w latach ostatnich na sta³ym w zasadzie poziomie kilkunastu

procent. Z tym ¿e – co oczywiste – owych kilkanaœcie procent liczone od

100 tys. i od 400 tys. skazañ rocznie daje zupe³nie inne, czterokrotnie wiêk-

sze, liczby bezwzglêdne. Dlatego w³aœnie w wiêzieniach jest coraz wiêcej

skazanych, nie zaœ dlatego, ¿e czêœciej ni¿ dawniej skazuje siê u nas na kary

bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci.

Warto jednak zasygnalizowaæ, ¿e – wbrew temu, co powszechnie siê

s¹dzi – odsetek kar izolacyjnych zmniejszy³ siê w 2003 r. ponownie i wynosi

obecnie zaledwie 10, co jest swoistym rekordem. W ca³ej historii III Rzecz-

pospolitej nie odnotowano bowiem równie niskiego ich odsetka. W roku

1998, w którym kar bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci by³o, jak dot¹d,

najmniej – odnotowano ich niespe³na 13%.

Nawiasem mówi¹c, to samo odnosi siê do œrodka zapobiegawczego

w postaci aresztu tymczasowego. Odsetek aresztowanych wœród os¹dzo-

nych – wbrew temu, co siê powszechnie s¹dzi – nie tylko nie zwiêksza siê,

lecz wrêcz maleje. W roku 1990 co pi¹ty os¹dzony by³ tymczasowo areszto-

wany, w roku 1995 – co ósmy, w roku zaœ 2000 – co jedenasty.

Warto równie¿ dodaæ, ¿e podczas gdy w latach 1990 – 2001 liczba ska-

zañ zwiêkszy³a siê a¿ o 66%, to liczba tymczasowo aresztowanych – tylko

o 40%. Oznacza to, innymi s³owy, ¿e zwiêkszaj¹cej siê liczbie s¹dzonych

za przestêpstwa towarzyszy systematyczny wzrost odsetka takich, którzy

odpowiadaj¹ z wolnej stopy i jednoczeœnie spadek odsetka takich, wobec

których zastosowano ten œrodek zapobiegawczy. Atoli, analogicznie jak

w przypadku udzia³u kar izolacyjnych w strukturze kar, pamiêtaæ nale¿y,

¿e za zbli¿onymi odsetkami, w zwi¹zku ze znacznie wiêksz¹ liczebnoœci¹

s¹dzonych, skrywaj¹ siê zupe³nie ró¿ne liczby bezwzglêdne.
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Reasumuj¹c: pierwsza przyczyna obecnych k³opotów wiêziennictwa to

dynamiczny wzrost przestêpczoœci, czemu towarzyszy jeszcze bardziej dy-

namiczny wzrost s¹dzonych i skazywanych za przestêpstwa.

Przyczyna druga to fatalna wrêcz struktura wysokoœci orzekanych kar po-

zbawienia wolnoœci, o czym ju¿ czêœciowo mówi³em. W strukturze tej ju¿ od

lat dominuj¹ kary w przedziale od roku do lat dwóch, stanowi¹c nadal ponad

po³owê wszystkich kar pozbawienia wolnoœci orzekanych przez s¹dy. I to

one sprawiaj¹ równie¿, ¿e w wiêzieniach zrobi³o siê t³oczno. Odczuwa siê bo-

wiem wyraŸny brak sensownej dywersyfikacji wysokoœci kar izolacyjnych:

zbyt ma³o jest zarówno kar krótkoterminowych (takich nawet o charakterze

szokowym, na podobieñstwo dawnej kary kozy), jak i d³ugoterminowych,

o funkcji g³ównie izolacyjnej. W moim najg³êbszym przekonaniu dominu-

j¹ce obecnie kary w przedziale od roku do dwóch lat pozbawienia wolnoœci

s¹ wybitnie nieracjonalne – ani nie resocjalizuj¹, ani nie szokuj¹, ani nie izo-

luj¹ – i przyczyniaj¹ siê jedynie do przepe³nienia zak³adów karnych.

W konkluzji powiem, co nastêpuje. Oczywiœcie by³bym szaleñcem,

gdybym w ogóle nie opowiada³ siê za probacj¹ – z przyczyn zarówno natury

praktycznej, jak i, by tak rzec, ideologicznej. Probacja oczywiœcie musi ist-

nieæ, to nie ulega kwestii. Do dyskusji natomiast pozostaje kwestia propor-

cji kar bezwarunkowych i warunkowych. Moim zdaniem – bior¹c zw³aszcza

pod uwagê rosn¹c¹ ci¹gle przestêpczoœæ – troszkê, ¿e tak powiem, wysko-

czyliœmy w tej mierze przed orkiestrê, co by³o, jak s¹dzê, widaæ bardzo wy-

raŸnie z prezentowanych zestawieñ miêdzynarodowych.

Bior¹c pod uwagê:

— nadal rosn¹c¹ przestêpczoœæ oraz lawinowo narastaj¹c¹ liczbê skazañ,

co budzi uzasadniony niepokój opinii publicznej,

— dramatycznie nisk¹ (rzêdu kilku procent) wykrywalnoœæ przyt³acza-

j¹cej wiêkszoœci przestêpstw pospolitych, co sprawia, ¿e skazani warunko-

wo mog¹ kontynuowaæ przestêpcz¹ dzia³alnoœæ przy minimalnym (by nie

powiedzieæ – zerowym) ryzyku ujawnienia, co z kolei zaprzecza samej idei

warunkowego zawieszenia kary, spe³nianie bowiem podstawowego warun-

ku, jakim jest niepope³nianie przestêpstw, nie mo¿e byæ w tej sytuacji na-

le¿ycie kontrolowane,

— niezmiernie ma³y odsetek kar izolacyjnych w Polsce (znacznie ni¿szy

ni¿ w pozosta³ych krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej), co sprawia, ¿e bli-

sko 90% sprawców przestêpstw nie ponosi de facto odpowiedzialnoœci karnej,

— brak elementu dolegliwoœci w karach warunkowych, które nawet

w odczuciu przyt³aczaj¹cej wiêkszoœci skazanych nie s¹ w ogóle odbierane

jako kary,
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— brak mo¿liwoœci – zarówno finansowych, jak i logistycznych – zape-

wnienia nale¿ytego nadzoru nad skazanymi warunkowo (nawet trzykrotnie

liczniejszy korpus kuratorski nie by³by w stanie wywi¹zaæ siê nale¿ycie

z obowi¹zków, dozorów jest bowiem ju¿ obecnie zbyt wiele),

— rosn¹ce zaniepokojenie opinii publicznej realizowan¹ w ostatnich la-

tach polityk¹ kryminaln¹, która w powszechnym mniemaniu jest nazbyt li-

beralna, nale¿a³oby:

— promowaæ inne ni¿ skazania warunkowe kary niezwi¹zane z pozba-

wieniem wolnoœci (w tym zw³aszcza community service) oraz poszerzaæ kata-

log takich sankcji (zw³aszcza monitoring elektroniczny); trzeba równie¿

przywróciæ dawn¹ rangê karze grzywny, pauperyzacja spo³eczeñstwa nie

jest bowiem jedyn¹ przyczyn¹ stopniowego jej zanikania,

— wprowadziæ do Kodeksu karnego nowe typy sankcji – kary weeken-

dowe, kary przemienne (krótka kara izolacyjna, nastêpnie zaœ wolnoœcio-

wa, z obligatoryjnym dozorem),

— rozszerzyæ katalog sankcji o sui generis karê aresztu – do 30 dni, która

by³aby wykonywana na koszt skazanego,

— zmodyfikowaæ wszystkie ustawowe zagro¿enia w kierunku polaryza-

cji sankcji: w przypadku wystêpków powinno byæ znacznie wiêcej krótko-

terminowych kar pozbawienia wolnoœci – maksymalnie do roku (mo¿na

nawet rozwa¿yæ ca³kowit¹ eliminacjê zagro¿eñ w przedziale od roku do

trzech lat pozbawienia wolnoœci); w przypadku jednak zbrodni, których ka-

talog nale¿a³oby zreszt¹ wydatnie poszerzyæ, kary pozbawienia wolnoœci

powinny byæ jednak znacznie surowsze ni¿ obecnie, tak jak siê to dzieje

w wiêkszoœci krajów Unii Europejskiej.

Pozwol¹ pañstwo, ¿e na koniec – ju¿ niejako poza g³ównym w¹tkiem

wyst¹pienia – nawi¹¿ê do jak¿e s³usznych s³ów profesora Osiatyñskiego,

który zwróci³ uwagê, ¿e kurator ma staæ na stra¿y pewnego kontraktu, który

sprowadza siê do tego, ¿e spo³eczeñstwo zawiera umowê ze skazanym wa-

runkowo takiej mniej wiêcej treœci: „My ci jeszcze tym razem darujemy,

ale oczekujemy w zamian, ¿e nie bêdziesz w przysz³oœci pope³nia³ prze-

stêpstw i wywi¹¿esz siê ze wszystkich obowi¹zków na³o¿onych przez s¹d”.

Domagamy siê zatem nie tylko postêpowania zgodnego z prawem, lecz

nadto równie¿, powiedzmy, powstrzymania siê od nadu¿ywania alkoholu,

przebywania w pewnych miejscach czy te¿ obracania siê w okreœlonym to-

warzystwie. Tymczasem jak to wygl¹da w praktyce? Zapewne wiêkszoœæ

z pañstwa czyta³a obszerny, bardzo interesuj¹cy reporta¿ w „Gazecie Wy-

borczej” poœwiêcony terenowej pracy kuratora. Gdy dziennikarz obserwu-

j¹cy kuratorów przy pracy zada³ jednemu z nich pytanie: „No, panie, ale czy
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ten facet nie bije ju¿ ¿ony?” – us³ysza³ odpowiedŸ: „Ale¿ sk¹d, nie to, ¿e nie

bije, ale z tego, co wiem, nie bije jej ju¿ codziennie”. Muszê przyznaæ, ¿e

zdêbia³em czytaj¹c te s³owa, bo okazuje siê, ¿e zdarza siê, ¿e skazany warun-

kowo dopuszcza siê nadal dok³adnie tego samego przestêpstwa, za które za-

wieszono mu karê, z pe³nym b³ogos³awieñstwem swego kuratora. To siê po

prostu w g³owie nie mieœci. Nie twierdzê, rzecz jasna, ¿e przypadki takie s¹

powszechne, ale tak siê sk³ada, ¿e one w ogóle nie powinny mieæ miejsca. Je-

¿eli bowiem kurator wie o tym, ¿e skazany warunkowo za znêcanie siê nad

rodzin¹ dopuszcza siê nadal tego samego przestêpstwa, to dlaczego ów osob-

nik jest jeszcze na wolnoœci? Zarêczam pañstwu, ¿e nie tylko w USA, lecz na-

wet w wyj¹tkowo liberalnej Szwecji by³oby to po prostu nie do pomyœlenia.

Inny z indagowanych kuratorów przyzna³ z kolei otwarcie, ¿e jeden z je-

go podopiecznych, który mia³ nie piæ, pije dalej, tylko mo¿e trochê mniej,

co równie¿ stanowi³o ostentacyjne przyzwolenie na niewywi¹zywanie siê

z obowi¹zków na³o¿onych przez s¹d. Podobnych przyk³adów by³o we

wspomnianym reporta¿u znacznie wiêcej.

Jeœli wiêc probacja wygl¹da w praktyce tak, jak wynika³oby to z relacjo-

nowanego tekstu „Gazety Wyborczej” (a ten stan rzeczy potwierdzaj¹ nie-

stety w rozmowach prywatnych znani mi kuratorzy), to – proszê wybaczyæ

– nie o taki model kurateli chyba nam chodzi³o. Œmiem przeto twierdziæ,

obecny model probacji wymaga zasadniczych reform. Skoro obowi¹zuj¹cy

Kodeks karny traktuje kary nieizolacyjne jako zasadê, to – bez wzglêdu na

to, czy siê nam to podoba, czy nie – uczyñmy wszystko, by system ten dzia-

³a³ prawid³owo, a nie fasadowo.

Dziêkujê pañstwu.

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Mam krótkie pytanie do tego, o czym mówi³ szanowny prelegent, mia-

nowicie budzi moje w¹tpliwoœci interpretacja jednej z tablic – przedstawia-

j¹ca œredni pobyt w zak³adzie karnym. Dlaczego? Dlatego ¿e my wiemy

dobrze, ¿e œrednia kara pozbawienia wolnoœci wynosi dwadzieœcia dwa

miesi¹ce. Podejrzewam i prawie jestem tego pewien, ale w razie czego pro-

szê o wyjaœnienie i sprostowanie, ¿e ten œredni pobyt oznacza zsumowanie

zarówno skazanych, jak i tymczasowo aresztowanych. Wtedy daje to nam

dziewiêæ miesiêcy, natomiast w takiej postaci to jednak wychodzi trochê

fa³szywy obraz tej polityki karnej. To tylko tyle.
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Prof. dr hab. Andrzej Siemaszko
Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci

Ale¿ drogi Profesorze Teodorze! Przecie¿ gdybyœ mnie s³ucha³ uwa¿nie,

to byœ wiedzia³. Ja to dok³adnie powiedzia³em, ¿e to jest taka sumaryczna

miara, odnosz¹ca siê zarówno do skazanych, jak i do tymczasowo areszto-

wanych. Wiêcej na ten temat mogliby powiedzieæ sami wiêziennicy, bo ja

po prostu zreferowa³em te dane, które do Rady Europy nades³a³o bezpo-

œrednio polskie wiêziennictwo, o ile pamiêtam, to nawet zwolnienia warun-

kowe oraz przerwy w karze by³y tu wliczane. Jest to zatem taka sumaryczna

miara, ale jednoczeœnie, jak siê wydaje, bardzo wymowna, bo obrazuje fak-

tyczny poziom represyjnoœci danego systemu. Ale oczywiœcie, powtarzam

raz jeszcze, odnosi siê ona równie¿ do tymczasowo aresztowanych.

Senator Teresa Liszcz

To teraz ja zapytam. Czy w przedstawianych przez pana profesora tych

samych danych w odniesieniu do zagranicy te¿ by³o tam uwzglêdnione

tymczasowe aresztowanie?

Prof. dr hab. Andrzej Siemaszko
Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci

Oczywiœcie, ¿e tak. Miara ta by³a konstruowana analogicznie we wszyst-

kich omawianych przeze mnie krajach. Wszêdzie odnosi siê to zarówno do

przeciêtnego pobyt w wiêzieniu skazanych na karê bezwzglêdnego pozba-

wienia wolnoœci, jak i do tymczasowo aresztowanych. Metodologicznie nie

ma tu wiec na szczêœcie najmniejszych ró¿nic.

Prof. dr hab. Andrzej Murzynowski
Sêdzia S¹du Najwy¿szego w stanie spoczynku

Czy tych trzydzieœci tysiêcy, które oczekuj¹ na wykonanie kary pozba-

wienia wolnoœci, w tej statystyce jest uwzglêdnione, czy nie? W tej prze-

ciêtnej.
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Senator Teresa Liszcz

Panie Profesorze, tam byli chyba tylko ci, co siedzieli czy to w areszcie,

czy w wiêzieniu.

Prof. dr hab. Andrzej Siemaszko
Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci

Przepraszam najmocniej, nie us³ysza³em pytania pana profesora.

Prof. dr hab. Andrzej Murzynowski
Sêdzia S¹du Najwy¿szego w stanie spoczynku

Czy ten przeciêtny czas pobytu w wiêzieniu tymczasowo aresztowanych

i skazanych obejmuje tak¿e tych, którzy czekaj¹ na wykonanie kary pozba-

wienia wolnoœci?

Prof. dr hab. Andrzej Siemaszko
Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci

Oczywiœcie, ¿e nie obejmuje, bo nie mo¿e. I przy okazji, skoro ju¿ jes-

tem ponownie przy g³osie, chcia³em odnieœæ siê do kolejnego mitu. Nie

wiem doprawdy, sk¹d siê to wziê³o, ale ju¿ od kilku lat – zarówno w me-

diach, jak, co gorsza, w wypowiedziach fachowców – przewija siê ta magicz-

na liczba 30 tys. osób czekaj¹cych rzekomo pod bramami zak³adów

karnych na przyjêcie. Otó¿ jeszcze pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych sta-

raliœmy siê tê kwestiê w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwoœci nieco bli¿ej

analizowaæ i okaza³o siê, ¿e owych mitycznych 30 tys. „kolejkowiczów”

sk³ada siê z kilku co najmniej kategorii. Po pierwsze, s¹ tacy (obecnie po-

nad 10 tysiêcy), którym odroczono wykonanie kary. Po drugie, s¹ tacy, któ-

rych czas odbywania kary jeszcze nie nadszed³ (kilka tysiêcy osób). Po

trzecie, s¹ tacy, którzy siê ukrywaj¹ (równie¿ kilka tysiêcy). Po czwarte, s¹

tacy, którzy s¹ aresztowani w innej sprawie i ten doœæ nieruchawy system

informatyczny ich nie wy³apuje (tak¿e niema³a, kilkutysiêczna grupa).

I wreszcie jest autentyczna, ale wcale nie tak liczna, kategoria, to znaczy ci,

co ju¿ rzeczywiœcie powinni staæ pod bram¹ Bia³o³êki czekaj¹c w kolejce do
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odbycia kary (w zale¿noœci od przyjêtej metodologii stanowiliby oni od kil-

kuset zaledwie do kilku tysiêcy osób). Jest to wiêc jednak spora ró¿nica. To

absolutnie nie jest – i nigdy nie by³o – trzydzieœci tysiêcy osób!

Odpowiadaj¹c jednak bezpoœrednio na pytanie pana profesora Murzy-

nowskiego – oczywiœcie dane na temat przeciêtnej d³ugoœci pobytu w wiê-

zieniu nie odnosz¹ siê, bo niejako, ex definitione, nie mog¹ siê odnosiæ do

osób, które nie odbywaj¹ jeszcze kary.

Gen. Jan Pyrcak
Dyrektor generalny S³u¿by Wiêziennej

Nie chcê polemizowaæ z panem profesorem. Autorytet pana profesora

jest ogromny. Natomiast powiem, ¿e tych bez ma³a trzydzieœci cztery ty-

si¹ce wyroków to s¹ rêcznie policzone, Panie Profesorze, oczekuj¹ce w za-

k³adach karnych prawomocne orzeczenia s¹dów. Istotnie, w tej grupie jest

grupa oko³o dwóch czy trzech tysiêcy spraw, w których termin stawienia siê

w zak³adzie karnym nie up³yn¹³. To nie zmienia jednak dramatu sytuacji,

bo ponad trzydzieœci tysiêcy wyroków prawomocnie orzeczonych ju¿ po-

winno byæ wykonywanych, a nie jest. Oczywiœcie ma pan profesor racjê, te

osoby pod bramami zak³adów karnych nie czekaj¹. Jest teraz pytanie, dla-

czego te osoby kary nie odbywaj¹? Diagnoza s³u¿by wiêziennej w tej kwe-

stii nie jest taka oczywista, bo my mamy pewne swoje powinnoœci. Jeœli

wyrok s¹dowy okreœla termin stawienia siê w zak³adzie karnym, a cz³owiek

siê w zak³adzie karnym nie stawia, to my informujemy s¹d o tym, ¿e skaza-

ny Kowalski siê w zak³adzie karnym w terminie wyznaczonym nie zjawi³.

I teraz nie wiemy, czy to nasze pismo le¿y w przepastnych szufladach

kierowniczki sekretariatu, czy kogokolwiek innego, czy te¿ po prostu nie

mo¿na znaleŸæ cz³owieka. To jest poza nasz¹ sfer¹ wiadomoœci. Ale podej-

rzewam, ¿e w bardzo wielu przypadkach po prostu s¹d poprzesta³ na wy-

mierzeniu kary i nie ma dalszej starannoœci w tym, aby tê karê wykonaæ.

Jaki sens ma taka kara orzeczona, a niewykonywana, pozostawiam pañstwu

do oceny.

Liczba osób skazanych na pozbawienie wolnoœci i nieosadzonych w za-

k³adzie karnym pomimo up³ywu czternastu dni od uprawomocnienia siê

wyroku, z wy³¹czeniem kar zastêpczych, wynosi³a dwadzieœcia dziewiêæ

tysiêcy trzysta piêædziesi¹t dziewiêæ osób, przy czym z powodu odroczenia

wykonania kary oko³o 25%, to jest siedem tysiêcy czterysta siedemdziesi¹t

jeden. Natomiast z powodu braku informacji o wykonaniu polecenia przez
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policjê, wzglêdnie informacji administracji zak³adu karnego o dobrowol-

nym zg³oszeniu siê do odbycia kary – 27,3%, to jest osiem tysiêcy dwieœcie

czterdzieœci. Przewa¿nie brak informacji o wykonaniu polecenia i dopro-

wadzenia jest zwi¹zane z ukrywaniem siê. Z powodu ukrywania siê – 2,7%,

to jest piêæ tysiêcy dziewiêæset dziewiêædziesi¹t dziewiêæ osób. Z powodu

nieskierowania wyroku do wykonania nie osadzono zaledwie stu czterdzie-

stu dwóch osób.

Dziêkujê.





Dyskusja





Senator Teresa Liszcz

Dziêkujê bardzo. Proponujê, ¿ebyœmy przeszli do ju¿ uporz¹dkowanej

dyskusji wed³ug kolejnoœci zg³oszeñ.

Proszê pani¹ profesor Zofiê Œwidê z Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Prof. dr hab. Zofia Œwida
Kierownik Katedry Postêpowania Karnego, Uniwersytet Wroc³awski

Bardzo krótko chcê poruszyæ sprawê zwi¹zan¹ z warunkowym zawie-

szeniem wykonania kary pozbawienia wolnoœci. Wiemy, ¿e Polska, jak

i inne kraje wschodnie, szczególnie preferuje ten rodzaj orzecznictwa.

Mo¿na zapytaæ, dlaczego nie karê grzywny jak na Zachodzie. Wynika to

prawdopodobnie z obligatoryjnie brzmi¹cego przepisu Kodeksu karnego,

stanowi¹cego, ¿e grzywny nie orzeka siê, je¿eli dochody, mo¿liwoœci za-

robkowe wskazuj¹, ¿e skazany nie uiœci grzywny ani nie pomo¿e te¿ egze-

kucja. Ten przepis zdecydowanie wp³yn¹³ na to, ¿e grzywna jest rzadziej

orzekana. Jak to bêdzie dalej, to oczywiœcie kwestia przysz³oœci. Natomiast

nale¿y rozwa¿yæ kwestiê warunkowego zawieszenia wykonania kary po-

zbawienia wolnoœci, które jest teraz rzeczywiœcie najczêœciej orzekane. Czy

ono mo¿e spe³niæ swoj¹ rolê probacyjn¹ na tle obecnego uregulowania?

Otó¿, w³aœciwie mo¿e. Chodzi o to oczywiœcie, ¿eby – co dzisiaj by³o pod-

kreœlone – zarówno sam skazany, jak i spo³eczeñstwo odebrali to jako ska-

zanie, nie jako bezkarnoœæ.

Jeœli chodzi o skazanego przy warunkowym zawieszeniu wykonywania

kary, jest mo¿liwoœæ orzeczenia a¿ dziewiêciu rodzajów obowi¹zków. Mo¿-
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na je orzec przecie¿ kumulatywnie, nie trzeba koniecznie jednego. Wiêc

nie tylko naprawienie szkody, ale te¿ szereg innych obowi¹zków.

Je¿eli chodzi o obowi¹zek leczenia siê, to jest koniecznoœæ zgody. Na³o-

¿enie obowi¹zku leczenia siê zawsze wymaga zgody. Wszystkie pozosta³e

obowi¹zki oczywiœcie nak³ada siê bez tej zgody. Natomiast kontrola wyko-

nania obowi¹zków nale¿y do kuratorów. To powinno byæ podkreœlone, ¿e

kurator w trakcie trwania próby ma prawo zarówno wnioskowaæ o zmianê,

jak i o zarz¹dzenie wykonania kary tylko dlatego, ¿e skazany jakiegoœ obo-

wi¹zku nie spe³ni³.

Jeœli natomiast chodzi o spo³eczeñstwo, to widzê tu ogromn¹ rolê me-

diów. Bo nie da siê ukryæ, ¿e media przedstawiaj¹ warunkowe zawieszenie

jako bezkarnoœæ. Media bowiem preferuj¹, jak wiadomo, i eksponuj¹ ko-

niecznoœæ reakcji bardzo ostrej. Taka jest tendencja. Zreszt¹ to bardzo

zwraca uwagê aresztów, które przecie¿ nie s¹ represj¹, tylko temu maj¹ s³u-

¿yæ, ¿eby zapobiec uchylaniu siê od s¹du. Tymczasem s³ychaæ oburzenie,

¿e nie zastosowano aresztu wobec podejrzanego czy te¿ w ogóle go nie za-

trzymano. Zadaniem mediów jest informowanie spo³eczeñstwa, ¿e warun-

kowe zawieszenie jest represj¹, jest skazaniem zawieraj¹cym dolegliwoœci

zwi¹zane z ci¹g³¹ obserwacj¹ skazanego przez kuratorów. By³oby to, myœlê,

korzystne.

Na zakoñczenie chcia³am powiedzieæ dwa s³owa o statystyce dziœ przed-

stawionej. Trzeba zwróciæ uwagê na to, ¿e jeœli chodzi o Polskê, to dane

z 1999 r. czy z 2000 r. s¹ oparte na poprzednim kodeksie. Nie mo¿na wiêc –

tutaj nie by³o o tym mowy, ale to jest jakby w podtekœcie – oceniaæ tych

wszystkich spraw w aspekcie tej kodyfikacji. Bo kodeks z 1997 r. obo-

wi¹zuje od 1998, czyli dane dotycz¹ orzecznictwa z poprzedniego kodeksu.

Dziêkujê.

Prof. dr hab. Henryk Machel
Dziekan Wydzia³u Nauk Spo³ecznych, Uniwersytet Gdañski

Dziêkujê bardzo. Proszê pañstwa, przys³uchuj¹c siê tej konferencji i od-

wo³uj¹c siê do rozmaitych osobistych doœwiadczeñ z pracy z przestêpcami,

mam kilka refleksji.

Pierwsza kwestia. Przypominam sobie, jak jeszcze za czasów marksi-

stowskich mówiono, ¿e nowy system socjalistyczny zdecydowanie zmniej-

szy przestêpczoœæ, co nie mia³o miejsca. Przypominam sobie nasz¹ zmianê

transformacyjn¹, kiedy wielu ludzi mówi³o, ¿e prawo jest za surowe, ¿e
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trzeba daæ wiêcej mo¿liwoœci ludziom, i ¿e pewnie siê zmniejszy przestêp-

czoœæ. W wiêzieniach czterdzieœci tysiêcy i koniec. Tak siê nie sta³o, co oz-

nacza, ¿e istniej¹ czynniki kryminogenne ponadpañstwowe, a przede

wszystkim ponadustrojowe. I chyba te czynniki, które generuj¹ przestêp-

czoœæ, powinny byæ brane pod uwagê zarówno w budowie prawa karnego,

jak i w procesie probacyjnym jako elemencie tego prawa.

Charakterystyczne, ¿e w tamtym systemie mieliœmy kolejki do rzeŸni-

ka, po pomarañcze, po kawê, a teraz mamy kolejki do wiêzienia. To jest pa-

rodia. Dlaczego tak jest? Otó¿ to, ¿e czeka oko³o trzydziestu tysiêcy ludzi

na wiêzienie, œwiadczy o tym, ¿e mamy do czynienia z pewn¹ inercj¹. Lu-

dzie ci nie s¹ objêci probacj¹, nie odbywaj¹ kary w zak³adzie karnym, pozo-

staj¹ na wolnoœci w³aœciwie poza wszelk¹ kontrol¹. Jest to bardzo niedobra

refleksja i trzeba by coœ z tym zrobiæ.

Myœlê, ¿e spo³eczeñstwo nasze ma ju¿ dosyæ przestêpczoœci i domaga siê

radykalnych kroków. Ale spo³eczeñstwo nasze widzi bezradnoœæ instytucji

pañstwa w zwalczaniu przestêpczoœci. I to jest refleksja, która powinna

spowodowaæ jakieœ rzeczywiœcie gor¹ce, szybkie prace nad zmian¹ naszego

systemu.

S¹dzê – i tutaj popieram profesora Ba³andynowicza – ¿e rzeczywiœcie

mentalnoœæ spo³eczna, nie przyzwyczajona do roli probacji, raczej sk³ania

siê – co wiemy – do kar izolacyjnych, a nawet domaga siê surowoœci. Trzeba

by tê mentalnoœæ przebudowaæ, trzeba by by³o zrobiæ to dwutorowo. Po

pierwsze, z pomoc¹ mediów, po drugie, za pomoc¹ skutecznej, powtarzam,

skutecznej probacji.

Zgadzam siê z profesorem Osiatyñskim oraz innymi przedmówcami,

którzy mówili o tym, ¿e cz³owiek musi chcieæ, ¿e musi mieæ poczucie winy,

¿e trzeba mu przebudowaæ motywacjê. To jest kwestia profesjonalizmu.

My tu czêsto mówimy o zjawisku przestêpczoœci jako o czymœ, co oczywi-

œcie istnieje, ale rzadko kiedy mówimy o czynnikach, które tê przestêp-

czoœæ powoduj¹.

Mia³em kiedyœ tego rodzaju refleksjê, która mo¿e niektórym siê nie bê-

dzie podoba³a. Mianowicie otwieram telewizor, s³ucham radia w samocho-

dzie. Co widzê w telewizji? Otó¿ widzê ci¹gle k³ótnie w parlamencie,

s³yszê ró¿nego rodzaju zarzuty, s³yszê, ¿e ktoœ jest winien jakiejœ afery, bo

nakrad³, bo oszukiwa³, bo wlaz³ w korupcjê. Tego wszystkiego s³uchaj¹ u-

czniowie w swoich domach, tego wszystkiego s³uchaj¹ wiêŸniowie w wiê-

zieniu. Oni te¿ ogl¹daj¹ telewizjê. Chcia³bym wiêc zwróciæ uwagê na rolê

mediów, które pewne rzeczy przekazuj¹, ale te¿ i na pewn¹ chorobê tych,

którzy s¹ uwik³ani w te zjawiska. Myœlê, ¿e trzeba by nad tym popracowaæ.
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Swego czasu by³em zwolennikiem kary krótkiej, ale ostrej. Wszyscy

mnie pytali w latach siedemdziesi¹tych, co to ma znaczyæ? Pan profesor

Siemaszko mówi o szokterapii. W³aœnie kara krótka, ale ostra by³aby szok-

terapi¹, ale wszyscy wtedy mówili do mnie, ¿e jestem niehumanitarny i do

czego to w ogóle jest podobne. Otó¿ dzisiaj, po wielu latach pracy w wiêzie-

niu powiem, ¿e istnieje pewien podzia³. Mo¿na wyró¿niæ podzia³ na trzy

kategorie wiêŸniów – jak tu kiedyœ to prezentowa³em. Jest oko³o trzydzie-

stu kilku procent takich, których nie jesteœmy w stanie w ogóle zmieniæ

w wiêzieniach. To s¹ ludzie, u których g³êboka demoralizacja nak³ada siê

na defekty osobowoœci i inne endogenne i nie nale¿y oczekiwaæ tu zmiany.

Ale jest oko³o 5% wiêŸniów, którzy gdyby nie byli w wiêzieniu, nic by siê

im nie sta³o, ani spo³eczeñstwu. Gdybyœmy brali pod uwagê tych 5% dzi-

siaj, wed³ug moich szacunków, jest to oko³o czterech tysiêcy osób. O cztery

tysi¹ce osób mniej w wiêzieniu jest to dosyæ du¿o.

Wreszcie mamy prawie 60% takich, z którymi moglibyœmy coœ zrobiæ.

Ale wiêzienie przeludnione, wiêzienie bez pracy, wiêzienie z kulej¹c¹ nau-

k¹ nie bêdzie nikogo resocjalizowaæ. Trzeba o tym pamiêtaæ.

Podobnie nie uda siê probacja, je¿eli cz³owiek, który jest pod dozo-

rem, nie mo¿e podj¹æ pracy, nie jest w stanie wywi¹zaæ siê z obowi¹z-

ków, które na niego siê nak³ada, a z drugiej strony ta niemoc powoduje,

¿e on sobie pozwala na to, ¿eby zrezygnowaæ z szukania pracy, zrezygno-

waæ z odpowiedniej dyscypliny i ucieka od tego, co go obowi¹zuje. Opo-

wiadano mi o takiej sytuacji s¹dowej, kiedy kurator wniós³ wniosek

o zmianê œrodka, o cofniêcie do wiêzienia, ale s¹d – nie wiem jaki – po-

czeka³, a¿ minie termin i pewnie tych ludzi do wiêzienia siê nie wsadzi,

bo polityka jest taka, ¿e jest tam za ciasno. Myœlê, ¿e tak¹ politykê trze-

ba tak¿e zmieniæ.

Cieszê siê bardzo, ¿e ta konferencja ma miejsce. Cieszê siê bardzo, ¿e

zosta³em zaproszony, a najbardziej bêdê siê cieszy³, jeœli przyniesie ona ja-

kiœ skutek, czego ¿yczê nam wszystkim.

Dziêkujê.
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Prof. dr hab. Piotr Stêpniak
Zak³ad Penitencjarystyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

Szanowni Pañstwo!

Przys³uchuj¹c siê temu, co mówili moi znakomici przedmówcy, mam

kilka refleksji, którymi siê chcia³bym z pañstwem podzieliæ.

Chcia³bym tutaj zasygnalizowaæ kilka spraw, które mnie nurtuj¹. Wyda-

je mi siê, ¿e, po pierwsze, porównywanie danych porównawczych w taki

sposób, w jaki to zosta³o przedstawione, moim zdaniem jest zabiegiem bar-

dzo uproszczonym i chyba nie powinno siê do koñca tak porównywaæ.

Przecie¿ je¿eli chcemy to robiæ, to musimy uwzglêdniæ poziom rozwoju

kraju, kontekst spo³eczny, mentalnoœæ, posiadane œrodki itd. Samo pokaza-

nie, gdzie, ile, czego jest, moim zdaniem, nie pozwala wysuwaæ jakichœ bar-

dziej odpowiedzialnych wniosków. Ale to tak na marginesie.

Chcia³em podzieliæ siê inn¹ refleksj¹. Kiedy zastanawia³em, siê jaki jest

cel konferencji, to postawi³em sobie pytanie, którym siê chcia³bym podzie-

liæ. Mam te¿ pewn¹ w¹tpliwoœæ, mianowicie wydaje mi siê, ¿e my ju¿ mamy

dosyæ dobrze zdiagnozowan¹ sytuacjê, jaka jest w zakresie przestêpczoœci.

Przestêpczoœæ jest zjawiskiem dynamicznym. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e w pe-

wnych okresach jest ni¿sza, w innych okresach jest wy¿sza i wydaje mi siê, ¿e

z tego punktu widzenia ta diagnoza ju¿ jest dosyæ dobrze postawiona. Nato-

miast jest inny problem. By³a mowa o rekomendacjach, o poziomie wdro¿e-

nia, zakresie wdro¿enia tych rekomendacji. Co siê takiego dzieje, ¿e tak

trudno przenieœæ do praktyki pewne zg³aszane wczeœniej pomys³y teorety-

czne i równie¿ rozwi¹zania proponowane dla praktyków.

By³a mowa o tym, ¿e ustawa o kuratorach by³a wprowadzona w roku

2001. Ja mogê zapytaæ inaczej: dlaczego tak póŸno? Przecie¿ ja projekty

ró¿nych ustaw dotycz¹cych kuratorów, rozporz¹dzeñ, kiedy bra³em udzia³

w pracach nad reform¹ kurateli, posiadam ju¿ z lat osiemdziesi¹tych. W³a-

œciwie nic nowego siê nie mówi³o, by³ tylko ci¹gle problem, dlaczego tego

wszystkiego nie mo¿na wdro¿yæ. Mo¿na postawiæ takie pytanie dotycz¹ce

tak¿e innych kwestii.

Myœlê, ¿e chyba ci¹gle brakuje w³aœciwie dwóch rzeczy. Po pierwsze,

kompleksowego programu przeciwdzia³ania przestêpczoœci, w której i ku-

ratela, i wiêziennictwo, i œrodki karne mia³yby swoje miejsce, i to nie na za-

sadzie œrodków alternatywnych, poniewa¿ jedne stanowi¹ dope³nienie

drugich. Probacja stanowi tylko dope³nienie, uzupe³nienie kary pozbawie-

nia wolnoœci, musi byæ jedna i druga, nie mo¿na tego stawiaæ w kontekœcie
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alternatywnym. I druga kwestia, mianowicie mnie siê wydaje, ¿e chyba

brakuje spo³ecznego i politycznego wsparcia dla dalszego rozwoju probacji

i rozwi¹zania przy okazji problemów wiêziennictwa.

Podstawow¹ rzecz¹ jest zgoda wszystkich si³ spo³ecznych i politycznych

na przeprowadzenie w tym zakresie jakiejœ dalej id¹cej reformy i radykal-

niejszej zmiany sytuacji. Nie wiem, czy to jest dobry przyk³ad, czy nie, ale

kiedyœ taka zgoda by³a na przyk³ad na reformê ekonomiczn¹, tzw. program

Balcerowicza. Proszê zobaczyæ, ¿e je¿eli chodzi o sferê przestêpczoœci,

ci¹gle w³aœciwie nie ma zgody, co robiæ. Jedni mówi¹ – robiæ to, inni mówi¹

– robiæ co innego, politycy mówi¹ raz tak, raz mówi¹ inaczej. W takiej atmo-

sferze chyba ¿adnej daleko id¹cej reformy siê nie przeprowadzi.

Na te dwie rzeczy chcia³em zwróciæ uwagê. W moim odczuciu konferencja

powinna odpowiedzieæ w tym kontekœcie, o jakim mówi³em, na pytanie, co ro-

biæ, aby pewne rzeczy, co do których jesteœmy zgodni, uda³o siê zakoñczyæ.

Przecie¿ propozycja centralnego urzêdu, o którym mówi³ pan senator Roma-

szewski, o ile dobrze pamiêtam, siêga pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. To

nie jest nowa propozycja. Ja sam j¹ wielokrotnie zg³asza³em, zreszt¹ pisa³em

w swojej pracy z 1992 r., ¿e taki urz¹d powinien powstaæ w postaci departa-

mentu probacji. Kuratorom brakuje takiej ministerialnej czapki.

W moim odczuciu konferencja powinna wiêc odpowiedzieæ na pytanie,

co robiæ, jakie s¹ Ÿród³a oporu, ¿e tych rozwi¹zañ nie mo¿emy wdro¿yæ

w pe³ni w ¿ycie i jakie s¹ Ÿród³a tego, ¿e spo³eczeñstwo i decydenci nie daj¹

wsparcia, jakie by³oby potrzebne dla dalszego rozwoju systemu probacji.

Proszê zobaczyæ, spotykamy siê tutaj w gronie bardzo reprezentatywnym,

ale w gruncie rzeczy jest to grono zamkniête, hermetyczne, ekskluzywne.

Gdyby teraz st¹d wyjœæ na ulicê i porozmawiaæ z przeciêtnym obywatelem,

co s¹dzi na ten temat, to prawdopodobnie wiêkszoœæ tej dyskusji by³aby dla

niego niezrozumia³a. Sugerujê, taki wniosek, ju¿ koñcowy, ¿e Ministerstwu

Sprawiedliwoœci brakuje dobrej polityki informacyjnej w zakresie komplek-

sowego, ca³oœciowego programu przeciwdzia³ania przestêpczoœci, miejsca

wiêziennictwa i probacji w tym programie.

Dziêkujê uprzejmie.

Senator Teresa Liszcz

Dziêkujê bardzo panu profesorowi. Proszê o zabranie g³osu ksiêdza

Paw³a Wojtasa, naczelnego kapelana S³u¿by Wiêziennej. Jest mi trochê

przykro, ¿e w cieniu ekscelencji biskupów jakoœ nie dostrzeg³am wczeœniej
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ksiêdza kapelana, który pe³ni ogromnie wa¿n¹ rolê. Wyra¿am radoœæ z obe-

cnoœci ksiêdza i proszê o zabranie g³osu.

Ks. Pawe³ Wojtas
Naczelny Kapelan Wiêziennictwa

Chcia³bym przedstawiæ niewielki wycinek naszej dzia³alnoœci duszpa-

sterskiej. Jak siê okazuje – a sprawdzi³em to w tym roku bêd¹c w Dublinie

na konferencji naczelnych kapelanów ze 120 pañstw – jako jedyni zainicjo-

waliœmy trzy lata temu udzia³ wiêŸniów w pierwszej pielgrzymce niepe³no-

sprawnych na Jasn¹ Górê. Przygotowywanie wiêŸniów trwa przez ca³y rok,

poniewa¿ wychodz¹c z tak¹ inicjatyw¹ wszyscy bierzemy na siebie odpo-

wiedzialnoœæ za to, komu udzielamy przepustki na czas trwania pielgrzym-

ki. Nale¿y dodaæ, ¿e udzia³ w pielgrzymce oczywiœcie nie ma ¿adnego

zwi¹zku z np. skróceniem kary lub jakimiœ przywilejami z tego tytu³u. Wiê-

zieñ sam podejmuje decyzjê, która ³¹czy siê przecie¿ ze sporym wysi³kiem

fizycznym (pchanie wózka z niepe³nosprawn¹ osob¹) i prze³amywaniem

siê w ci¹gu ca³ej trasy przy wykonywaniu najprostszych czynnoœci wobec

sparali¿owanego cz³owieka (pomoc przy toalecie, karmienie, ubieranie

itd.). Znaj¹c mentalnoœæ wiêŸniów, wiemy o ich niechêci do udzielania po-

mocy bez nakazu. Zazwyczaj proszê wiêŸniów po pielgrzymce o anonimo-

we pisemne relacje z tego, jak prze¿ywali ten czas, czy skorzystali z tej

formy w³asnej duchowej introspekcji, jak uk³adali swoje relacje z osobami,

którym pomagali, itp. Niezale¿nie od pisemnych relacji osadzonych otrzy-

mujê tak¿e wypowiedzi od niepe³nosprawnych, sparali¿owanych korzysta-

j¹cych z pomocy wiêŸniów i na tej podstawie mogê oceniæ, jak wiele obu

stronom da³a taka pielgrzymka – jak przezwyciê¿y³a stereotypy obu stron.

Jakiœ czas temu rozmawia³em z jednym z wiêŸniów ochotników, a by³o to

potê¿ne ch³opisko. Zapyta³em, jak wspomina te kilka dni pielgrzymowania

i us³ysza³em: „Proszê ksiêdza, kiedy wêdrowa³em pchaj¹c przed sob¹ in-

walidzki wózek sparali¿owanego ma³ego skurczonego cz³owieczka, który

w ¿yciu nikomu nic z³ego nie zrobi³, myœla³em o sobie, m³odym, zdrowym

byku, tyle z³ego robi¹cego innym ludziom. Ten kontrast – on niewinny

a chory, a ja otrzyma³em dar zdrowia od Pana Boga, a jestem tak nieuczci-

wy. To mn¹ t¹pnê³o”. Trudno dojœæ do takich przemyœleñ w celi z kumpla-

mi, one rodz¹ siê w konfrontacji ze œwiatem prawdziwego cierpienia. Jest to

jeden z przyk³adów naszej pracy, niemniej jednak wydaje mi siê odnosz¹cy

wielki sukces. Wszyscy pañstwo, którzy pracujecie z osadzonymi, dobrze
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wiecie, ¿e w naszej pracy naprawczej nie chodzi o liczby, ale liczy siê cz³o-

wiek, który oby skorzysta³ z naszej pomocy. Bardzo zadowolony jestem

z tej formy pracy. Chcia³bym j¹ rozwijaæ. Widzê wspania³¹ mo¿liwoœæ

wspó³pracy psychologów, psychiatrów, kapelanów.

Senator Teresa Liszcz

Dziêkujê bardzo ksiêdzu kapelanowi.

Przepraszam, ¿e wtr¹cê swoje trzy grosze, ale ten rodzaj pracy mi bardzo

przypomina to, z czym zetknê³a siê nasza komisja wizytuj¹c zak³ady karne

w Ma³opolsce, gdzie opowiadano nam o tym, jak grupa wiêŸniów z Krako-

wa Podgórza dobrowolnie, te¿ po takim przygotowaniu, pracowa³a chyba

w zak³adzie dla ciê¿ko upoœledzonych dzieci. Te¿ nas to bardzo zachwyci³o

i przejê³o. Dziêkujê bardzo.

Mamy jeszcze jedno zg³oszenie, pana doktora Jana Malca z Fundacji

Pomocy Ofiarom Przestêpstw. Bardzo proszê.

Dr Jan Malec
Fundacja Pomocy Ofiarom Przestêpstw

Z du¿ym zainteresowaniem wys³ucha³em wyst¹pienia pana senatora

Zbigniewa Romaszewskiego. Pan senator przedstawi³ dwie kwestie, które

wymagaj¹ rozwa¿enia.

Pierwsza – dlaczego poprzednia konferencja na ten temat nie da³a ta-

kich efektów, jakich mo¿na by oczekiwaæ.

Druga – dlaczego mediacja nie rozwija siê tak, jak rozwijaæ siê powinna

mog¹c roz³adowaæ te problemy, z którymi mamy do czynienia.

Ja uwa¿am, ¿e zasadniczym powodem – bo powodów jest kilka – jest

niedostateczne zrozumienie idei sprawiedliwoœci naprawczej. I tutaj od ra-

zu pragnê zrobiæ coœ, co mo¿e byæ okreœlone jako nielojalnoœæ zawodowa.

Otó¿ uwa¿am, jako prawnik, ¿e bardzo niedobr¹ rzecz¹ jest zmonopolizo-

wanie tworzenia kodeksów karnych przez prawników. Przestêpczoœæ to

jest zjawisko spo³eczne, to jest zjawisko moralne, to jest zjawisko na ró¿ny

sposób zwi¹zane z innymi kwestiami ni¿ tylko prawo. Prawo w okreœlony

sposób jedynie okreœla te zachowania. I dlatego od razu zwracam siê tu

z apelem do naszych parlamentarzystów, zarówno w Sejmie, jak i w Sena-

136



cie. Proszê pañstwa, je¿eli chcemy, ¿eby sprawiedliwoœæ naprawcza, o któ-

rej tak piêknie mówi¹ pan Jim Consedine i pan profesor Wiktor Osiatyñski,

mog³a znaleŸæ nale¿yte miejsce w naszym ustawodawstwie, to powinni

pañstwo zaprosiæ do pracy, obok prawników, tak¿e psychologów, socjolo-

gów, pedagogów i psychiatrów. Tylko wtedy w³aœnie ze wzglêdu na cha-

rakter przestêpstwa mo¿e powstaæ kodeks adekwatny do potrzeb, które

w tej chwili istniej¹.

Chcê równoczeœnie powiedzieæ – niech to bêdzie nieskromnie pewne

uzupe³nienie do tego, o czym mówili pan profesor Osiatyñski i pan Con-

sedine, dlaczego u nas tak uparcie dominuje sprawiedliwoœæ odwetowa,

retrybutywna. Moim zdaniem dzieje siê tak dlatego, ¿e wszyscy jesteœmy

przesi¹kniêci pewnymi koncepcjami czysto spekulatywnymi. Nie ma

empirycznego uzasadnienia dla sprawiedliwoœci odwetowej. Ta sprawie-

dliwoœæ opiera siê na spekulatywnej koncepcji Kanta o imperatywie mo-

ralnym, na dialektycznych rozwa¿aniach Hegla o tezie i antytezie i in.,

a tak¿e na lansowanej przez niektórych myœlicieli zasadzie sprawiedliwo-

œci Bo¿ej, mówi¹cej, ¿e za z³o trzeba karaæ. Reprezentujê pogl¹d, ¿e anali-

za Biblii nie uzasadnia odpowiedzialnoœci retrybutywnej. Uwa¿am, ¿e

jeœli za wyk³adniê Biblii nale¿y przyj¹æ papieskie orêdzie „Dives in Mise-

recordia” oraz to, co papie¿ powiedzia³ na jubileusz w wiêzieniach, to nie

ma podstaw do tego typu interpretacji. Z³o dobrem zwyciê¿aj! To jest ge-

neralna zasada. Ale jednoczeœnie deklarujê: nie jestem piêknoduchem.

Znam w³aœciwie wszystkie krymina³y i moja praca przez dziesiêæ lat pole-

ga³a na rozmowie w cztery oczy z wiêŸniami bez obecnoœci kogokolwiek.

Ja nie mam z³udzeñ – wielu z nich to ludzie, którzy musz¹ byæ odizolowa-

ni od spo³eczeñstwa. Jak to bardzo trafnie powiedzia³ pan profesor Osia-

tyñski – dla dobra spo³eczeñstwa, nawet dla ich w³asnego dobra. Ja

abstrahujê w tej chwili od tego, dlaczego ci ludzi tacy s¹. Jest to kwestia

do osobnej dyskusji.

Moim zdaniem spo³eczeñstwo bêdzie inaczej patrzy³o na przestêpców,

jeœli potrafimy mu pokazaæ, jakie s¹ jeszcze niewykorzystane mo¿liwoœci

zmniejszania przestêpczoœci innym sposobem ni¿ wsadzanie ludzi do wiê-

zieñ. Otó¿ na koniec zesz³ego roku by³o prawie 8 tys. dzielnicowych, funk-

cjonariuszy Policji. Wed³ug oficjalnej wypowiedzi w prasie jednego z za-

stêpców komendanta g³ównego Policji powinno byæ co najmniej trzy ty-

si¹ce dzielnicowych wiêcej. Natomiast wed³ug pana profesora Widackiego,

znanego kryminologa i kryminalistyka, powinno byæ ich co najmniej dwa-

dzieœcia tysiêcy. Je¿eli ktoœ z nas mia³ w rêku ksiêgê Brattona „Wielki prze-

³om”, to wie, ¿e osi¹gn¹³ on efekty przede wszystkim si³ami dzielnico-
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wych. Zdajê sobie sprawê, ¿e nie ma pieniêdzy, ale stawiam tezê – nie staæ

nas na to, ¿eby mieæ policjanta w wymiarze 1/4 etatu, a p³aciæ jak za ca³y

etat.

Mam tu na myœli stra¿e obywatelskie. Pomijam w tej chwili, czyj¹ oni s¹

formacj¹. Uwa¿am, ¿e gdyby pieni¹dze wydawane na stra¿ miejsk¹ skiero-

wane zosta³y dla Policji, wtedy mielibyœmy mo¿liwoœæ uzupe³nienia kadry

dzielnicowej w stopniu, który jest niezbêdny do wydatnego ograniczenia

nasilaj¹cej siê przestêpczoœci.



Materia³y nades³ane





Prof. dr hab. Andrzej Ba³andynowicz

System probacji obok kar izolacyjnych
propozycj¹ nowoczesnej polityki

kryminalnej

Wprowadzenie

Nowe idee w orzekaniu i polityce karnej rozprzestrzeniaj¹ siê gwa³to-

wnie wœród ró¿nych jurysdykcji. Gdy dyskutowane s¹ sprawy dotycz¹ce re-

form orzekania, eksperci z ró¿nych krajów zachodnich zdaj¹ siê mówiæ tym

samym jêzykiem, jakby penologiczn¹ wersj¹ esperanto. Jednak¿e ta kon-

wergencja w teoretycznym podejœciu do problematyki karnej nie rozszerza

siê na politykê penitencjarn¹. Praktyka i polityka orzekania rozwija siê, po-

niewa¿ pozostaje pod wp³ywem przekonañ panuj¹cych w lokalnych syste-

mach sprawiedliwoœci karnej oraz pod wp³ywem czynników kulturowych,

politycznych i ekonomicznych.

Nale¿y równie¿ zrozumieæ, i¿ w ramach polityki karnej nigdy nie panuje

zupe³na zgodnoœæ pogl¹dów i opinii na tematy orzekania. Niemniej mo¿na

zaprezentowaæ wersjê dominuj¹cych paradygmatów karnych, które funk-

cjonuj¹ w s¹downictwach, bez ulegania wra¿eniu, i¿ istnieje wyodrêbniony

lub wspólny pogl¹d na politykê orzekania. Dla osób zajmuj¹cych siê polity-

k¹ karn¹ jest oczywiste, i¿ zaznaczaj¹ siê ró¿nice w interpretacji i niezgod-

noœci co do celów polityki karnej w ramach danej jurysdykcji. Nale¿y tak¿e

wzi¹æ pod uwagê p³ynnoœæ polityki orzekania oraz jej filozofiê, która nie

jest statyczna, a raczej ci¹gle na nowo oceniana i formu³owana.

Badanie i przebudowa zasad orzekania wydaje siê byæ nieuniknion¹ ce-

ch¹ dyskusji o polityce karnej w demokratycznych spo³ecznoœciach. Dyna-

mika orzekania musi byæ uwzglêdniana przed rozpoczêciem prac zwi¹za-

141

Prof. zw. dr hab. Andrzej Ba³andynowicz – Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Reso-

cjalizacji, Uniwersytet Warszawski.



nych z zagadnieniami z zakresu pewnoœci i jasnoœci polityki karnej. Zalety

podejœcia uwzglêdniaj¹cego kontekst kulturowy tej problematyki s¹ osno-

w¹ metodologii badañ.

Porównuj¹c podobieñstwa i ró¿nice miêdzy systemami sprawiedliwoœci

karnej Knut Sveri sugeruje, i¿ wyraŸne ró¿nice miêdzy tradycjami konty-

nentalnymi Europy i Skandynawii a pañstwami opieraj¹cymi siê na prawie

zwyczajowym, takich jak Anglia czy kraje Ameryki Pó³nocnej, nie s¹ ³atwe

do wykrycia, je¿eli patrzy siê na typy zachowañ uznanych za przestêpcze.

Mówi on: „Je¿eli ktoœ pope³nia czyn uznawany za przestêpstwo w Szwecji,

to praktycznie zawsze taki czyn by³by uznany za przestêpstwo w Nowym

Jorku”. Po drugie, wyci¹ga wniosek, i¿ typy sankcji nak³adanych na prze-

stêpców s¹ bardzo podobne, z wyj¹tkiem stosowania kary œmierci w USA

(w niektórych stanach). Dochodzi te¿ do wniosku, i¿ wiêksze ró¿nice poja-

wiaj¹ siê przy badaniu zadañ agencji sprawiedliwoœci karnej oraz procedury

karnej. Jednak¿e, kiedy zaczniemy porównywaæ praktykê orzekania i sposób

wykonywania kar, to znajdziemy prawdziwe ró¿nice miêdzy systemami*.

Rozwa¿ania rozpoczynam od za³o¿enia, i¿ teza o miêdzyjurysdykcyj-

nych i uniwersalnych wp³ywach o podobnym, ale nie identycznym zakre-

sie na sankcje karne, jest w du¿ym stopniu prawdziwa. Jest to konwergencja

dotycz¹ca sposobów karania. Jednak¿e gdy przyjrzymy siê sposobowi wy-

korzystania tych sankcji karnych w praktyce przez funkcjonariuszy, to do-

strze¿emy dzia³anie czynników lokalnych (parafiañskich); jest to dywergen-

cja w zakresie stosowania kar.

Uniwersalizm i konwergencja

W ci¹gu ostatnich stu lat w wielu jurysdykcjach pojawi³a siê wspólna

orientacja w reakcji na przestêpstwa w zakresie polityki karnej. NajwyraŸ-

niej widaæ by³o to w orzekaniu instrumentalnym w stosunku do przestêp-

cy, odrodzeniu orzekania skupiaj¹cego siê na przestêpstwie, wzroœcie zna-

czenia sankcji spo³ecznych, d¹¿eniu do ograniczania stosowania kary wiê-

zienia oraz systemowym podejœciu do polityki orzekania.

W koñcu XIX i w pierwszej po³owie XX wieku modne siê sta³y instru-

mentalne teorie orzekania. Patrik Törnudd komentuje: „W pierwszej po-

142

* Sveri K., Criminal Law and Penal Sanctions, (w:) Snare A., Criminal Violence in Scandi-

navia: Selected Topics, Norwegian University Press, Oslo 1990.



³owie tego stulecia wiele krajów europejskich dokona³o przesuniêcia

ideologicznego z systemu klasycznego, opartego na represji i odstraszaniu,

do systemu opartego na terapii i resocjalizacji”*.

Podobieñstwa i dzia³ania równoleg³e w zakresie rozwoju s¹ wyraŸne

w ró¿nych jurysdykcjach, a szczególnie znamienne w reformie orzekania

w Szwecji.

Sto lat temu kary g³ówne w szwedzkim kodeksie karnym (1864) by³y

ograniczone do kary œmierci, grzywny i dwóch form pozbawienia wolnoœci

o okreœlonym czasie trwania: d³u¿szych wyroków (ciê¿kie roboty) oraz krót-

szych wyroków (zwyk³e wiêzienie). Pierwsza dekada XX wieku by³a œwiad-

kiem opornego i bojaŸliwego wprowadzania œrodków opartych na za³o¿e-

niach prewencyjnych: obowi¹zkowego nauczania przestêpców w wieku od

15 do 17 lat (1902), wyroku w zawieszeniu (1906), zwolnienia warunkowe-

go (1906). Tzw. system dzieñ-grzywna zosta³ wprowadzony w 1931 r., zaœ

wiêzienie o œredniej surowoœci dla nieletnich w roku 1935. Angielski model

systemu nauczania w wiêzieniu pozostawa³ wzorem dla tej ostatniej

sankcji.

D¹¿enie do wprowadzenia teorii instrumentalnego orzekania w stosun-

ku do przestêpców pojawi³o siê w pierwszej po³owie XX wieku w Kalifornii

i Anglii; je¿eli chodzi o Skandynawiê, zaprezentowane zosta³o w Finlandii,

zbyt póŸno jednak, by mog³o przybraæ postaæ tak¹, jak w innych pañ-

stwach.

Reorientacja ta dotar³a do Finlandii w latach trzydziestych i czterdzie-

stych minionego stulecia, jednak wojna i sprzeciw wp³ywowych ekspertów

wywodz¹cych siê ze „starej szko³y” spowolni³y proces jej przyjmowania

siê. O ile w s¹siedniej Szwecji entuzjastycznie przyjêto ideologiê resocjali-

zacyjn¹ w latach czterdziestych i piêædziesi¹tych, to Finowie powa¿ne re-

formy sprawiedliwoœci karnej zaczêli wprowadzaæ w ¿ycie tu¿ przed nadej-

œciem lat szeœædziesi¹tych. Za póŸno by³o jednak, by ideologia resocjaliza-

cyjna sta³a siê dominuj¹ca. Fala krytyki skierowanej przeciw ideologii

przymusowego leczenia (terapii) przestêpców w tym czasie dotar³a ju¿ do

Finlandii. Dowiedzieliœmy siê, i¿ instytucje terapeutyczne niekoniecznie

s¹ bardziej humanitarne od wiêzieñ, a rzetelne, kontrolowane badania eks-

perymentalne zwykle nie wskazywa³y na radykalne ograniczenie przestêp-

czoœci przez przymusow¹ terapiê. Gdy nowa generacja kryminologów

i prawników zorientowanych na formy jako pierwsza przyjê³a ten krytycz-
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ny pogl¹d na ideê przymusowej terapii, to powolne d¹¿enie do szwedzkie-

go modelu filozofii korekcyjnej zosta³o zastopowane*.

W bli¿szym nam okresie widaæ miêdzyjurysdykcyjne konsekwencje,

gdy ró¿ne pañstwa przyjê³y podejœcie ortodoksyjne (po latach szeœædzie-

si¹tych) w reakcji na generaln¹ pora¿kê strategii resocjalizacyjnej, a szcze-

gólnie wyraŸnego niepowodzenia korygowania zachowañ przestêpczych

za pomoc¹ wiêzieñ. Niepokój spowodowany nierównoœci¹ w orzekaniu

i wprowadzone nastêpnie ró¿ne formy orzekania maj¹ce na celu zwiêksze-

nie jednolitoœci wskaza³y na przesuniêcie zasad karnych z teorii instrumen-

talnej wobec przestêpcy, takiej jak odstraszenie i resocjalizacja, do zwyk³ej

represji. To podejœcie ³¹czy³o w sobie po raz pierwszy skupienie uwagi na

prawach obywatelskich wiêŸniów oraz przywi¹zywa³o wiêksz¹ wagê do

praw ofiar przestêpstw. Jednak najwa¿niejsze jest podejœcie, które prze-

nios³o g³ówny akcent orzekania, i¿ to nie przestêpca pozostaje w centrum

zainteresowania, lecz najwa¿niejsze jest przestêpstwo okreœlane w katego-

rii wagi czynu (represja) lub nagannoœci postêpowania w sprawach karnych

(oskar¿enie).

Odrodzenie orzekania zogniskowanego na przestêpstwie

W wyniku rozczarowania efektami stosowania strategii resocjalizacyj-

nych, dominuj¹cy w wielu jurysdykcjach paradygmat karny w ostatnich

dziesiêcioleciach uleg³ przesuniêciu w stronê zwiêkszenia represji. Tony

Bottoms komentuje: „W wielu jurysdykcjach od Skandynawii, Wielkiej

Brytanii a¿ po USA teoria represji wywar³a zasadniczy wp³yw, który mo¿na

szczególnie dostrzec, gdy porównuje siê wspó³czesne filozofie i praktyki

z tymi, które wiele pañstw przyjê³o zaraz po wojnie”.

Rozprzestrzenienie siê miêdzyjurysdykcyjnych idei karnych skomento-

wano w publikacji rz¹du brytyjskiego „Przestêpczoœæ, sprawiedliwoœæ,

ochrona spo³eczeñstwa” z roku 1990. Publikacja ta odnotowa³a wystêpu-

j¹cy w wielu pañstwach opieraj¹cych siê na prawie zwyczajowym uniwer-

salny trend do stosowania polityki orzekania opartej na represji, i wskaza³a

na fakt, i¿ „inne jurysdykcje opieraj¹ce siê na tym prawie, na przyk³ad
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w USA, Kanadzie i Australii pod¹¿aj¹ w tym kierunku lub zamierzaj¹ to

zrobiæ”*.

Podobieñstwa miêdzyjurysdykcyjne mog¹ byæ te¿ dostrze¿one na pod-

stawie listy sporz¹dzonej przez Raimo Lahti, dotycz¹cej tendencji w fiñ-

skiej polityce karnej, pocz¹wszy od lat szeœædziesi¹tych**.

Krytyka tak zwanej ideologii terapeutycznej (lata szeœædziesi¹te), na-

cisk na myœlenie w kategoriach koszty-zysk (pocz¹tek lat szeœædzie-

si¹tych) da³y w prawie karnym pocz¹tek nowemu kierunkowi, zwanemu

neoklasycznym (prze³om lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych), w któ-

rym pragmatyczne dzia³ania reformatorskie zaczê³y wykorzystywaæ zmo-

dyfikowane idee resocjalizacji i sprawiedliwoœci spo³ecznej (lata osiem-

dziesi¹te).

Tendencje lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych odzwierciedli³y

narastaj¹ce obawy zwi¹zane z kosztami kary wiêzienia i niepo¿¹danymi kon-

sekwencjami, które ma dla skazanych pobyt w zak³adzie karnym w sensie

zwiêkszania ich sk³onnoœci powrotu do przestêpstwa. Wielu ekspertów poli-

tycznych, na przyk³ad Andrew Rutherford, i brytyjskie grupy nacisku, takie

jak NACRO i Liga Howarda, licznie argumentowa³y potrzebê redukcji po-

pulacji karnej***. Ruch redukcjonistyczny by³ bardzo wp³ywowy w Wielkiej

Brytanii i Skandynawii; da³ on pocz¹tek poszukiwaniom sankcji spo³ecz-

nych, które mog³yby byæ alternatywami dla wiêzienia albo kar œredniej suro-

woœci.

Sankcje spo³eczne od lat siedemdziesi¹tych wprowadza³o wiele jurys-

dykcji, najwiêcej w Europie i USA, d¹¿¹cych do szerszego stosowania tych

œrodków karnych. W USA rozprzestrzenienie aktów karnych dotycz¹cych

korekcji spo³ecznej w stanowych kodeksach karnych komentowane by³o

w publikacji Narodowego Instytutu Sprawiedliwoœci: „obecnie, wykorzy-

stuj¹c ustawê o korekcji spo³ecznej dzia³a osiemnaœcie stanów, co stanowi

znacz¹cy wzrost od 1973 r., kiedy to stan Minnesota jako pierwszy przyj¹³

tê ustawê”****.
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Wypowiedzi zawarte w raportach publikowanych w roku 1990 na tere-

nie Kalifornii i Anglii ilustruj¹ uniwersalizm i konwergencjê w myœleniu,

jeœli chodzi o kary spo³eczne jako sankcje o œredniej surowoœci*. Dwa ra-

porty (których opublikowanie dzieli³o dziesiêæ dni) zawiera³y kilka wspól-

nych penologicznych tematów i konkluzji, pomimo i¿ obie jurysdykcje

dzieli 6000 mil. Obydwie publikacje oficjalnie wskaza³y potrzebê zastoso-

wania œrodków karnych, które nie zastêpuj¹c kary wiêzienia, wprowadza³y-

by now¹ jakoœæ w hierarchii kar. Chodzi o karê, która mog³aby byæ orzeka-

na przez s¹dy, i która funkcjonowa³aby jako kara œredniej mocy. Raporty te

analizowa³y populacjê skazanych maj¹cych zostaæ umieszczonych w zak³a-

dach karnych, skupiaj¹c siê zw³aszcza na tych, którzy pope³nili przestêp-

stwa przeciwko w³asnoœci. Dano w nich odpowiedzi na pytania, co robiæ

z notorycznymi z³odziejami i w³amywaczami, jeœli nie zamknie siê ich

w wiêzieniu. Wyjaœnienia k³ad³y nacisk na potrzebê nowych opcji orzeka-

nia, które powinny byæ uwa¿ane jako kara, równoczeœnie stwierdzaj¹c, ¿e

kara izolacyjna ponios³a pora¿kê w kategorii odstraszania i resocjalizacji.

Komentuj¹c rozwój tych sankcji w Europie Inkeri Anttila pisze: „Nakaz

prac spo³ecznych, modny w niektórych krajach Europy, obecnie jest eks-

perymentowany w Danii i Norwegii. W Szwecji i Finlandii sankcje te na-

potykaj¹ trudnoœci organizacyjne i wykonawcze”**.

Osoby postuluj¹ce redukcjê wiêzieñ (redukcjoniœci) wysuwaj¹ argumen-

ty, powtarzaj¹ce siê w wielu jurdysdykcjach. Przyk³adem jest komentarz Ulli

Bondesona, dotycz¹cy zaanga¿owania skandynawskich ekspertów politycz-

nych w redukcjonistyczny punkt widzenia: „W krajach skandynawskich pa-

nowa³a œwiadomoœæ polityczna, ¿e wiêzienia nie pracuj¹ zgodnie z prawn¹

doktryn¹ prewencji. Wiele oficjalnych komitetów g³osi³o, ¿e instytucje ko-

rekcyjne nikogo nie poprawiaj¹. W ci¹gu ostatnich dwudziestu lat powtarza-

no, i¿ skoro wiêzienia sta³y siê nieefektywne, nale¿y ograniczyæ stosowa-

nie kar wiêzienia. (...) Jednak¿e tendencja postêpowania zmierza³a raczej

w przeciwnym kierunku. W krajach skandynawskich, podobnie jak w wiêk-

szoœci krajów zachodnich, byliœmy œwiadkami tendencji wzrostu stosowania

kary wiêzienia. Finlandia by³a jedynym wyj¹tkiem”***.
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Powy¿szy cytat jest dobr¹ ilustracj¹ penologicznego esperanto, jako ¿e

eksperci zgadzaj¹ siê z tym pogl¹dem, ale demaskuje tak¿e bardziej ró¿ni-

cuj¹ce wp³ywy, bowiem populacja wiêzienna w Szwecji wzrasta, podczas

gdy w tym samym czasie liczba osadzonych w Finlandii kurczy siê. Jednak-

¿e przes³anie redukcjonistów mog³oby zostaæ uznane za uzasadnione, gdy-

by brzmia³o: je¿eli wiêzienia maj¹ w ogóle funkcjonowaæ, to nie po to, by

resocjalizowaæ, ale jedynie odstraszaæ.

Przes³anie redukcjonistów dotycz¹ce traktowania pora¿ki kary wiêzie-

nia w kategoriach instrumentalnych da³o bodziec dla orzekania kar nieizo-

lacyjnych oraz szerszego stosowania metod korekcji spo³ecznej, które

mog¹ powiêkszyæ zakres orzeczeñ wydawanych przez s¹dy. W Skandyna-

wii w ogólnoœci, a w Finlandii szczególnie uznano, i¿ kary wiêzienia nie maj¹

znaczenia resocjalizacyjnego ani nawet odstraszaj¹cego, nie poszukiwano

jednak sankcji o œredniej surowoœci le¿¹cych miêdzy wiêzieniem a innymi

karami jako alternatywy do kary pozbawienia wolnoœci. Dla zwiêkszenia

mo¿liwoœci wyboru œrodków karnych przy orzekaniu, karami spo³ecznymi

specjalnie zajmowano siê w Finlandii – widziano jednak ich zastosowanie

tylko do definitywnego zast¹pienia kary pozbawienia wolnoœci. Równie¿

w Wielkiej Brytanii dokonano wielu zmian w zakresie funkcji i zadañ kar

spo³ecznych. Pocz¹tkowo nakaz pracy spo³ecznej przedstawiano jako alter-

natywê dla wiêzienia, jednak póŸniej w dokumentach politycznych okreœ-

lano j¹ jako karê o œredniej surowoœci. W Wielkiej Brytanii ci¹gle istnieje

spór, czy kary spo³eczne maj¹ byæ stosowane jako resocjalizacyjne, czy jako

œrodek karania o cechach prewencyjnych. Dokonano tak¿e zmian w oficjal-

nych ustaleniach politycznych dotycz¹cych zadañ kary wiêzienia. W okre-

sie dzia³alnoœci Roya Jenkinsa w latach szeœædziesi¹tych pogl¹dy reduk-

cjonistów by³y preferowane przez wszystkich ministrów spraw wewnêtrz-

nych niezale¿nie od ich przynale¿noœci partyjnej. Pocz¹tek lat osiem-

dziesi¹tych nie przyniós³ zmian w zakresie g³oszonych pogl¹dów, pomimo

utworzenia w roku 1979 nowego konserwatywnego rz¹du popieraj¹cego

porz¹dek i tzw. silne prawo. William Whitelaw, minister spraw wewnêtrz-

nych, w przemówieniu do sêdziów pokoju w Leicester w 1981 r. stwierdzi³:

„Nadzieje na sta³¹ redukcjê populacji wiêziennej musz¹ w mojej opinii po-

zostawaæ w odnowionym d¹¿eniu do unikania stosowania kar izolacyjnych,

gdzie tylko jest to mo¿liwe, a w przypadkach, gdzie kara wiêzienia musi

byæ zastosowana, nale¿y d¹¿yæ do wymierzania krótszych wyroków dla

wszystkich, z wyj¹tkiem przestêpców, którzy u¿ywali przemocy. Muszê

podkreœliæ, i¿ przyczyna zmian nie le¿y wy³¹cznie w kryzysie systemu wiê-

ziennego, jakkolwiek ciê¿ki jest ten kryzys. Wa¿ne jest uwzglêdnienie no-
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wych zasad karania, które odzwierciedlaj¹ znaczn¹ zmianê w myœleniu

penologicznym w ostatniej dekadzie”*.

Zmiana ta uwidoczni³a siê wyraŸnie w oœwiadczeniu ministra spraw we-

wnêtrznych Michaela Howarda, który podczas przemówienia na konferen-

cji partii konserwatywnej w paŸdzierniku 1993 r. stwierdzi³: „B¹dŸmy szcze-

rzy: to wiêzienia zapewniaj¹ ochronê spo³eczeñstwa przed mordercami,

rabusiami i gwa³cicielami, i sprawiaj¹, i¿ wielu, którzy usi³uj¹ pope³niæ prze-

stêpstwo, najpierw d³ugo zastanawia siê nad tym”**.

Podejœcie systemowe do orzekania

Koszty spo³eczne, liczba spraw karnych przewijaj¹ca siê przez s¹dy

i wiêzienia spowodowa³y w latach osiemdziesi¹tych zwrócenie uwagi przez

twórców polityki na inne rozumienie procesu decyzyjnego, prowadz¹cego

do osadzenia w wiêzieniu. Wzrost znaczenia podejœcia mened¿erskiego

sta³ siê bardziej wyraŸny w dokumentach zak³adaj¹cych maksymalizacjê

efektów i skuteczne wykorzystanie œrodków wydawanych przez instytucje

pañstwowe. Bunt podatników w Kalifornii oraz podobne wydarzenia

w Wielkiej Brytanii sprawi³y, i¿ w porównaniu do poprzednich dekad w³a-

dze publiczne g³êbiej uœwiadomi³y sobie problem kosztów dzia³alnoœci.

W Wielkiej Brytanii i Kalifornii niektóre wiêzienia oddano w zarz¹d pry-

watny, zaœ w administracjach podleg³ych Agencji Sprawiedliwoœci Karnej

zaczêli pe³niæ wiêksz¹ rolê ksiêgowi.

Œwiadomoœæ faktu, i¿ utrzymanie wiêzieñ jest kosztowne oraz wed³ug

opinii redukcjonistów nieefektywne, sk³oni³a planistów i ekspertów bu-

d¿etowych do przeprowadzenia analizy sposobów nadzoru powy¿szego

aspektu polityki spo³ecznej. Za dobry przyk³ad wp³ywu œrodków i zasobów

na politykê orzekania mo¿e s³u¿yæ dzia³alnoœæ komisji do spraw orzekania

stanu Minnesota, utworzonej w 1980 r., która by³a pionierem idei orzeka-

nia w celu ograniczenia nierównoœci sankcji penalnych w polityce karnej na

drodze ograniczenia d³ugoœci kar tak, aby by³y one zgodne z istniej¹c¹ po-

pulacj¹ wiêzienn¹ w danym stanie.
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Wiêkszoœæ jurysdykcji nie chcia³a przyjmowaæ bezpoœredniego podej-

œcia do wp³ywu zasobów na orzekanie. By³y one wyczulone na krytykê

zwi¹zan¹ z nak³adaniem siê tego problemu na niezawis³oœæ s¹dów. Zaró-

wno w Kalifornii, jak i w Wielkiej Brytanii rozwój prawnej œwiadomoœci sy-

stemowej sta³ siê nowym kierunkiem w ustaleniach dotycz¹cych orzekania.

W rzeczywistoœci uznano, i¿ sêdziowie s¹ czêœci¹ szerszego systemu karne-

go i ¿e poszczególne strony w tym systemie s¹ wspó³zale¿ne, jako ¿e np. po-

dejrzany staje siê oskar¿onym, potem pods¹dnym, nastêpnie osadzonym

lub klientem systemu. W przemówieniu w Leicester w 1981 r. William

Whitelaw tak zilustrowa³ tê now¹ ocenê systemowego charakteru spra-

wiedliwoœci z uwzglêdnieniem problemów zarz¹dzania przepe³nionymi

wiêzieniami: „Nie jest ³atwo sfinansowaæ rozwi¹zanie polegaj¹ce na zwiêk-

szeniu liczby miejsc w wiêzieniach. Musimy widzieæ system sprawiedliwo-

œci karnej ca³oœciowo, z wiêziennictwem jako jego integraln¹ czêœci¹.

Dzia³aj¹c w ten sposób musimy zauwa¿yæ, i¿ praktyka orzekania produkuje

poœrednio b¹dŸ bezpoœrednio populacjê wiêzienn¹”*.

Niektórzy naukowcy widz¹ zagadnienie planowania, zarz¹dzania zaso-

bami i analizy systemowej jako odbicie nowej penologii (Feeley, Simon,

1992), która odchodzi od problematyki klasycznego prawa karnego, d¹¿e-

nia do bezpoœredniego ukarania oraz instrumentalnego podejœcia w zmie-

nianiu przestêpców. Zadania tej teorii maj¹ charakter dzia³añ mened¿er-

skich, a nie transformuj¹cych. G³ówn¹ cech¹ „nowej dyskusji” jest za-

st¹pienie opisu moralnego lub klinicznego danej osoby doradczym jêzykiem

teorii prawdopodobieñstwa. „Jest to zwi¹zane nie z racjonalnoœci¹ indywi-

dualnego lub spo³ecznego zaufania, ale uczynienie jej mo¿liw¹ do tolero-

wania przez systemow¹ koordynacjê”. Wychodz¹c z tego za³o¿enia Feeley

i Simon dyskutuj¹ na temat sankcji spo³ecznych: „Z punktu widzenia no-

wej penologii wzrost korekcji spo³ecznej w cieniu kar wiêzienia nie jest

niespodziank¹. Nowa penologia nie uwa¿a wiêzieñ za specjalne instytucje

zdolne do przemieniania osobników, którzy przez nie przechodz¹. To dzia-

³a raczej jako jedna z kilku opcji prewencyjnych. Tak wiêc sankcje spo³e-

czne mog¹ byæ rozumiane bardziej w kategoriach zarz¹dzania ryzykiem ni¿

w kategoriach resocjalizacyjnych. Dzia³aj¹ one w spo³eczeñstwie nie jako

instrumenty reintegracji, lecz raczej jako mechanizmy nadzoru (g³ównie

przez testy antynarkotykowe) nad przestêpcami cechuj¹cymi siê niskim
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poziomem ryzyka, dla których bardziej rozbudowane formy kontroli s¹

oceniane jako zbyt kosztowne lub zbêdne*.

Czy zagadnienia te dotycz¹ce zasobów i zarz¹dzania reprezentuj¹ „no-

w¹ penologiê”, czy jest to tylko rozszerzenie nieuniknionych obaw doty-

cz¹cych ograniczeñ finansowych, uwidocznionych przez wzrost kosztów

utrzymania wiêzieñ i w¹tpliwoœci na temat ich efektywnoœci? Na pewno

prawdziwa jest miêdzyjurysdykcyjna teza, i¿ orzekanie jest spraw¹ wy³¹cz-

nie aparatu wymiaru sprawiedliwoœci, i¿ istnieje wola analizowania orzeka-

nia i polityki karnej w kontekœcie systemu sprawiedliwoœci karnej.

Uniwersalizm

Jak wyt³umaczyæ mo¿na rozprzestrzenianie siê nowych idei dotycz¹cych

polityki orzekania i miêdzyjurysdykcyjnego upodobniania siê debat poli-

tycznych w wielu krajach na jej temat?

Do œledzenia innowacji w polityce orzekania w ró¿nych ustawodaw-

stwach zachêca twórców polityki karnej wiele czynników: podobne proble-

my zwi¹zane z niepokojami spo³eczeñstwa dotycz¹cymi wzrastaj¹cej prze-

stêpczoœci; frustracja dotycz¹ca efektywnoœci istniej¹cego systemu; presja

wyborcza i polityczna na dzia³ania ograniczaj¹ce przestêpczoœæ; wzrasta-

j¹ce koszty i implikacje finansowe (fiskalne) systemu; optymizm tych, któ-

rzy poszukuj¹ najnowszych sposobów ujarzmiania, leczenia lub wykorzenie-

nia przestêpczoœci; nie nale¿y te¿ zapominaæ o ekspertach ze œrodowisk

akademickich i rz¹dowych, których zadaniem jest, by jako pierwsi progno-

zowali na temat nawet powolnych zmian w polityce karnej.

W XX wieku czêstym zjawiskiem sta³o siê przenoszenie wiedzy penolo-

gicznej poza granicê pojedynczych rozwi¹zañ ustawowych na obszary miê-

dzynarodowe. Ten wiek nowoczesnoœci okreœlaj¹ niektórzy w kategoriach

globalizacji wiedzy. Wzrasta liczba miêdzynarodowych konferencji, sym-

pozjów, zjazdów, kontaktów miêdzy praktykami a twórcami polityki, polity-

kami i dziennikarzami. Nowoczesny œwiat jest ma³y w sensie ludzkich

kontaktów, wymiany informacji. W dorocznym raporcie komisji wiêziennej

(1927), w uwagach do rezolucji popieraj¹cej idee „bezu¿ytecznoœci krótkich

wyroków (wiêzienia)”, przyjêtej na miêdzynarodowym kongresie wiêzien-

nictwa w 1925 r., sugerowano, i¿ miêdzynarodowe konferencje odegra³y rolê
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w rozprzestrzenianiu siê nowych idei i w umacnianiu rozwi¹zañ twórców po-

lityki g³osz¹cych nowatorskie koncepcje sprawiedliwego karania*.

Lucy Zender komentuje, i¿ konferencje spowodowa³y skurczenie siê

œwiata akademickiego, przez co zwiêkszy³y tendencje do ujednolicania

wiedzy kryminologicznej: „Oczywiœcie sta³o siê to, co Heidensohn okreœla

jako «fuzjê nowych odkryæ», tak i¿ nowe problemy i nowa wiedza docho-

dz¹ do naszej narodowej œwiadomoœci z szybkoœci¹ równ¹ najnowszym

przebojom Hollywood. Dobrym przyk³adem jest wejœcie na scenê krymi-

nologiczn¹ ofiary przestêpstwa. By³ to «zapomniany autor» w sprawiedli-

woœci karnej kilka dziesiêcioleci temu. Teraz wyszed³ na czo³ówkê rozk³adu

pracy kryminologów w sposób uniwersalny, g³ównie dziêki wspólnemu wy-

si³kowi miêdzynarodowych œrodowisk akademickich, które organizowa³y

konferencje, wydawa³y pisma i prowadzi³y miêdzynarodowe badania na te-

mat ofiar. Tak wiêc mo¿emy teraz mówiæ o wspólnym wizerunku i podziale

pracy w miêdzynarodowym «ruchu ofiar»”**.

W 1986 r. W Amsterdamie odby³a siê miêdzynarodowa konferencja

w 100 rocznicê uchwalenia holenderskiego kodeksu karnego. W opubliko-

wanych materia³ach z tej konferencji Inkeri Anttila skomentowa³a charak-

ter wp³ywów miêdzynarodowych oraz okreœli³a, i¿ zaczyna siê on od wspól-

nych podstaw kulturowych okreœlonych pañstw, a czasami w wyniku utwo-

rzenia nowej organizacji w celu promowania wspólnej harmonizacji osi¹g-

niêæ naukowych, podobnie jak w przypadku Rady Nordyckiej, z³o¿onej

z przedstawicieli Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji***.

Fiñska kultura prawna jest czêœci¹ ogólnej skandynawskiej kultury pra-

wnej. Wszystkie kraje skandynawskie maj¹ wspólne dziedzictwo prawne,

którego granice ci¹gle mo¿na dostrzec. Co wiêcej, od kilku dziesiêcioleci

d¹¿ono do ujednolicenia skandynawskiego prawodawstwa. W roku 1960

utworzono Sta³y Komitet Nordycki do spraw prawa karnego, dwa lata póŸ-

niej przygotowano specjalne porozumienie koordynacyjne. Wysi³ki na tym

polu by³y uzasadnione nie tylko tradycj¹, ale przede wszystkim faktem, ¿e

kraje te rozwija³y siê blisko siebie tak¿e pod wzglêdem ekonomicznym

i kulturowym.
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Konwergencja pod wzgl¹dem kulturowym i innym jest ³atwiejsza, jeœli

stosuje siê ten sam jêzyk. Wp³yw jêzyka powinien byæ nale¿ycie docenio-

ny. Nie jest przypadkiem, ¿e USA i kraje wspólnoty brytyjskiej, takie jak

Australia i Kanada, kraje skandynawskie i Holandia, gdzie wiêkszoœæ prac

naukowych jest pisana w jêzyku angielskim, podlegaj¹ wszystkie wp³y-

wom nowatorskich idei. Reformy w poszczególnych jurysdykcjach, posia-

daj¹cych wspóln¹ wiêŸ kulturow¹, bêd¹ mia³y dominuj¹ce znaczenie

i bêd¹ dzia³aæ jako uk³ad odniesienia dla innych pañstw. Dlatego dla twór-

ców polityki w Finlandii dzia³ania podejmowane w innych krajach skandy-

nawskich s¹ najwa¿niejsze, natomiast zmiany w innych czêœciach Europy

s¹ dla nich mniej istotne.

Sposoby postrzegania przedsiêwziêæ karnych oraz niektóre elementy

rozwoju polityki orzekania odzwierciedlaj¹ przesuniêcia w paradygmacie

karnym. W efekcie, by znaleŸæ inny sposób postêpowania, obejmuj¹cy uni-

wersalny program reagowania na osoby odbiegaj¹ce swym zachowaniem

od norm spo³ecznych, ³¹czone s¹ nowe pogl¹dy lub teorie naukowe. Te

przesuniêcia by³y prezentowane przez komentatorów w kategoriach domi-

nacji w dowolnym punkcie czasu konkretnych sposobów postrzegania

œwiata i odnoszenia siê do niego. Nie oznacza to, i¿ ka¿dy podpisuje siê pod

jednym pogl¹dem, ale ¿e profesjonalna i oficjalna dyskusja afirmuje te sa-

me za³o¿enia i podejœcia do problemów czy dziedzin dzia³alnoœci zawodo-

wej, które znajduj¹ swe odzwierciedlenie w tworzonych w danym czasie

organizacjach, instytucjach dopuszczonych do uczestnictwa i wspólnej

myœli wielu uczestników.

Potrzebê realizacji zmiennych spo³ecznych w polityce karnej wyjaœnili

Feeley i Simon, poddaj¹c analizie badania Zimringa i Hawkinsa dotycz¹ce

wzrostu populacji wiêziennej w Stanach Zjednoczonych.

Konwencjonalne rozumienie tego wzrostu ³¹czy siê ze zmianami demo-

graficznymi, spo³ecznymi (na przyk³ad: wzrost spo¿ycia narkotyków),

udoskonaleniem efektywnoœci w utrzymaniu i wprowadzaniu prawa oraz

zwiêkszeniem represyjnoœci systemów orzekania. Wiêcej dokonaæ mo¿na

przy u¿yciu modeli, które pozwalaj¹ na udzia³ow¹ interakcjê wszystkich

tych czynników; zmniejszenie znaczenia tego podejœcia polega jednak¿e

na tym, ¿e efektywnie utrzymuje ono sta³y charakter przedsiêwziêæ kar-

nych przy zmieniaj¹cych siê zewnêtrznych i wewnêtrznych politycznych

naciskach*.
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Kolejnym autorem, który uwa¿a za istotne powa¿ne traktowanie „przed-

siêwziêæ karnych”, jest Antoine Peters. S¹dzi ona, i¿ w przedsiêwziêciach

karnych w ci¹gu ostatnich 100 lat dokona³o siê przesuniêcie z klasycznego

do nowoczesnego spo³ecznie kodeksu karnego. Te dominuj¹ce paradyg-

maty lub sposoby postrzegania przedsiêwziêæ karnych s¹ jeszcze jednym

odbiciem pojêcia uniwersalizmu, jako ¿e dostrzegaj¹ one ruch idei i insty-

tucji miêdzy ró¿nymi ustawodawstwami*.

Prawo karne wed³ug szko³y klasycznej o¿ywiane by³o przez ducha po-

wstrzymywania ograniczeñ wolnoœci jednostki. Polega³o to na tym, i¿ od

momentu na³o¿enia przez prawo karne ograniczeñ na wolnoœæ cz³owieka

oraz obci¹¿eñ w formie kary ograniczeñ tych powinno byæ tak ma³o, jak jest

to mo¿liwe. Ograniczanie by³o bowiem wiod¹c¹ ide¹ dla trzech najwa¿niej-

szych zadañ klasycznego prawa karnego: legalnoœci, winy umyœlnej i pro-

porcjonalnoœci kary. Legalnoœæ oznacza, ¿e prawo musi wyraŸnie okreœlaæ,

w jaki sposób i jakie zachowania s¹ karalne. Przestêpstwa, kary i warunki

ich stosowania musia³y byæ jasno okreœlone. Zasada winy umyœlnej lub wi-

ny indywidualnej oznacza³a, ¿e ¿adna osoba nie mog³a byæ karana za czyny

niezawinione. Proporcjonalnoœæ mówi o tym, ¿e sankcje prawne powinny

byæ wspó³mierne do wagi czynu i nie powinny przekraczaæ tej cechy. Dla

ochrony praw obywateli i zabezpieczenia ich przed arbitralnym karaniem

i oskar¿aniem klasyczne prawo karne uzna³o kanony te jako prawn¹ i polity-

czn¹ zasadê stanowi¹c¹ wa¿ny element nowoczesnego konstytucjonalizmu.

Szko³a klasyczna w niektórych ustawodawstwach da³a impuls do spoj-

rzenia modernistycznego, opartego na wierze w postêp dziêki stosowaniu

naukowych, racjonalnych metod. Pojawienie siê w orzecznictwie drugiej

po³owy XIX wieku orientacji przedmiotowej (instrumentalnej) w stosunku

do przestêpcy by³o w wielkim stopniu wynikiem wzrostu zaufania do mo¿-

liwoœci nauki, w nastêpstwie którego mia³by rozwijaæ siê postêp, oraz dzia-

³añ w³adzy profesjonalnych grup nacisku, które rozszerzy³y sferê swoich

wp³ywów i objê³y kontrol¹ zjawiska marginalizacji spo³ecznej (Paulus,

1974)**. Nurt modernistyczny obiecywa³ postêp oraz uznawa³, ¿e osi¹gniê-

cia naukowe w medycynie, in¿ynierii i naukach fizycznych mog¹ byæ sto-

sowane do rozwi¹zywania problemów polityki spo³ecznej. Jednym z pierw-

szych, którzy dos³ownie zastosowali proponowane przez naukowców na-
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rzêdzia, by³ Cesare Lombroso. Antoine Peters pisze: „Pierwszorzêdn¹

funkcj¹ kary nie by³o ju¿ ustalenie i wyjaœnienie prawnej definicji z³a mo-

ralnego, ale s³u¿enie jako technika resocjalizacji”*.

Modernistyczna era korekcjonalizmu dla rozwi¹zywania problemów

przestêpczoœci propagowa³a zastosowanie teorii naukowych. Peters cytuje

von Liszta i jego twierdzenie programowe z roku 1982, które mówi, i¿ po-

winniœmy „badaæ przestêpstwo jako zjawisko spo³eczne, karanie zaœ jako

funkcjê spo³eczn¹, tak aby móc przewidzieæ z naukow¹ pewnoœci¹ efekty-

wnoœæ karania w celu ochrony interesów prawnych i zapobiegania prze-

stêpczoœci”**. „Jej funkcj¹ musi byæ korekcja przestêpców, którzy mog¹

byæ poddani poprawie, odstraszenie tych, którzy nie odczuwaj¹ potrzeby

korekcji oraz eliminacja przez uwiêzienie do¿ywotnie lub na nieokreœlony

okres tych, których uwa¿a siê za niepoprawialnych”***.

Harry Barnes, w latach trzydziestych, w okresie najwy¿szego zaufania

do metod modernistycznych, zdezawuowa³ prawo klasyczne jako anachro-

nizm, twierdz¹c, i¿ „daremne jest karanie przestêpcy, tak jak daremne jest

karanie osoby; nale¿y zaj¹æ siê nie przestêpstwem, ale przestêpc¹”****.

Nacisk k³adziony na indywidualnego przestêpcê musia³ znaleŸæ zwo-

lenników wœród profesjonalistów zdolnych do podejmowania dzia³alnoœci

wobec swoich podopiecznych – móg³ to byæ obroñca w s¹dzie lub kurator.

Da³o to tak¿e wymiarowi sprawiedliwoœci mo¿liwoœæ wyra¿ania potrzeby

indywidualizacji ka¿dej sprawy z uwagi na jej wyj¹tkowy charakter oraz

wyj¹tkowy charakter ka¿dej osoby. Idee korekcjonalistyczne, modernisty-

czne in¿ynierów spo³ecznych musia³y poruszyæ orzecznictwem, jak rów-

nie¿ procesami s¹dowymi w kierunku podejœcia indywidualistycznego.

Feeley i Simon pisali: „Nowoczesne prawo amerykañskie koncentruje siê

na indywidualnej osobie i stanowi ona przedmiot analizy. Podejœcie to jest

szczególnie uwypuklone w procesie karnym. Prawo karne skupia siê na in-

tencji w celu uznania winy. Procedura karna postawi³a bariery dla oskar¿e-

nia poprzez weryfikowanie materia³u dowodowego i ochronê oskar¿onego
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przed potê¿nym wp³ywem aparatu pañstwowego. Sankcjonowanie zosta³o

nakierowane na indywidualistyczne teorie karania”*.

Dlatego te¿ problemy dotycz¹ce sprawiedliwoœci, równoœci i pewnoœci

w orzekaniu mia³y odgrywaæ rolê wtórn¹, z wyj¹tkiem ustawodawstw

pañstw takich, jak np. Finlandia, które nie wybra³y drogi modernistycznej.

Równie prawdopodobne by³o, ¿e niepokój dotycz¹cy przestêpczoœci mia³

byæ ignorowany przez kilka pokoleñ w sytuacji braku profesjonalistów,

którzy wypowiadaliby siê w imieniu swojego otoczenia czy spo³ecznoœci.

PóŸniejsze pokolenie polityków ostatecznie przerwa³o milczenie i zaczêto

siê wypowiadaæ w imieniu szerszej spo³ecznoœci, jednak ponownie nie

mo¿na tego odnieœæ do Finlandii. Nigdy nie porzucono zainteresowania re-

presyjn¹ i oskar¿aj¹c¹ rol¹ orzekania jako wyrazem moralnoœci. Dlatego

chocia¿ widaæ aspekty uniwersalnych przedsiêwziêæ karnych, jest oczywi-

ste, i¿ nie wszystkie jurdysdykcje zaanga¿owa³y siê w jednakowym stop-

niu, niektóre nigdy nie podejmowa³y wyzwañ oferowanych przez erê mo-

dernistyczn¹ do celów polityki kryminalnej.

Nie jest realistyczne zak³adaæ, i¿ istnieje tylko jeden pogl¹d, z któ-

rym zgadzaj¹ siê wszyscy twórcy polityki lub jeden cel, do którego

wszyscy orzekaj¹cy musz¹ d¹¿yæ. Z drugiej strony dyskusja na temat

zrównowa¿enia szeœciu celów orzekania jest nieod³¹czn¹ konsekwencj¹

poszukiwañ strategii dla polityki karnej, która mo¿e równoczeœnie „os-

kar¿yæ z³ego, odstraszyæ wyrachowanego, obezw³adniæ niepoprawialne-

go, zresocjalizowaæ krn¹brnego, zadoœæuczyniæ ofierze i ukaraæ wy³¹cznie

winnego”**.

Wœród penologów istniej¹ ró¿ne pogl¹dy na temat genezy przestêpczo-

œci i roli kary w procesie s¹dzenia. Zostaj¹ formu³owane rozmaite paradyg-

maty karne mog¹ce byæ w³¹czonymi do polityki karnej przy za³o¿eniu, i¿

nigdy nie ma jednego, wspólnego pogl¹du. W ustawodawstwie wystêpuje

konflikt dotycz¹cy wa¿noœci poszczególnych celów orzekania œrodka kar-

nego. Jest to czêsto widoczne w zaanga¿owaniu siê w dzia³alnoœæ opiekuñ-

cz¹ i podejœciu, polegaj¹cym na indywidualizmie orzekania wœród osób

zwi¹zanych zawodowo z probacj¹. Kontrastem do takiej postawy jest d¹¿e-

nie do kontrolowania przestêpczoœci przez policjê i prokuratorów oraz

d¹¿enie do oskar¿aj¹cej roli orzekaj¹cych s¹dów. Istnieje kilka celów poli-
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tyki orzekania i niekoniecznie s¹ one wszystkie w tym samym stopniu ap-

robowane przez ogó³ spo³eczeñstwa, nawet jeœli prawo nadaje wyraŸny

priorytet okreœlonym wartoœciom tworz¹cym zapis dla poszczególnych fun-

kcji kar (np. w Kalifornii i Anglii).

Poza problemami identyfikowania przesuniêæ polityki karnej, miêdzy

ró¿nymi celami orzekania istnieje jeszcze jedno Ÿród³o dywersyfikacji dla

polityki karnej – polityczna zmiana systemów rz¹dzenia od dyktatury do

demokracji. Niektórzy g³osz¹, i¿ w Wielkiej Brytanii po przyjêciu ustawy

o sprawiedliwoœci karnej w 1991 r. oraz w wyniku reform opartych na repre-

sji jako zasadzie orzekania nast¹pi³a zmiana kierunku politycznego pod

wzglêdem stosowania kary wiêzienia. Do pewnego stopnia jest prawd¹, i¿

wiêcej reform dzia³a stymuluj¹co na opozycjê, i na odwrót, pobudzaj¹co

dzia³a uwidocznienie efektów tych reform. W Wielkiej Brytanii opór nie-

których profesjonalistów, w tym sêdziów i sêdziów pokoju, doprowadzi³

do wycofania niektórych zmian. Ustawa o sprawiedliwoœci karnej z 1993 r.

znios³a system grzywien jednostkowych wprowadzony przez ustawê

z 1991 r. i zmieni³a te postanowienia ustawy, które znajdowa³y zastosowa-

nie w przedmiocie grzywien dla osób wielokrotnie karanych.

Cele polityki orzekania nie mog¹ zostaæ osi¹gniête jedynie przez opu-

blikowanie kodyfikacji karnej, musz¹ nast¹piæ równie¿ dzia³ania rozwojo-

we stanowi¹ce wa¿ne elementy ewolucji tej¿e polityki. Rozwój sankcji

spo³ecznych pozostawa³ spowolniony w XX wieku w Stanach Zjednoczo-

nych. W Wielkiej Brytanii „Bia³a Ksiêga” wskazuje na zaanga¿owanie

rz¹du, inaczej ni¿ raport komisji B³êkitnej Wstêgi w Kalifornii. „Bia³a Ksiê-

ga” jest wstêpem do ustawodawstwa, wyjaœnia szczegó³y rz¹dowych propo-

zycji legislacyjnych. Po „Bia³ej Ksiêdze” nast¹pi³a ustawa, która zosta³a

uchwalona w 1991 r. Jest to kontrast w stosunku do procesów politycznych

w Wielkiej Brytanii, które mog¹ przebiegaæ od „Zielonej Ksiêgi” przez

„Bia³¹ Ksiêgê” do projektu ustawy sporz¹dzonej przez departament rz¹do-

wy. Prze³o¿enie idei karnych na ustawê nie koñczy ewolucji polityki kar-

nej. Niektóre czynniki wchodz¹ w grê przed prze³o¿eniem idei na politykê,

a potem praktykê. W Wielkiej Brytanii ustawa z 1991 r. by³a g³ówn¹ czêœci¹

reform orzekania. Jako taka wywo³a³a wiele kontrowersji co do grzywien

jednostkowych, ograniczeñ orzeczniczych s¹du w przypadku poprzednich

przestêpstw, za które przestêpca by³ skazywany, stosowania elektroniczne-

go monitoringu w przypadku nakazu aresztu domowego. Nakaz ten by³ no-

woœci¹, mia³by on trwaæ najwy¿ej 6 miesiêcy i wymaga³by od przestêpców

powy¿ej 16 roku ¿ycia pozostawania w okreœlonym miejscu przez okres od

2 do 12 godzin dziennie. „Bia³a Ksiêga” z 1991 r., która poprzedza³a tê usta-
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wê, wyjaœni³a, ¿e nie by³o zamiarem trzymaæ ludzi w domu przez ca³y

dzieñ*.

Celem tych œrodków probacji by³o zagwarantowanie skazanym pracy,

uczestnictwa w szkoleniach lub zajêciach w centrach probacyjnych, wyko-

nywanie nakazanych prac spo³ecznych lub leczenia odwykowego. Areszt

domowy mo¿e byæ stosowany w celu utrzymania niektórych ludzi z dala od

okreœlonych miejsc, takich jak centra handlowe lub w celu zatrzymania ich

w domu wieczorami i w dni wolne od pracy.

Ustawa nie wyjaœni³a, jak areszt domowy oraz monitoring elektroniczny

mia³yby byæ stosowane. To by³o znacz¹ce przeoczenie, z powodu którego

pojawi³o siê wrogie nastawienie do tej idei. Opozycjê stanowi³y s³u¿ba pro-

bacyjna, grupy nacisku, takie jak Narodowe Stowarzyszenie Opieki i Przy-

stosowania Przestêpców (NACRO) oraz Partia Pracy, która stwierdzi³a, ¿e

jeœli powo³a rz¹d, to nie wprowadzi aresztów domowych ani monitoringu

elektronicznego. Areszt domowy i monitoring elektroniczny w³¹czono do

ustawy z 1991 r., ale wprowadzenie tych œrodków jest ci¹gle w¹tpliwe

z uwagi na siln¹ opozycjê i problemy finansowe zwi¹zane z centralnym bu-

d¿etem rz¹dowym. Ustawa o sprawiedliwoœci karnej i porz¹dku publicz-

nym z 1994 r. zak³ada stosowanie czterech eksperymentalnych schematów

monitoringu elektronicznego, których wdro¿enie mia³o siê rozpocz¹æ w ro-

ku 1994. Teza Sveri’ego, i¿ „sankcje karne, którymi pañstwa strasz¹ tych,

którzy przekraczaj¹ prawo, s¹ prawie identyczne we wszystkich krajach”,

wymaga uzupe³nienia, jako ¿e Sveri dostrzeg³ istnienie kary œmierci

w USA, a aktualnie i aresztu domowego oraz monitoringu elektronicznego,

rozpowszechnionych w USA i w Europie. Losy monitoringu elektronicz-

nego w Anglii i Walii s¹ przyk³adem wp³ywu kultur profesjonalnych. Suk-

ces legislacyjny jest konieczny, ale nie zawsze wystarcza do usprawnienia

rozwi¹zañ. Szczegó³y operacyjnego stosowania tak¿e musz¹ byæ starannie

przemyœlane. Rola istniej¹cych agencji systemu sprawiedliwoœci karnej

staje siê bardzo wa¿na dla pomyœlnego wprowadzenia nowej idei**.

O ile konwergencja uniwersalnych idei spotyka siê z aprobat¹ wœród

ekspertów polityki karnej, to podejmowane nastêpnie próby prze³o¿enia

tego penologicznego esperanto na politykê i praktykê podlegaj¹ wp³ywom

partykularnych grup odpowiedzialnych za system sprawiedliwoœci karnej

danego kraju. I chocia¿ mog¹ istnieæ za³o¿enia polityczne i ideologiczne
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dotycz¹ce przestêpczoœci podzielane przez wszystkich i podobna orienta-

cja polityczna dotycz¹ca karania, to jednak kulturalne, profesjonalne i ad-

ministracyjne procesy warunkuj¹ce ich treœæ s¹ bardzo ró¿ne, a ka¿dy z nich

bêdzie nastêpnie wp³ywaæ na ewolucjê polityki karnej.

Dywergencja: kultura,
struktura organów wymiaru sprawiedliwoœci karnej

i kontekst zewnêtrzny

Lokalny system sprawiedliwoœci karnej jest kluczow¹ zmienn¹ potrzeb-

n¹ do zrozumienia, co dzieje siê z propozycj¹ reform karania. Czynniki we-

wnêtrzne w ramach systemu sprawiedliwoœci karnej, które bêd¹ zagra¿aæ

reformom, to profesjonalne interesy i ideologie uczestników tego systemu.

Rola tych podstawowych uczestników w procesie prawa karnego to: priory-

tety poszczególnych instytucji, konflikty i brak porozumienia miêdzy in-

nymi, charakter i rozmiary przestêpczoœci i wynikaj¹ce z nich rodzaje

spraw, którymi podmioty te musz¹ siê zajmowaæ oraz publiczna percepcja

odpowiedzialnoœci za istnienie zjawiska przestêpczoœci. Ka¿da z jurysdyk-

cji stoi przed innymi problemami. Ka¿da te¿ nie podziela takich samych

rozwi¹zañ.

Dobr¹ ilustracj¹ kontrastów w orzekaniu dostarcza porównanie stoso-

wania grzywny w Kalifornii i Europie. Tradycyjne grzywny by³y powsze-

chnie stosowane w krajach skandynawskich i obecnie stanowi¹ oko³o

80–90% wszystkich kar. W Anglii grzywnami ukarano 77% przestêpców

skazanych w 1993 r. przez s¹dy karne, tj. 1 091 500 z 1 425 000. W Kalifor-

nii grzywna jest stosowana w mniej ni¿ w 2% wyroków s¹dów ni¿szych

i jeszcze mniej w s¹dach wy¿szej instancji. Te ró¿nice w polityce karnej

nie s¹ po prostu spraw¹ udostêpnienia s¹dom tej kary do stosowania, ale

jest to rezultat stopnia zaufania do tej kary. Podlega ona wp³ywom ze stro-

ny zainteresowanych uczestników systemu karania oraz uzale¿niona jest

w ocenie co do stopnia efektywnoœci od stosunku spo³eczeñstwa do tej

formy karania.

System sprawiedliwoœci karnej nie jest zbiorem ró¿nych instytucji z od-

dzielnymi bud¿etami i administracj¹, ale odzwierciedla tak¿e ró¿ne ideolo-

gie i zobowi¹zania znacz¹cych grup nacisku wzglêdem spo³eczeñstwa. Aby

wprowadziæ reformy oraz zmiany polityczne, bardzo wa¿na jest spo³eczna

œwiadomoœæ kultury sprawiedliwoœci karnej, aby unikn¹æ optymizmu re-
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formatorów. Ma to zastosowanie do systemu sprawiedliwoœci karnej w ta-

kim stopniu, jak do innych obszarów ¿ycia. Zrozumienie lokalnej kultury

sprawiedliwoœci karnej zapewni wgl¹d w sposób definiowania przez prak-

tyków rzeczy uwa¿anych przez nich za oczywiste i pomaga wydobyæ sens

z tradycji zwi¹zanych z konkretnymi podmiotami tego systemu.

W USA Michael Tonry w swojej analizie efektów dzia³ania „komisji do

spraw orzekania” argumentuje, i¿ zrozumienie ograniczeñ narzuconych

przez lokaln¹ kulturê prawn¹ i polityczn¹ pomaga wyjaœniæ ró¿ny wp³yw ta-

kich komisji w krajach, w których by³y wprowadzone.*

Byæ mo¿e jedynym uogólnieniem, które mo¿na poczyniæ w zakresie

kultury politycznej i prawnej, jest to, i¿ mo¿liwoœci i efektywnoœæ komisji

do spraw orzekania bêd¹ zale¿ne od tego, w jaki sposób zajmuje siê ona

ograniczeniami narzuconymi przez lokaln¹ kulturê i jak siê do nich dosto-

sowuje. John Patten, wiceminister w MSW w 1991 r., okreœli³ znaczenie

tradycji systemu sprawiedliwoœci karnej jako przyczynê, dla której uwa¿a,

i¿ idea rady do spraw orzekania nie bêdzie dzia³aæ w Wielkiej Brytanii. Pi-

sa³ on: „Ci, którzy myœl¹ o radach do spraw orzekania, nie mog¹ ignorowaæ

faktu, który ma ju¿ miejsce i potencjalnie daje to, co chcieliby oni widzieæ,

ale w sposób, który dzia³a niezgodnie z tradycjami sprawiedliwoœci karnej

w tym kraju. Z tego powodu istnieje szybko rozwijaj¹ca siê struktura ramo-

wa dla sêdziów i sêdziów pokoju**.”

Tradycje sprawiedliwoœci karnej lub kultura ró¿nych jurysdykcji poma-

gaj¹ rozwi¹zywaæ konkretne spraw na drodze orzeczniczej. Jest to bardzo

wa¿ny czynnik, który pozwoli wyjaœniæ sukces lub pora¿kê reform karnych.

W Anglii kultura profesjonalna sêdziów jest mocno powi¹zana z zasad¹ nie-

zawis³oœci sêdziowskiej. Wydaje siê to byæ uzasadnionym stanowiskiem,

bior¹c pod uwagê autonomiê sêdziów w prowadzeniu indywidualnych pro-

cesów i s¹dzeniu indywidualnych przestêpców, ale jest mniej przekonywa-

j¹ce, gdy dotyczy administrowania systemem sprawiedliwoœci oraz celów

orzekania. Istnia³ opór ze strony sêdziów w stosunku do standaryzacji stra-

tegii orzekania, który powsta³ w odpowiedzi na zarzuty braku sukcesów

i inicjatyw d¹¿¹cych do wiêkszego ujednolicenia polityki karnej w Wielkiej

Brytanii.
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W Anglii i Walii sêdziowie posiadaj¹ wysok¹ kulturê zawodow¹, co wi-

daæ w reakcjach sêdziów pokoju na grzywny jednostkowe wprowadzone

ustaw¹ z 1991 r. Grzywny jednostkowe by³y czêœci¹ pakietu reform

d¹¿¹cych do unikniêcia nierównoœci w praktyce orzekania. Opór ze strony

tych sêdziów i reakcje œrodków masowego przekazu tendencyjnie nakreœ-

laj¹cych efekty tej kary w sposób znacz¹cy ograniczy³y politykê stosowania

grzywien. Opozycja tak¿e stosowa³a ró¿ne zarzuty. Niektórzy sêdziowie

pokoju wyra¿ali sprzeciw wobec usuniêcia uznaniowoœci w stosunku do

grzywien jednostkowych. Inni uznali, i¿ s¹ one niesprawiedliwe dla prze-

stêpców; na przyk³ad za ten sam czyn wyceniony na dziesiêæ jednostek je-

den przestêpca (którego maksymalne tygodniowe dochody, którymi mo¿e

dysponowaæ, wyliczono na 100 funtów angielskich) zap³aci³by grzywnê

w wysokoœci 1000 funtów angielskich, podczas gdy inna osoba z tygodnio-

wym dochodem minimalnym równym 4 funty angielskie zap³aci³aby tylko

40 funtów. Stowarzyszenie sêdziów pokoju d¹¿y³o do modyfikacji tego

schematu, jednak¿e do koñca 1993 r., a zatem 6 miesiêcy po wprowadzeniu

tej kary w paŸdzierniku 1992 r., sekretarz spraw wewnêtrznych Kenneth

Clarke og³osi³ zamiar zniesienia systemu grzywien jednostkowych*.

Jest jeszcze inny przyk³ad dotycz¹cy wp³ywu kultur profesjonalnych na

rozwój polityki, zwi¹zany z ustaw¹ z 1991 r., która wprowadzi³a areszt do-

mowy i monitoring elektroniczny. S³u¿ba probacyjna w Anglii i Walii wy-

raŸnie wrogo odnios³a siê do idei stosowania tych kar i ogólnie sprzeciwi³a

siê próbom zmiany ich zadañ z resocjalizacyjnych na prewencyjne. W Kali-

fornii zaœ odbywa siê obecnie wiele eksperymentów we wspó³pracy z kul-

turami probacyjnymi i kulturami nadzoruj¹cymi warunkowe zwolnienie.

W Anglii Bill Beaumont – sekretarz generalny narodowego stowarzyszenia

kuratorów probacyjnych – skomentowa³ w kwietniu 1988 r.: „Propozycje

dotycz¹ce aresztu domowego i przywi¹zania ludzi do swych domów stano-

wi¹ przemianowanie kuratorów do roli policyjnej lub bycia «klawiszem

(funkcjonariuszem wiêziennym)»**.

Kultury profesjonalne nie zawsze s¹ tak sztywne i statyczne. W Kalifor-

nii tendencjê zmieniaj¹c¹ strategiê terapii resocjalizacyjnej w latach piêæ-

dziesi¹tych i szeœædziesi¹tych ods³oni³ Bob Growe, z wykszta³cenia psychia-

tra (nadzorowa³ kalifornijskie wiêzienie dla mê¿czyzn w Chino). W wywia-
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dzie z 1983 r. powiedzia³: „W latach piêædziesi¹tych chcieliœmy leczyæ

wszystkich. W szkole w latach szeœædziesi¹tych wyznawa³em klasyczn¹

teoriê Freuda. Pod koniec lat szeœædziesi¹tych przyjêliœmy podejœcie ukie-

runkowane na klienta (rogeriañskie) i bardziej fenomenologiczne zwróce-

nie siê do psychologii. Do tego czasu dotar³em do Kalifornii. Kalifornia

by³a silnie zaanga¿owana w analizê transformacyjn¹ Erica Bernesa, hierar-

chiê rzeczy i samoaktualizacjê, akceptowa³a przejœcia do bardziej radykal-

nych socjotechnik dotyku, czucia, wyra¿enia na zewn¹trz swoich odczuæ.

Perls i Rolf weszli do wiêzieñ z nastawieniem wykorzystania materia³ów

Maxwella Jonesa dotycz¹cych spo³ecznoœci terapeutycznej”*.

W Wielkiej Brytanii profesjonaliœci wydaj¹ siê byæ podstawow¹ zapor¹

dla reform. Wy¿szoœæ ich oznacza, ¿e funkcjonariusze sprawiedliwoœci kar-

nej, a zw³aszcza sêdziowie nie uwa¿aj¹ siê za bezpoœrednio odpowiedzial-

nych przed spo³eczeñstwem. Brytyjscy prokuratorzy i sêdziowie nie s¹

wybierani jak w USA, a brytyjscy sêdziowie s¹ bardzo wp³ywow¹ grup¹.

Znacz¹ca rola, któr¹ odgrywa kultura prawna w kszta³towaniu reakcji na

sankcje, oznacza, i¿ pomimo uniwersalnych ruchów dotycz¹cych idei spra-

wiedliwoœci, pozostaje nadal dominuj¹ca w³adza lokalna i tradycja; jak to

wyjaœnia Michael Tonry: „Ruch na rzecz sankcji opartych na oddzia³ywa-

niu spo³ecznym, zainteresowanie w przekazywaniu w³adzy na szczeble lo-

kalne, obawy istniej¹ce w pluralistycznym œwiecie, i¿ spo³eczeñstwa

zmieniaj¹ce siê znacznie pod wzglêdem struktury i wyznawanych przez nie

wartoœci i tradycji reagowaæ bêd¹ na kszta³t polityki karnej danego pañstwa.

Tam, gdzie mandat publiczny lub przywództwo polityczne jest niezbyt wy-

raŸne, rola profesjonalistów w systemie sprawiedliwoœci karnej mo¿e odgry-

waæ wielk¹ rolê. D³ugo rozwijane profesjonalne ideologie definiuj¹ obszary

ekspertyz. Usprawiedliwiaj¹ te¿ zazdroœnie strze¿one pozycje monopolisty-

czne. Bior¹c pod uwagê to, i¿ œrodowiska te uwa¿aj¹ siê do pewnego stopnia

za autonomiczne i nieobci¹¿one odpowiedzialnoœci¹ wobec podopiecznych,

spo³eczeñstwa lub polityków, opór ten wobec zmian mo¿e byæ istotny. Defi-

niuj¹ oni «dobro publiczne» zupe³nie inaczej ni¿ politycy”**.

Jeszcze jeden przyk³ad ilustruje, ¿e brak grupy profesjonalnej lub spe-

cjalistycznej instytucji, które mog³yby przej¹æ nowe zadania, mo¿e zagra-

¿aæ rozwojowi, który w innym przypadku nast¹pi³by (system monitoringu
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elektronicznego w Wielkiej Brytanii czy brak instytucji psychiatrycznych

nastawionych na leczenie skazanych w Finlandii). Ró¿nicê miêdzy Finlan-

di¹ a innymi krajami skandynawskimi w zakresie stosowania podejœcia kli-

nicystycznego wobec przestêpców wyjaœnia Anttila: „Finlandia w mniej-

szym stopniu pragnê³a porzuciæ zasady klasycznego prawa karnego i za-

st¹piæ karanie innymi przedsiêwziêciami. Nie by³o tam tak¿e wyspecjalizo-

wanych grup psychiatrów kryminalnych, które mo¿na by³o znaleŸæ po

II wojnie œwiatowej”*.

Poziom kultury prawnej, jaki reprezentuj¹ przedstawiciele podstawo-

wych instytucji sprawiedliwoœci karnej i wiedza profesjonalistów s¹ g³ów-

nym filtrem, przez który musi przejœæ ka¿da reforma. Struktura lub organi-

zacja systemu sprawiedliwoœci karnej jest drugim takim filtrem. Te dwa

czynniki s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane. Struktura i cele systemu czêœciowo

uzasadniaj¹ zawodowe myœlenie pracowników tych instytucji. Ponadto

profesjonalne ideologie s¹ konsekwencj¹ zasady „rozdzia³u w³adzy”. Po-

dzia³ kompetencji miêdzy organami w³adzy pañstwowej i ró¿ne poziomy

systemu sprawiedliwoœci prawnej mog¹ wytwarzaæ wzajemne oddzia³ywa-

nia miêdzy tymi podmiotami. Niektóre naciski miêdzypodmiotowe s¹ za-

mierzone, jako ¿e s¹ pochodne od ró¿nych instytucji posiadaj¹cych od-

mienny status i realizuj¹cych ró¿ne zdania na rzecz systemu sprawiedliwo-

œci karnej.

Sprawiedliwoœæ karna i agencje karne nie s¹ autonomiczne, dzia³aj¹ one

w okreœlonej strukturze organizacyjnej i spo³ecznej, zatem reforma wiê-

zieñ nie mo¿e zakoñczyæ siê pomyœlnie, jeœli bêdzie dokonywana w izolacji

od systemu sprawiedliwoœci karnej. Nie mo¿na ich te¿ analizowaæ w oder-

waniu od rzeczywistego systemu, którego s¹ czêœci¹. Reforma wymaga zro-

zumienia sposobu, w jaki zachodzi interakcja miêdzy wiêzieniami a okreœ-

lonymi podmiotami tego¿ systemu.

Polityka orzekania na przyk³ad nie mo¿e byæ pozostawiona wy³¹cznie

sêdziom, jako ¿e i inni uczestnicy maj¹ wp³yw na modyfikacjê wyroków

w praktyce. W studium porównawczym dotycz¹cym roli prokuratorów

w Anglii, Walii, Holandii, Niemczech i Szkocji Julia Fionda wskazuje ich

wp³yw na politykê karn¹ pisz¹c: „Oskar¿yciel publiczny jest nieod³¹cznie

zaanga¿owany w proces orzekania w systemie sprawiedliwoœci karnej. To

zaanga¿owanie mo¿e przybraæ formê poœredniego wp³ywu na wyrok po-

przez decyzje podejmowane w okresie przedprocesowym. Kontynentalne
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systemy europejskie ukaza³y, w jaki sposób zaanga¿owanie prokuratora

w orzekanie mo¿e byæ bardziej aktywne, faktycznie karz¹ce przestêpców

na tym wczesnym etapie”*.

W ramach systemu instytucji kszta³tuj¹cych politykê karn¹ profesjona-

liœci i politycy, którzy nimi zarz¹dzaj¹, utrzymuj¹ ostre granice odpowie-

dzialnoœci i jurysdykcji. Policja definiuje w praktyce czyn jako przestêpstwo

i dlatego ma wp³yw na liczbê przestêpców, którzy stanowi¹ populacjê da-

nego systemu odpowiedzialnoœci karnej. Do jakiego stopnia powinna byæ

autonomiczna ka¿da z instytucji bez wzglêdu na konsekwencje dla innych

podmiotów w systemie sprawiedliwoœci karnej? Czy autonomia powinna

byæ zachowana bez wzglêdu na implikacje dotycz¹ce œrodków i si³ przezna-

czonych na politykê kryminaln¹? W Kalifornii okrêgi podlegaj¹ z jednej

strony naciskom organów administracji pañstwowej w Sacramento, a z dru-

giej strony policji, która rozstrzyga w kategoriach operacyjnych, jak prawo

powinno byæ interpretowane pod wzgl¹dem wykorzystania zasobów i si³

ludzkich. 61% si³ policyjnych znajduje siê pod administracyjn¹ kontrol¹

miast, podczas gdy 80% kosztów œcigania przestêpców i s¹dowych jest po-

noszone przez okrêgi.

W kategoriach ekonomicznych istnieje znaczna wspó³zale¿noœæ, jako i¿

poszczególne podmioty sprawiedliwoœci karnej s¹ ze sob¹ funkcjonalnie po-

wi¹zane. To warunkuje tak¿e wspó³zale¿noœæ ich zasobów na obszarze poli-

tyki zapobiegania przestêpczoœci. W latach 1995–1996 liczba wyroków wy-

dawanych przez s¹dy wy¿sze w sprawach karnych w Stanach Zjednoczonych

wzros³a o 25%, natomiast koszty tych spraw wzros³y o 17% w porównaniu

z rokiem poprzednim. Przyznania siê do winy sprawców przestêpstw sprawi-

³y, ¿e sytuacja finansowa s¹dów orzekaj¹cych by³a pod tym wzglêdem, a tak-

¿e organizacyjnym prawid³owa, g³ównie z powodu rozstrzygniêæ zapada-

j¹cych w postêpowaniu karnym przed s¹dem pierwszej instancji.

Porównuj¹c rozwój sankcji œredniej mocy w Wielkiej Brytanii i Kalifor-

nii, mo¿na zauwa¿yæ, i¿ kszta³t reform orzekania w Wielkiej Brytanii pozo-

stawa³ pod silnym wp³ywem czynników wystêpuj¹cych wewn¹trz systemu

sprawiedliwoœci karnej, najwyraŸniej przez nacisk profesjonalistów i urzê-

dników, chocia¿ nie w izolacji od czynników politycznych i fiskalnych.

W Kalifornii zaœ zewnêtrzny klimat polityczny zdawa³ siê byæ decydu-

j¹cym czynnikiem kszta³tuj¹cym politykê orzekania, najwyraŸniej przez

wybieranie funkcjonariuszy i przedstawicieli, którzy nie chcieli byæ po-
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strzegani jako ³agodni wobec przestêpczoœci. Klimat taki mia³ wp³yw na

stanowe cia³o ustawodawcze Kalifornii, gubernatora i administracjê. Wra¿-

liwoœæ wyborcza polityki orzekania jest wyraŸna w stanie, w którym drog¹

referendum mo¿na ustaliæ, czy na przyk³ad w³amanie do domu prywatnego

i uznanie winnym tego przestêpstwa powinno autonomicznie powodowaæ

orzeczenie wiêzienia, i w którym sêdziowie, prokuratorzy rejonowi i szery-

fowie musz¹ uczestniczyæ w dzia³aniach wyborczych.

Rozszerzenie siê wspólnych penologicznych idei wœród ró¿nych usta-

wodawstw nastêpowa³o pod wp³ywem klasycznej szko³y prawa karnego od

koñca XVIII do koñca XIX wieku. W tym okresie, opisywanym przez Fou-

caulta, cele represji karnej przesunê³y siê z cia³a na umys³ i pojawi³y siê

idee, maj¹ce dostarczyæ racjonalnych zasad dla systemu penitencjarnego.

Antoine Peters uwa¿a konstrukcjê kodeksów karnych, które by³y przyj-

mowane w tej epoce, jako bêd¹ce „typowymi produktami nowoczesnych

pañstw, w których prawo by³o zawsze powi¹zane z polityk¹”*.

Relacje miêdzy ideami penologicznymi i w³adz¹ polityczn¹ nie s¹ czymœ,

co mo¿e byæ rozumiane przez proste pojêcie redukcjonistyczne kulturowej

superstruktury, odzwierciedlaj¹cej ekonomiczn¹ bazê spo³eczeñstwa. Je-

dnak¿e wspó³zale¿noœci miêdzy stosunkami materialnymi i kulturowymi s¹

w penologicznym œwiecie tak samo istotne, dlatego te¿ wp³yw w³adzy i sto-

sunków ekonomicznych dzia³a na ustalenie wyborów dokonywanych przez

zaanga¿owane osoby. Aby zrozumieæ rozwój idei karnych i ich rozprzestrze-

nianie siê na poszczególne ustawodawstwa, bardzo wa¿na jest ocena zewnê-

trznych ograniczeñ postrzeganych przez formuj¹cych opiniê publiczn¹

urzêdników, naukowców, dziennikarzy lub dominuj¹ce elity i klasy spo³ecz-

ne. W nowoczesnym spo³eczeñstwie w³aœnie profesjonaliœci i urzêdnicy od-

grywaj¹ pierwszoplanow¹ rolê w definiowaniu i konstruowaniu planu dzia-

³añ celem ukszta³towania dominuj¹cego paradygmatu karnego.

Ró¿ne role odgrywane przez profesjonalne gremia w kszta³towaniu poli-

tyki orzekania s¹ czêœciow¹ cech¹ ró¿nic kulturowych i politycznych istnie-

j¹cych miêdzy pañstwami. Aby zrozumieæ sposób oddzia³ywania tych

czynników zewnêtrznych, trzeba najpierw koniecznie zidentyfikowaæ ele-

menty tworz¹ce œrodowiska administracyjne i polityczne. S¹ to: dzia³ania

grup interesu i grup nacisku, nagromadzenie ró¿nic wokó³ spraw doty-

cz¹cych przestêpczoœci oraz przyk³adanie znaczenia do czynników konsty-
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tucyjnych, partie polityczne, uprawnienia rz¹du, opinia publiczna oraz

ograniczenia fiskalne wynikaj¹ce z publicznego opodatkowania i bud¿etu.

Z wielu czynników kszta³tuj¹cych rozwój polityki orzekania dwa s¹ naj-

wa¿niejsze we wszystkich systemach sprawiedliwoœci karnej: po pierwsze

– wp³ywy polityczno-kulturowe, okreœlaj¹ce pod³o¿e spraw zwi¹zanych

z przestêpczoœci¹, po drugie – procesy rz¹dowe oraz ich wp³yw na kon-

strukcyjne, administracyjne i fiskalne sprawy danego kraju.

Wzglêdna liczba przestêpczoœci stanowi czynnik, który bêdzie stymulo-

wa³ spo³eczne i polityczne zainteresowanie rol¹ i efektywnoœci¹ systemu

sprawiedliwoœci karnej. Spo³eczne obawy dotycz¹ce przestêpczoœci wyjaœ-

niaj¹ ró¿nice w polityce przeciwdzia³ania przestêpczoœci w ró¿nych kra-

jach. W Wielkiej Brytanii i Kalifornii widaæ wyraŸn¹ wra¿liwoœæ na czynnik

spo³eczny. Œwiadomoœæ wagi zaufania spo³ecznego zapisana zosta³a w twier-

dzeniu pochodz¹cym z „Bia³ej Ksiêgi” z 1990 r.: „Efektywny nadzór cie-

sz¹cy siê zaufaniem s¹du i spo³eczeñstwa jest kluczem do sukcesu karania

w spo³eczeñstwie”.*

Sveri nie uwa¿a ró¿nic miêdzy systemami za wynik reakcji na rozmiary

przestêpczoœci, ale raczej za efekt wp³ywu czynników administracyjnych

i politycznych danego pañstwa.

Gdy zaczynamy badaæ dzia³alnoœæ ró¿nych systemów sprawiedliwoœci

karnej, zauwa¿amy g³ównie ró¿nice. Przyczyna tego zdaje siê le¿eæ nie tyle

w odmiennoœciach obrazu przestêpczoœci, co raczej w efekcie wywieranym

przez obyczaje, tradycje polityczne i czynniki administracyjne. Jednak¿e

cechy te nie rozwijaj¹ siê w pró¿ni, musz¹ mieæ swoje korzenie w ró¿nicach,

które istnia³y (i mo¿e ci¹gle istniej¹) w sposobie postrzegania przestêpczo-

œci przez spo³eczeñstwo oraz rodzaju filozofii karania prezentowanego

przez rz¹dz¹cych.

W³adza wykonawcza a reformy

Zadaæ mo¿na pytanie: kto tworzy politykê kryminaln¹ w danym pañ-

stwie? Patrik Törnudd komentuje: „W niektórych krajach kierunek reform

jest w du¿ym stopniu zdominowany przez debatê publiczn¹, wyraŸn¹ si³ê

ró¿nych partii politycznych oraz plany ich zmian, a tak¿e przez przekonania
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osobiste i preferencje osób profesjonalnie zajmuj¹cych siê kontrolowa-

niem przestêpczoœci. Inne kraje maj¹ bardziej zbiurokratyzowan¹ struktu-

rê w³adzy, gdzie przekonania urzêdników decyduj¹ o kszta³cie i kierunku

reform. Je¿eli poszczególne kraje zostan¹ uszeregowane pod tym wzglê-

dem – który zale¿nie od przyjêtego punktu widzenia mo¿e byæ nazywany

wymiarem elitarnoœci lub wymiarem populizmu – to kraje nordyckie mog¹

byæ ogólnie scharakteryzowane jako wyraŸnie zorientowane na ekspertów.

Z pewnoœci¹ jest tak¿e prawd¹, ¿e kontrolowanie przestêpczoœci nigdy nie

by³o spraw¹ polityczn¹ w kampaniach wyborczych w Finlandii”*.

Nils Jareborg stwierdzi³ na temat procesu reform w Szwecji, i¿ „w kraju

tym istnieje kultura polityczna, w której politycy s³uchaj¹ opinii praktyków

i ekspertów, gdy tymczasem orientacja penologiczna tego typu jest nie do

pomyœlenia w Anglii”**.

Podobne stanowisko reprezentuje Patrik Törnudd wyjaœniaj¹c wp³yw

pogl¹dów redukcjonistów na kszta³t polityki karnej w Finlandii***.

Prowadzenie wielu reform nakierowanych na ograniczenie stosowania

kar izolacyjnych by³o ostatecznie zale¿ne od faktu, i¿ grupy ekspertów, od-

powiedzialnych za planowanie reform dotycz¹cych kontrolowania prze-

stêpczoœci w instytucjach badawczych i uniwersytetach, prawie jednomyœ-

lnie wyra¿a³y przekonanie, i¿ wysoka liczba wiêŸniów w Finlandii w sto-

sunku do rozmiarów przestêpczoœci w innych krajach mo¿e ulec zmianie co

do iloœci i d³ugoœci wyroków wiêzienia, bez spowodowania wzrostu polityki

represyjnej w tej dziedzinie.

Stopieñ centralizacji systemu rz¹dowego ma znacz¹cy wp³yw na dyna-

mikê reform. Rozwi¹zania konstytucyjne, polityczne i administracyjne s¹

wa¿nymi czynnikami w procesie tworzenia polityki karnej i wprowadzania

jej w wymiar praktyczny. Rz¹dy w Finlandii i Wielkiej Brytanii maj¹ wiêk-

sz¹ kontrolê nad kierunkiem i wprowadzaniem reform, ni¿ to ma miejsce

w Stanach Zjednoczonych. Jest to konsekwencja trzech czynników: po

pierwsze, konstytucyjnego wp³ywu rz¹du na procesy decyzyjne; po drugie,

wp³ywu kultury politycznej, g³ównie jeœli chodzi o jednoœæ i spójnoœæ partii

politycznych i ich roli w formu³owaniu rz¹du; po trzecie, stosunku miêdzy
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administracj¹ centraln¹ i lokaln¹ oraz podzia³u odpowiedzialnoœci i kontro-

li nad funkcjonariuszami pañstwowymi.

W Wielkiej Brytanii rz¹d parlamentarny i powi¹zane z nim partie polity-

czne oznaczaj¹, ¿e pojedyncze sprawy i programy wyborcze nie s¹ tak wa¿-

ne dla deputowanych w Westminster, jak s¹ dla ich rówieœników w Sacra-

mento. Co wiêcej, w Wielkiej Brytanii nie stosuje siê zwykle referendum,

poniewa¿ nie istnieje system inicjatyw ustawodawczych spo³eczny lub wy-

borczy. Inicjatywy spo³eczne w Kalifornii utrudniaj¹ zaœ rozwój i wprowa-

dzenie d³ugoterminowych politycznych ustaleñ dla polityki karnej, jako ¿e

prawo mo¿e byæ zmieniane co roku w drodze referendum.

Politycy brytyjscy nie s¹ bezpoœrednio poddani wp³ywom pogl¹dów

elektoratu z uwagi na charakter rz¹du parlamentarnego. Tê ró¿nicê dobrze

ilustruje odmowa brytyjskiego parlamentu dotycz¹ca przywrócenia kary

œmierci, chocia¿ przywrócenie to popiera³o 70% wyborców, jak to wykaza³y

badania opinii spo³ecznej, konsekwentnie od czasu zniesienia tej kary

w 1965 r.

Rz¹d parlamentarny oznacza równie¿, ¿e w normalnych okolicznoœciach,

podczas trwania kadencji, rz¹d kontroluje plany legislacyjne na dany rok

parlamentarny. Tak wiêc, gdy zacznie siê polityczna dyskusja (co jest ce-

lem wydania „Zielonej Ksiêgi”), formu³owanie propozycji w „Bia³ej Ksiê-

dze” bêdzie w du¿ym stopniu wiarygodne, jako i¿ propozycje te bêd¹

podstaw¹ przysz³ej ustawy. Dlatego ustawa o sprawiedliwoœci karnej wpro-

wadzona w ¿ycie w 1991 r. oparta by³a na zaleceniach „Bia³ej Ksiêgi”

z 1990 r. W przeciwieñstwie do tego, Komisja B³êkitnej Wstêgi mog³a opi-

sywaæ problem i proponowaæ rozwi¹zania, bez pewnoœci jednak, i¿ uzyska-

j¹ one odpowiednie poparcie we w³adzach wykonawczych i ustawodaw-

czych*.

W Finlandii i Wielkiej Brytanii centralizacja w³adzy administracyjnej

u³atwia planowanie i koordynacjê systemu sprawiedliwoœci karnej w kate-

goriach dzia³añ sprawczych i potrzeb bud¿etowych. W Kalifornii w³adza

wykonawcza jest rozcz³onkowana, a odpowiedzialnoœæ za politykê karn¹

i kryminaln¹ jest podzielona administracyjne miêdzy 58 okrêgów i admini-

stracjê stanow¹ w Sacramento. Rz¹d stanowy jest rozcz³onkowany nastêp-

nie przez oddzielne wybory gubernatora i prokuratora generalnego. Guber-

nator jest odpowiedzialny za ca³y bud¿et, wiêzienia, system zwolnieñ wa-

runkowych i pracê sêdziów. Prokurator generalny jest wybierany oddzielnie
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i mo¿e byæ cz³onkiem innej partii politycznej ni¿ gubernator i stanowi wraz

z nim pion organów administracji stanowej. W okresie lat 1982–1990 Kali-

fornia mia³a gubernatora republikañskiego George’a Deukmejiana oraz

demokratycznego prokuratora generalnego Johna van de Campa. Tym sa-

mym w Kalifornii jest wiele wiêcej mo¿liwoœci dla zdecentralizowanego

i nieskoordynowanego podejmowania decyzji i wprowadzania polityki ni¿

w Finlandii czy Wielkiej Brytanii*.

Kodeks karny w Kalifornii zosta³ wprowadzony w roku 1872, w okresie,

gdy okrêgi by³y naturaln¹ jednostk¹ administracyjn¹ stanu, w którym lu-

dzie mieszkali rozrzuceni na du¿ych odleg³oœciach, ¿yj¹c w zasadniczo na

wiejskich obszarach lub w ma³ych miastach ze s³abym transportem i po-

woln¹ komunikacj¹. Zdecentralizowany system by³ zatem potrzebny dla

lokalnie istniej¹cego systemu sprawiedliwoœci karnej.

Kalifornijska kultura polityczna odbiega w istotny sposób pod wzglê-

dem podstawowych instytucji porz¹dku demokratycznego, takich jak refe-

rendum, inicjatywa legislacyjna, system kontroli spo³ecznej zachowañ prze-

stêpczych, od analogicznych rozwi¹zañ prawnych w Wielkiej Brytanii czy

Finlandii.

W 1997 r. w Kalifornii wprowadzono 150 ustaw, jedna tylko dotyczy³a

systemu penitencjarnego, zaœ jedna czwarta wszystkich wydawanych co ro-

ku uchwa³, projektów ustawowych zwi¹zana jest z zagadnieniami spra-

wiedliwoœci karnej. Poczynaj¹c od okresu lat 1986–1966, z ustaw doty-

cz¹cych orzekania i wymiaru kar izolacyjnych, które sta³y siê obowi¹zu-

j¹cym prawem, tylko dwie spowodowa³y skutek w postaci ograniczenia

d³ugoœci stosowania kary pozbawienia wolnoœci.

Kluczowe rozstrzygniêcia polityczne dotycz¹ce orzekania podejmowa-

ne by³y na bazie projektów ustaw wprowadzanych przez indywidualnych

legislatorów. Senacki projekt nr 200 Rainsa spowodowa³, i¿ w³amania do

mieszkañ by³y karane jako w³amania pierwszego stopnia, a projekt ustawy

dotycz¹cej w³amañ w Beverly znosi³ probacjê wobec osób uznanych win-

nymi w³amania. W maju 1998 r. w kalifornijskim organie ustawodawczym

odby³a siê nocna sesja przypominaj¹ca nocne posiedzenia Izby Gmin, pod-

czas której zdecydowano o autorskim projekcie ustawy zezwalaj¹cej na sto-

sowanie pods³uchu w powa¿nych œledztwach zwi¹zanych z narkotykami.

Surowe podejœcie do polityki karnej prezentowane przez polityków ci¹gle

168

* Davies M., Survey Report: The Expansion of the Criminal Justice and Penal System in

California. Is greater cooperation required?, California Department of Justice, BCS mono-

graph series, Sacramento, California 1988.



trwa i w instytucji ustawodawczej opór wobec tego stanowiska jest bardzo

s³aby. Na pocz¹tku 1999 r. zgromadzenie g³osowa³o nad ustaw¹, która ze-

zwala³a na karanie do¿ywociem bez mo¿liwoœci zwolnienia warunkowego

przestêpców uznanych winnymi morderstwa pierwszego stopnia; zosta³a

ona przyjêta 63 g³osami przeciwko 4, bez zaistnienia jakiejkolwiek dysku-

sji parlamentarnej.

Komisja B³êkitnej Wstêgi uzna³a w Kalifornii niestabilnoœæ reform sys-

temu sprawiedliwoœci karnej w stosunku do budowania racjonalnego podej-

œcia w zakresie karania. Uzna³a ona, i¿ brak rozwi¹zañ ograniczaj¹cych po-

pulacjê osób uwiêzionych na rzecz œrodków probacji nie zmieni zjawiska

wzrostu przestêpczoœci. Zwrócono równie¿ uwagê na temat doraŸnego cha-

rakteru tych¿e zmian w prawie karnym.

W efekcie powsta³ system karania wsparty na ostrej represji karnej, za-

ludniaj¹cy areszty i wiêzienia, przy jednoczesnym sta³ym wzroœcie prze-

stêpczoœci.

Komisja zarekomendowa³a, by w takiej sytuacji powo³aæ organ do spraw

przegl¹du prawa karnego w Kalifornii. Powo³anie takiego forum lub komi-

sji mog³o pe³niæ rolê buforu pomiêdzy ¿¹daniami spo³ecznymi, dotycz¹cy-

mi polityki orzekania, a tworzeniem nowej polityki karnej. W Kalifornii

kultura polityczna jest istotn¹ zmienn¹ dla okreœlenia kierunku zmian

w ustawodawstwie karnym i reakcji spo³ecznych na typy reform zaleca-

nych przez Komisjê B³êkitnej Wstêgi.

Polityczna kultura prawna charakteryzuj¹ca cia³o ustawodawcze Kali-

fornii oraz wp³yw nowej polityki sprawiedliwoœci karnej s¹ mniej wa¿ne dla

kszta³tu polityki karnej ni¿ demonstrowanie surowoœci wobec przestêpczo-

œci. Kulturowa strategia jest stwarzana przez media, goni¹ce z sensacj¹

i upraszczaj¹ce problemy dotycz¹ce przestêpczoœci.

W tym kontekœcie zasadniczy problem polityki kryminalnej – ograni-

czenie przestêpczoœci – nie zosta³ rozwi¹zany i spo³eczny niepokój wobec

tego zjawiska ci¹gle trwa.

Z natury rzeczy politycy maj¹ pierwszeñstwo przed rz¹dem w Kalifornii.

Politycy i rz¹d w Kalifornii znajduj¹ siê w miejscu zdominowanym przez

styl „hollywoodzki” w prezentowaniu informacji dotycz¹cych reform sys-

temu sprawiedliwego karania. Dlatego nie jest zaskoczeniem, gdy po uka-

zaniu siê raportu Komisji B³êkitnej Wstêgi zainteresowanie mediów by³o

bardzo ma³e w porównaniu z zainteresowaniem mediów brytyjskich „Bia³¹

Ksiêg¹”. W tym samym czasie, gdy ukaza³a siê ona w Wielkiej Brytanii, po-

wa¿ne dzienniki poda³y to na pierwszych stronach wraz z obszernymi

i szczegó³owymi streszczeniami.
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Je¿eli istnieje niewielki entuzjazm do zamieszczenia na pierwszych

stronach gazet spraw dotycz¹cych polityki karnej i wiêziennictwa, to obser-

wuje siê tak¿e niechêæ polityków do anga¿owania siê w reformy systemu

karania i zmiany systemu penitencjarnego.

Republikañski gubernator Deukmejian, w latach 1982–1990, podobnie

jak jego nastêpca w 1990 r. – Pete Wilson, uparcie traktowa³ karê wiêzienia

jako podstawowy instrument strategii karania. Pogl¹dy Deukmejiana na al-

ternatywê dla kary wiêzienia ujawni³y siê dopiero w raporcie stanu ze sty-

cznia 1988 r.: „Obecnie 35% skazanych przestêpców jest wysy³anych do

wiêzieñ stanowych. Pozosta³e 65% otrzymuje kary alternatywne. Nie po-

winniœmy zastanawiaæ siê nad alternatywami dla kary wiêzienia tak d³ugo,

jak istniej¹ zatwardziali przestêpcy, którzy nie bêd¹ zastanawiaæ siê nad al-

ternatywami dla przestêpstw”*.

Tych samych s³ów u¿y³a na konferencji w Blackpool w 1988 r. (konfe-

rencja Partii Konserwatywnej) pani Thatcher, niemniej rz¹d jej w tym cza-

sie rozwa¿a³ nie alternatywy dla œrodków izolacyjnych, ale mo¿liwoœæ

wprowadzenia sankcji o œredniej surowoœci opartych na oddzia³ywaniu

spo³ecznym i uznanie ograniczeñ kary wiêzienia.

John Patten, minister spraw wewnêtrznych, g³osi³: „Jesteœmy na progu

d³ugiej i trwa³ej zmiany w systemie sprawiedliwoœci karnej”**.

System penitencjarny wsparty na d³ugoterminowych karach pozbawie-

nia wolnoœci powinien ust¹piæ w szerokim zakresie karom spo³ecznym, sto-

sowanym tak¿e wzglêdem przestêpców z u¿yciem przemocy i innych

sprawców powa¿nych przestêpstw.

Ograniczenia fiskalne i prawne

Nie jest zaskoczeniem (bior¹c pod uwagê, ¿e w USA jest najwiêcej pra-

wników na œwiecie, równie¿ w kategoriach przeliczania na liczbê miesz-

kañców), ¿e wiêŸniowie postêpuj¹ tak jak inni Kalifornijczycy i wystêpuj¹

do s¹dów w celu wyegzekwowania swoich praw.
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Warunki w przepe³nionych aresztach i wiêzieniach s¹ uwa¿ane za niehi-

gieniczne, krêpuj¹ce i niebezpieczne dla osadzonych. S¹dy na³o¿y³y limity

iloœciowe dotycz¹ce liczby wiêŸniów przebywaj¹cych w wiêzieniach i are-

sztach.

Koszty zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników w departamen-

cie sprawiedliwoœci do zajmowania siê resocjalizacj¹ wiêŸniów wynosi³y

5,25 miliona USD w 1997 r.

Wzrost liczby wiêŸniów wymaga zwiêkszonych œrodków bud¿etowych

dla departamentu korekcji. To powoduje kolejny problem, gdy¿ Kalifor-

nijczycy chcieliby widzieæ przestêpców osadzonych w wiêzieniach, jednak

bez koniecznoœci p³acenia wy¿szych podatków. Tak wiêc rozwa¿ania bu-

d¿etowe sta³y siê jeszcze jednym czynnikiem rozwoju polityki dotycz¹cej

orzekania. W preambule do senackiego projektu nr 279 z 1997 r., który

ustanowi³ Komisjê B³êkitnej Wstêgi, wspomniano o dramatycznym wzro-

œcie publicznych wydatków na wiêzienia. W ostatnim dziesiêcioleciu bud¿et

departamentu korekcji zosta³ podwojony. Do 1997 r. stan Kalifornia wyda-

wa³ 10% swojego ogólnego bud¿etu na utrzymanie systemu korekcji, je¿eli

bêdzie kontynuowana obecna polityka karna. W marcu 1998 r. gubernator

Deukmejian og³osi³ zamiar wprowadzenia samofinansowania wiêzieñ. Eko-

nomiczne zalety tego przedsiêwziêcia zosta³y szybko przejête przez przed-

siêbiorstwa budowlane. Komitet do spraw budowy i dzia³ania wiêzieñ oraz

po³¹czony komitet ustawodawczy, któremu przewodniczy³ senator Robert

Presley, organizowa³y spotkania publiczne w celu dyskutowania nad projek-

tami budowy wiêzieñ i ich lokalizacji. Budowa wiêzieñ jest bowiem najnow-

sz¹ form¹ nieoficjalnej, regionalnej pomocy ekonomicznej. Politycy z USA

i Wielkiej Brytanii deklarowali chêæ wykorzystania ekspertyzy w zakresie

budowy wiêzieñ w formie statków, a towarzystwa ubezpieczeniowe zg³osi³y

akces udzielania kredytów na realizacjê tych projektów.

Ten sam entuzjazm mo¿na znaleŸæ wœród przedstawicieli przedsiêbior-

ców i œwiata pracy odczuwaj¹cych lokaln¹ recesjê ekonomiczn¹.

Zwykle ma³e miasta zabiega³y o stacjê kolejow¹ lub port lotniczy, a dzi-

siaj w Kalifornii przedstawiciele izby przedsiêbiorczoœci wystêpuj¹ do de-

partamentu karnego, aby ich miejscowoœæ zosta³a uznana za idealn¹

lokalizacjê dla wiêzienia. Wiêkszoœæ nowych wiêzieñ jest budowana w nie-

wielkich, wiejskich spo³ecznoœciach lub w ich pobli¿u. Czêœciowo dlatego,

¿e te spo³ecznoœci tego chc¹, a wielkomiejskie œrodowiska s¹ przeciwne.

Gdy te miasteczka stan¹ siê zale¿ne ekonomicznie od p³acy uzyskiwanej

przez mieszkañców w wiêzieniu, wtedy mo¿e siê to staæ jeszcze jednym

umocowaniem dla tego systemu karnego w Kalifornii, który bazuje na sto-
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sowaniu d³ugoterminowych kar wiêziennych. Gdy dyrektor departamentu

karnego Ray Procunier próbowa³ zamkn¹æ wiêzienie w Susanville we

wczesnych latach siedemdziesi¹tych, a wiêc w czasie, gdy populacja wiê-

zienna mala³a, ludnoœæ w tej ma³ej, wiejskiej i oddalonej spo³ecznoœci

w okrêgu Las Sen skutecznie wywar³a nacisk, powo³uj¹c siê na ekonomicz-

n¹ zale¿noœæ miasta od wiêzienia, aby zmieniæ te decyzje.

Jeszcze jedn¹ grup¹ maj¹c¹ interes w utrzymaniu polityki stosowania

d³ugoterminowych kar wiêzienia s¹ sami pracownicy departamentu karne-

go oraz Kalifornijskiego Towarzystwa Urzêdników Karnych i Pokojowych.

Ze swoimi kontaktami politycznymi i umiejêtnoœciami wywierania nacis-

ku mog¹ staæ siê jeszcze jedn¹ silnie umocowan¹ grup¹, która mo¿e ograni-

czaæ nowe opcje przysz³ej polityki karnej.

Towarzystwa te, szczodre, jeœli chodzi o wp³aty niepieniê¿ne, wspiera³y

kampanie polityków. Wydano 40 000–80 000 dolarów amerykañskich na

storpedowanie inicjatyw dotycz¹cych reform systemu karania bazuj¹cych

na karach spo³ecznych. W 1997 r. ich udzia³y polityczne lokowa³y ich na

5 pozycji pod wzglêdem najwiêkszych wydatków za stowarzyszeniami ka-

lifornijskich pracowników procesowych i komitetem akcji politycznej ubez-

pieczeniowców, wspó³zawodnicz¹c z towarzystwami zawodowymi i prywat-

nymi korporacjami w kupowaniu politycznych wp³ywów.

W Kalifornii Zwi¹zek Pracowników Wiêziennictwa popiera rozbudowê

systemu karania opieraj¹cego siê na izolacji i wykorzystuje w tym celu ar-

gument bezpieczeñstwa publicznego, bezpieczeñstwa osadzonych oraz

bezpieczeñstwa personelu zak³adów karnych. 15 czerwca 1998 r. w Kapito-

lu Stanowym po³¹czony komitet legislacyjny do spraw budowy i dzia³ania

wiêzieñ (Komitet Presleya) zaplanowa³ publiczn¹ sesjê w celu przedysku-

towania bezpieczeñstwa pomieszczeñ stra¿niczych. Rozwa¿ano aspekty

bezpieczeñstwa zabudowy dla stra¿ników w nowo wybudowanych wiêzie-

niach stanowych. Prototypowy oddzia³ wiêzienny posiada jedno pomiesz-

czenie, w którym jeden stra¿nik nadzoruje sto cel (wiêkszoœæ z nich jest

podwójnie zaludniona) w sposób zobrazowany w opisie Jeremy Benthama.

G³ówna ró¿nica polega³a na tym, ¿e zamiast 360 pola widzenia do nadzo-

rowania, stra¿nicy kalifornijscy maj¹ pole 270, od czego wziê³a siê nazwa

systemu („projekt 270”). „Wartownie zosta³y zaprojektowane tak, aby

zmniejszyæ koszty ponoszone przez departament przez zredukowanie licz-

by funkcjonariuszy potrzebnych w ka¿dym oddziale”*. Niepokój o poziom
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kompletowania i bezpieczeñstwa personelu wiêziennego wyrazi³y zwi¹zki

zawodowe funkcjonariuszy wiêziennych w Wielkiej Brytanii. Incydent,

który mia³ miejsce w wiêzieniu Haverigg w czerwcu 1998 r., kiedy to wy-

buch³ bunt, który zakoñczy³ siê ucieczk¹ ponad 100 wiêŸniów, uwidoczni³

potrzebê zwiêkszenia etatowego personelu wiêziennego. Za niekorzystne

dzia³ania maj¹ce na celu ograniczenie kosztów, w tym ponown¹ klasyfika-

cjê przestêpców, wiceprzewodnicz¹cy stowarzyszenia funkcjonariuszy

wiêziennych George Elliot obwini³ przedstawicieli rz¹du, i¿ przyczynili siê

oni do buntu i ucieczki wiêŸniów. Powiedzia³ on: „D¹¿¹c do oszczêdnoœci

pieniê¿nych zabezpieczenie groŸnych przestêpców zosta³o zmniejszone,

potencjalnie groŸni przestêpcy s¹ wysy³ani do wiêzieñ o ni¿szej kategorii

pod wzglêdem bezpieczeñstwa”. Wiêzienie Haverigg sta³o siê ³agodnym

wiêzieniem, s³abo strze¿onym, dla osadzonych kategorii „C”*. 14 czerwca

1998 r. w parlamencie podniesiono te same argumenty, które wywo³a³y za-

k³opotanie w rz¹dzie; John Cunninghan (cz³onek parlamentu z Partii Pra-

cy) stwierdzi³, ¿e „kosmetyczna kategoryzacja przestêpców, przypisuj¹ca

im niskie ryzyko pod wzglêdem bezpieczeñstwa, zosta³a przeprowadzona

w celu odci¹¿enia najlepiej strze¿onych wiêzieñ i doprowadzi³a do przera-

¿aj¹cej konsekwencji w postaci buntu i masowej ucieczki wiêŸniów”**.

Lokalna polityka karna propozycj¹ dla polityki orzekania

Orzekanie jest czymœ wiêcej ni¿ spraw¹ techniczn¹, akademick¹, admini-

stracyjn¹ lub nawet kategori¹ prawn¹. Jest to aspekt powszechnego systemu

sprawiedliwoœci karnej, który skupia i pobudza wyobraŸniê spo³eczn¹ w zakre-

sie sprawiedliwoœci i moralnoœci. Nowe rozwi¹zania prawne w orzekaniu do-

cieraj¹ do spo³eczeñstwa poprzez media lub poprzez bezpoœredni kontakt

z osobami zaanga¿owanymi w administracji s¹dowej jako pracownicy, œwiad-

kowie, biegli lub jako ofiary przestêpstw. Reakcje na modyfikacje dotycz¹ce

systemu orzekania i karania przestêpców staj¹ siê przedmiotem spo³ecznej

dyskusji, która nie³atwo poddaje siê kontroli funkcjonariuszom publicznym

odpowiedzialnym za politykê kryminaln¹. Wiêkszoœæ przestêpstw i wydawa-

nych wyroków przechodzi niezauwa¿ona ze strony spo³eczeñstwa, a jedno-
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czeœnie zawsze bêd¹ ofiary tych przestêpstw, które domagaj¹ siê wiêkszej

i bardziej sprawiedliwej wspó³miernoœci kar do pope³nionych czynów. Istniej¹

sytuacje, gdy szczególnie powa¿na sprawa karna bêdzie dzia³aæ jako kataliza-

tor dla debaty moralnej i da ludziom mo¿liwoœæ wyra¿enia swoich emocjonal-

nych reakcji na zagadnienia zapobiegania przestêpczoœci. Dzieje siê tak, ¿e

wartoœci wyznawane przez spo³eczeñstwo zmieniaj¹ siê szybciej ni¿ idee

penologiczne w polityce karnej. Je¿eli pozwoli siê spo³eczeñstwu wywieraæ

wp³yw na kszta³t prawa, to uwidoczni¹ siê wówczas najwiêksze ró¿nice miê-

dzy istniej¹cym a oczekiwanym systemem sprawiedliwoœci karnej. Orzekanie

odzwierciedla zmiany w spo³eczeñstwie. Orzekanie daje te¿ okazjê spo³e-

czeñstwu do zdefiniowania samych siebie, w konkretnej uosobionej formie.

Sposób karania jest wyznacznikiem naszej cywilizacji. Aspekt oskar¿enio-

wo-odwetowy orzekania sta³ siê bardziej wyraŸny po zarzuceniu przez polity-

kê karn¹ racjonalizacji resocjalizacyjnej i nieuchronnym powrocie polityki

represyjnej. Nowoczesnoœæ w polityce orzekania oznacza d¹¿enie do systemu

sprawiedliwoœci karnej wsparte na diagnozie psychopedagogicznej i karach

spo³ecznych oraz œrodkach probacyjnych. O tym systemie mówi siê, i¿ jest

bardziej naukowy, humanitarny i efektywny. Od czasu pojawienia siê tego

kierunku zmian tzw. sprawiedliwoœci spo³ecznej w latach siedemdzie-

si¹tych i osiemdziesi¹tych w polityce orzekania zarysowa³a siê sk³onnoœæ do

ustêpstw wobec tych rozwi¹zañ.

W epoce resocjalizacji i orzekania kar spo³ecznych i œrodków probacji

eksperci do spraw terapii i korekcji zaczêli odgrywaæ kluczow¹ rolê. Misty-

ka stawianych przez nich diagnoz spowodowa³a ideologiczn¹ barierê dla

spo³ecznego uczestnictwa w kszta³towaniu treœci polityki karnej. Techni-

czne i profesjonalne bariery dla udzia³u laików by³y uzasadnione projekto-

wanymi dzia³aniami z dziedziny medycyny, psychiatrii i psychologii.

Udzia³ spo³eczny by³ traktowany jako nienaukowy i pozbawiony wiedzy

fachowej. Spo³eczeñstwo, któremu odebrano prawo wypowiadania siê na

temat polityki karnej w epoce komercjalizmu, zmuszone zosta³o nieba-

wem do artykulacji swoich pogl¹dów w sposób bardziej wyraŸny i ostry.

Taka szansa przysz³a wraz z przesuniêciem nacisku z indywidualistycz-

nych teorii karania do teorii oskar¿ania i represji w koñcu lat osiemdzie-

si¹tych. W Kalifornii bariera udzia³u spo³eczeñstwa w kszta³towaniu polityki

orzekania zosta³a zniesiona przez ustawê karn¹ z 1986 r.

Teoretyczny charakter dwóch modeli karania: resocjalizacji i odwetu

spo³ecznego ró¿ni siê nie tylko w za³o¿eniach ontologicznych, ale tak¿e

sposobem orzekania i reakcj¹ spo³eczeñstwa na proponowane przez nie

œrodki penalne.
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Nowy system wprowadzi³ do Kodeksu karnego pojêcie „proporcjonal-

noœci kary” w odniesieniu do „wagi przestêpstwa”, czyli zas³u¿onej kary.

Je¿eli brak jest fundamentalistycznego i absolutystycznego kodeksu mo-

ralnego, to jak maj¹ legislatorzy decydowaæ o hierarchii wagi czynu, konie-

cznej dla okreœlenia proporcjonalnoœci, a poza tym, jakie maj¹ byæ te kary

proporcjonalne do wagi przestêpstwa?

Odrodzenie filozofii represji w polityce karnej powoduje pojawienie siê

problemu, kto i w jaki sposób ma decydowaæ o hierarchii kar w stosunku do

rodzaju przestêpstw. Usuniêcie barier dla interwencji spo³ecznej poprzez

pomniejszanie roli i znaczenia profesjonalnych ekspertów pobudzi³o tym

samym dyskusje dotycz¹ce zagadnienia, w jakim zakresie orzekanie po-

winno odzwierciedlaæ opiniê spo³eczn¹. Libera³owie, którzy dominuj¹

wœród przedstawicieli nauki, nie wierz¹ jednak spo³eczeñstwu, gdy¿ opinie

polityków i przedstawicieli prasy g³osz¹ g³ównie populizm prawny i tym sa-

mym manipuluj¹ spo³eczeñstwem.

Spo³eczeñstwo i jego pogl¹dy na przestêpczoœæ nie by³y jedynymi czyn-

nikami wp³ywaj¹cymi na kreowanie podejœcia represyjnego. Tony Bot-

toms wyró¿nia trzy Ÿród³a zró¿nicowania tego zjawiska: po pierwsze, jak

von Hirsch sam przyznaje, i¿ nie istnieje ¿adna pozytywna skala okreœlenia

„wagi” danego przestêpstwa i musi siê ona ró¿niæ kulturowo w poszczegól-

nych krajach; po drugie, ci¹gle trwa nierozstrzygniêta dyskusja o znaczeniu

uprzedniej karalnoœci skazanych na stosowanie wobec nich teorii represyj-

nych; po trzecie, ¿adna nowoczesna wersja teorii represyjnej nie wyklucza

zupe³nie mo¿liwoœci zastosowania teorii przedmiotowej (instrumentalnej)

w orzekaniu*.

W Wielkiej Brytanii pierwsze inicjatywy kar spo³ecznych, takie jak: pro-

bacja i nakazy pracy spo³ecznej, zosta³y wprowadzone jako alternatywy dla

kar wiêzienia. Do koñca lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych w Kali-

fornii i Anglii spierano siê w wiêkszym zakresie o to, czy maj¹ to byæ wiary-

godne sankcje o œredniej surowoœci, czy alternatywy dla kary wiêzienia.

W Finlandii zaœ funkcjonariusze uznali te sankcje jako alternatywy dla kary

wiêzienia.

W Kalifornii administracja stanowa i okrêgowa promowa³y w odpowie-

dzi na kryzys kary wiêzienia wiele przedsiêwziêæ rozwojowych i ekspery-

mentów w postaci: monitoringu elektronicznego, aresztu domowego,

oœrodków korekcji spo³ecznej oraz oœrodków resocjalizacji. Pomimo tych

175

* Bottoms A., The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing (w:) Clarkson C.,

Morgan R., The Politics of Sentencing Reform , Clarendon Press, Oxford 1995.



innowacji sankcje spo³eczne nie zosta³y odebrane z wielkim entuzjazmem

przez funkcjonariuszy odpowiedzialnych za ich wykonawstwo. Wiêkszoœæ

docenia³a czynnik ekonomiczny zwi¹zany z ich zastosowaniem, niemniej

uznawa³a ograniczon¹ rolê tych kar jako sankcji o œredniej surowoœci w po-

lityce ograniczania przestêpczoœci. Jednak nie by³o najmniejszych szans

wed³ug opinii funkcjonariuszy, aby sankcje spo³eczne mog³y zast¹piæ wiê-

zienie lub areszt wiêzienny na masow¹ skalê.

Jednak¿e w Finlandii, kraju, w którym populacja wiêzienna zmniejsza³a

siê systematycznie w ci¹gu ostatnich kilku dziesiêcioleci, niepokój zwi¹za-

ny ze stosowaniem sankcji spo³ecznych wobec osób, które w innym wy-

padku by³yby skazywane na kary wiêzienia do 8 miesiêcy, wydawa³ siê

bardzo ma³y. Kar tych nie uwa¿ano tak¿e za wybór liberalizmu w polityce

karnej. W Finlandii uwa¿ano je za bardziej dotkliwe ni¿ kara warunkowego

zawieszenia wiêzienia, gdzie efektywnie nic siê nie dzia³o, je¿eli chodzi

o sposób karania. Dlatego fiñscy funkcjonariusze nie przewidywali wiêk-

szych problemów w stosowaniu sankcji spo³ecznych jako alternatywy dla

wiêzienia. Fiñskie doœwiadczenie silnie kontrastuje zatem z kalifornijskim

czy brytyjskim. W obu tych krajach resocjalizacyjny paradygmat dla po-

przednio stosowanych kar spo³ecznych pozostawi³ brak zaufania do tych

sankcji uznawanych za znaczne z³agodzenie polityki karnej. By³o to zau-

wa¿ane szczególnie wœród angielskich sêdziów pokoju, z których wielu po-

piera³o koncepcjê kary pracy spo³ecznej, ale jednoczeœnie wyra¿a³o

zniechêcenie na skutek braku efektów w tej wykonywaniu. Dlaczego

w Finlandii by³o wiêksze zaufanie do sankcji spo³ecznych? Jest to w g³ó-

wnej mierze wynik stosunkowo mniejszego udzia³u czynnika politycznego

w dziedzinie orzekania wobec przestêpców, a znacznie wiêkszego wp³ywu

czynnika profesjonalnego w postaci g³oszonych teorii przez przedstawicieli

nauki i praktyki, które rzeczywiœcie modyfikuj¹ treœæ polityki karnej.

Przyczyn¹ tego mog¹ byæ te¿ konkretne wp³ywy historyczne ró¿nych sy-

stemów sprawiedliwoœci karnej i idee twórców polityki karnej i spo³ecznej.

Kalifornia przyjê³a kierunek zindywidualizowanego i nieokreœlonego orze-

kania na du¿¹ skalê. W Anglii zaanga¿owanie w strategiê orzekania przed-

miotowego (instrumentalnego) wobec przestêpcy by³o wyraŸne, chocia¿

nie tak ostre, jak w Kalifornii. Pora¿ka paradygmatu resocjalizacji w polity-

ce karania pozostawi³a swój œlad w tych dwóch jurysdykcjach, czego wyra-

zem by³ wyraŸny opór wobec d¹¿eñ liberalnych. Podejœcie modernistyczne

by³o uwa¿ane za nieskuteczne i przysparzaj¹ce kolejnych problemów pole-

gaj¹cych na nierównoœciach i niejasnoœciach dla orzecznictwa karnego.

Rozczarowanie podejœciem resocjalizacyjnym do orzekania jest bardzo g³ê-
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bokie w Kalifornii i tym samym profesjonalistom i ekspertom uda³o siê

przekonaæ rz¹d, aby wprowadzi³ strategie przedmiotowe (instrumentalne)

dla przestêpców.

Zazwyczaj liberalni reformatorzy karni chc¹ jednoczeœnie oddzieliæ

cele polityczne od rzeczywistych celów polityki karnej i wprowadziæ re-

formy z niewielkim poparciem spo³ecznym, tak jak to mia³o miejsce

w przypadku kary œmierci. Debata parlamentarna w Wielkiej Brytanii na

ten temat zachêci³a do upolitycznienia problemów przestêpczoœci w tym

kraju. Przedtem politycy uwa¿ali przestêpczoœæ za sprawê ponadpartyjn¹,

a media nakrêca³y spiralê niezadowolenia spo³ecznego za ³agodne wyroki

s¹dowe. To doprowadzi³o do zmiany, gdy spo³eczeñstwo konsekwentnie

nie zgadza³o siê z argumentami, i¿ kara œmierci powinna byæ zniesiona,

pomimo uporu, z jakim eksperci dowodzili, ¿e ta kara jest nieskuteczna.

Alienacja spo³eczeñstwa od pogl¹dów prezentowanych przez przedstawi-

cieli nauki i upolitycznienie polityki karania doprowadzi³o do reakcji nie-

ufnoœci spo³ecznej wobec teoretyków i praktyków kierunku modernisty-

cznego zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia zmian w obrazie przestêpczoœci po-

przez reformowanie przestêpców, a nie przez reformowanie systemu kar.

Niezadowolenie spo³eczeñstwa wzros³o w odpowiedzi na ruch moder-

nistyczny zaprzeczaj¹cy uznawaniu powszechnej moralnoœci i idei potêpie-

nia i represjonowania przestêpcy, wyznaj¹cy leczenie i pomoc dla sprawców

czynów przestêpczych. Peters komentuje: „Klasycznie kodeksy by³y oparte

na pogl¹dzie, ¿e cz³owiek jest powi¹zany z innymi ludŸmi we wspólne mo-

ralne spo³eczeñstwo, za które ponosi po³¹czon¹ odpowiedzialnoœæ”*.

W ostatnich latach XX wieku prawo karne coraz bardziej przejmuje

mieszane zasady, które rz¹dz¹ siê g³ównie racjonalnoœci¹ i efektywnoœci¹

w zakresie kar przy zachowaniu niewielkiego zakresu kontroli spo³ecznej

nad wykonywaniem œrodków penalnych.

Finlandia natomiast nigdy nie zarzuci³a podejœcia represyjnego, a zatem

powi¹zania pomiêdzy moralnoœci¹, zachowaniem i proporcjonalnoœci¹ wy-

roków zosta³y utrzymane, tak jak pozosta³o zaufanie do funkcjonariuszy

i spo³eczeñstwa. W Kalifornii zaœ kierunek wy³¹cznie represyjny wydawa³

siê nie istnieæ, gdy tymczasem w Wielkiej Brytanii pojawi³ siê w „Bia³ej

Ksiêdze” z 1990 r.

Zaufanie spo³eczne ma podstawowe znaczenie dla reform karania. Dru-

gim czynnikiem jest przekonanie funkcjonariuszy systemu karania o ko-
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niecznoœci jakoœciowych zmian. Spo³eczeñstwo musi byæ zapewnione, ¿e

zwi¹zki miêdzy moralnoœci¹ a powszechnymi oczekiwaniami dotycz¹cymi

zachowañ jednostek bêd¹ wzmacniane chocia¿by symbolicznie przez eg-

zekwowanie norm prawa karnego. Zyskanie spo³ecznego zaufania jest wa-

runkiem racjonalnego podejœcia do polityki karnej, zak³adaj¹cej efekty-

wnoœæ w stosowaniu i wykonywaniu kar. Polityka karania w demokratycz-

nym spo³eczeñstwie musi zabiegaæ o spo³eczn¹ akceptacjê i aby to osi¹g-

n¹æ, nie mo¿e ignorowaæ emocjonalnych, symbolicznych aspektów zbioro-

wej œwiadomoœci.

Pora¿ka w zakresie utrzymania zaufania spo³ecznego prawdopodobnie

jest przyczyn¹ upolitycznienia polityki orzekania w Kalifornii.

Stosowanie i wykonywanie kar jest problemem, który dotyczy tak stro-

ny emocjonalnej, jak i racjonalnej umys³u cz³owieka. Jest to w rozumieniu

zwolenników podejœcia represyjnego zwi¹zane z odpowiednimi si³ami spo-

³ecznymi, które definiuj¹ spo³eczeñstwo i ludzi w ich obrêbie. Wiara, ¿e ist-

nieje œciœle racjonalne podejœcie do polityki orzekania oparte na wp³ywie

wyroków na przysz³e zachowanie przestêpców, nie uwzglêdnia potrzeby

przyzwolenia spo³eczeñstwu aspektu odwetowego, oskar¿aj¹cego. W³¹cze-

nie tego oskar¿aj¹co-odwetowego elementu dla orzekania wymaga moral-

nej akceptacji ze strony spo³eczeñstwa odrzucenia nieaprobowanych zacho-

wañ przestêpnych poprzez postulowanie uniwersalnych rozwi¹zañ o cha-

rakterze globalnym.

Oficjalna, jak i reformatorska ideologia polityki karnej, która manife-

stowa³a siê w nowym prawie karnym, opiera siê na podstawowej idei, ¿e

system sprawiedliwoœci karnej dzia³a przede wszystkim poprzez mecha-

nizmy ogólnej prewencji – zabezpieczenia, a nie odstraszania. Celem

kary jest okazaæ spo³eczn¹ dezaprobatê wobec czynu i tym samym poka-

zaæ spo³eczeñstwu granice akceptowanego zachowania. Teza ta jest

zwykle uzupe³niana obserwacj¹, ¿e podczas gdy ka¿de spo³eczeñstwo

potrzebuje systemu sprawiedliwoœci karnej, to natychmiastowy wp³yw

kary jest bardzo ma³y, jako ¿e ogólny efekt ochrony osi¹ga siê g³ównie

poprzez poœrednie mechanizmy stosowania d³ugotrwa³ej polityki pre-

wencyjnej. Wa¿ne jest, ¿e przestêpcy s¹ skazywani, a spo³eczeñstwo

okazuje swoj¹ dezaprobatê wobec zachowañ przez aprobowanie œrod-

ków karnych. D³ugoœæ wyroku nie jest istotna, gdy¿ efekt spo³eczny

i prawny osi¹ga siê skazywaniem na kary odpowiadaj¹ce charakterowi

przestêpstwa.

Stosowanie kar w celu potêpienia i oskar¿enia nie jest spraw¹ racjonal-

nej polityki karnej, a dotyczy oceny charakteru spo³eczeñstwa i sposobu
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definiowania przez niego oczekiwanych zachowañ i wyznaczania granic dla

zachowañ nieakceptowanych.

W Skandynawii prezentuje siê pogl¹d, ¿e kary maj¹ i powinny spe³niæ

efekt ogólnoprewencyjny. Jest to charakterystyczne podejœcie dla ma-

³ych, jednolitych spo³eczeñstw z niewielk¹ zorganizowan¹ przestêpczo-

œci¹. Jednak w Skandynawii pojêcie „prewencja ogólna” nie wydaje siê

tym samym, co „odstraszanie”, choæ pojêcia te czêsto u¿ywane s¹ jako sy-

nonim.

Sk³adnikiem prewencji ogólnej jest oczywiœcie efekt odstraszania. Ten

z kolei zale¿y od surowoœci i nieuchronnoœci kary, przy czym ten ostatni

czynnik jest prawdopodobnie wa¿niejszy. Jednak jeszcze jednym i mo¿e

bardziej istotnym elementem prewencji ogólnej jest akceptowanie stan-

dardów moralnych przez oskar¿anie niepo¿¹danych zachowañ jako równo-

czeœnie moralnie nagannych.

Polityka karna rozwiniêtych pañstw ³¹czy w sobie wiele abstrakcyjnych

zagadnieñ, tj. moralnoœæ czynu, kontrolê spo³eczn¹, rolê pañstwa w syste-

mie sprawiedliwoœci karnej, poziom zaufania spo³ecznego dla rozwi¹zañ

ustawodawczych.

Je¿eli istnieje jakaœ fundamentalna ró¿nica miêdzy prawnymi systema-

mi kontynentalnymi i systemami prawa zwyczajowego, to nie odnotujemy

jej na poziomie analizy prawa formalnego, ale musimy spojrzeæ na systemy

prawne jako na czêœci ogólnej kultury narodu, do którego nale¿¹. Problem

polega na tym, jakie miejsce zajmuje prawo karne i system sprawiedliwoœci

karnej w okreœlaniu relacji miêdzy pañstwem a jego obywatelami.

Aby zrozumieæ stosunki miêdzy pañstwem i obywatelem w kontekœcie

polityki sprawiedliwoœci karnej, musimy najpierw ustaliæ relacjê miêdzy

polityk¹ karn¹ a zaufaniem spo³ecznym do stosowanych przez s¹dy œrod-

ków karnych.

Polityka karna ma do spe³nienia szeœæ podstawowych celów: oskar¿anie,

odstraszanie, izolacjê, resocjalizacjê, zadoœæuczynienie ofierze i odp³atê

w stosunku do przestêpców. Równowaga miêdzy tymi szeœcioma celami

zmienia siê na przestrzeni dziejów w zale¿noœci od istniej¹cego systemu

sprawiedliwoœci karnej. Jest to system równowagi dynamicznej modyfiko-

wany przez aktualne trendy i kierunki reform projektowane przez prawo

karne. Pomimo ¿e teorie penologiczne s¹ formu³owane w ró¿nych ustawo-

dawstwach, równowaga miêdzy poszczególnymi celami polityki karnej

w konkretnym momencie jest zwi¹zana z odzwierciedleniem zmienia-

j¹cych siê warunków karania. Oddzia³ywanie czynników zewnêtrznych

i wewnêtrznych w ramach systemu sprawiedliwoœci karnej w danym spo³e-
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czeñstwie jest przyczyn¹, dla której polityka karna jest najbardziej zmien-

n¹ i zró¿nicowan¹ opcj¹ tych systemów*.

Podsumowanie

Najbardziej dynamiczne i jakoœciowe formy w polityce karnej odnosi³y

siê do zachodnich ustawodawstw w koñcu XVIII i w koñcu XIX wieku.

W roku 1780 i 1880 odnotowano pocz¹tek nowej polityki karnej, odpowie-

dnio dla wiêzieñ i systemu probacji. W latach 1980 i 1990 w Wielkiej Bryta-

nii i Stanach Zjednoczonych wprowadzono nowe typy sankcji penalnych

w odpowiedzi na kryzys kary pozbawienia wolnoœci i zwiêkszaj¹ce siê kosz-

ty utrzymania wiêzieñ. Zarówno wiêzienia, jak i probacja nie osi¹ga³y ce-

lów korekcyjnych wzglêdem przestêpstw. Poszukiwano nowych sposobów

karania, zw³aszcza w Kalifornii, gdzie populacja wiêzienna gwa³townie

wzrasta³a. Ponadto oceniano stopieñ zaufania funkcjonariuszy sprawiedli-

woœci karnej w Kalifornii, Anglii i Finlandii do kar spo³ecznych. W œwietle

analiz kryminologicznych sankcje spo³eczne w tych trzech systemach praw-

nych rz¹dz¹ siê ró¿n¹ efektywnoœci¹ i znalaz³y odmienny os¹d wœród urzê-

dników systemu sprawiedliwoœci karnej oraz spo³eczeñstwa co do ich rze-

czywistej roli prewencyjno-wychowawczej.

Te ró¿nice znalaz³y wyraz z porównywaniu debat politycznych i analizie

przepisów prawa karnego, pomimo wielu podobieñstw w oficjalnie akcep-

towanych teoriach systemu sprawiedliwego karania, zw³aszcza w Kalifornii

i Anglii, w odró¿nieniu od rozwi¹zañ innych stanów Ameryki Pó³nocnej.

Sens ró¿nic w polityce karnej sta³ siê wyraŸny, gdy wyartyku³owano spe-

cyficzne odmiennoœci istniej¹ce w lokalnych systemach sprawiedliwoœci

karnej; np. w Kalifornii niepokój dotyczy³ roli rz¹du stanowego w zakresie

zapobiegania przestêpczoœci.

W Wielkiej Brytanii pierwsze inicjatywy kar spo³ecznych w postaci

œrodków probacji i nakazu pracy zosta³y wprowadzone jako alternatywy do

kary wiêzienia. Do koñca lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych w Ka-

lifornii i Anglii prowadzono doktrynalny spór o to, czy maj¹ to byæ wiarygo-

dne sankcje o œredniej surowoœci, czy alternatywy dla kar wiêzienia.

W Finlandii zaœ funkcjonariusze systemu sprawiedliwoœci karnej woleli uz-
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nawaæ sankcje spo³eczne jako odrêbn¹ kategoriê kar ani¿eli alternatywê

dla kary pozbawienia wolnoœci. Wynika³o to g³ównie z faktu, i¿ w Finlandii

ustawodawca tradycyjnie przywi¹zywa³ najwa¿niejsz¹ rolê do celów odwe-

towych i represyjnych w polityce karnej.

W Kalifornii administracja stanowa i okrêgowa promowa³y w odpowie-

dzi na zwiêkszaj¹ce siê koszty stosowania kar wiêzienia wiele przedsiê-

wziêæ rozwojowych i eksperymentów m.in. w postaci monitoringu elektro-

nicznego, aresztu domowego, oœrodków korekcji spo³ecznej czy przymuso-

wych instytucji resocjalizacyjnych. Pomimo tych innowacji badania

kryminologiczne nie potwierdzi³y, ¿e sankcje spo³eczne by³y odbierane

z wielkim entuzjazmem przez funkcjonariuszy odpowiedzialnych za ich

wykonywanie. Wiêkszoœæ tych urzêdników podkreœla³a czynnik ekonomi-

czny zwi¹zany z ich stosowaniem oraz uznawa³a ograniczon¹ rolê tych kar

jako sankcji o œredniej surowoœci. Jednak nie by³o najmniejszych szans we-

d³ug ich opinii, aby sankcje spo³eczne mog³y zast¹piæ wiêzienie lub areszt

na masow¹ skalê.

Tymczasem w Finlandii, kraju, w którym populacja wiêzienna zmniej-

sza³a siê w ci¹gu kilkudziesiêcioleci, niepokój zwi¹zany ze stosowaniem san-

kcji spo³ecznych wobec osób, które w innym wypadku by³yby skazywane na

kary krótkiego wiêzienia (do 8 miesiêcy), wydawa³ siê bardzo ma³y. Kar tych

nie uwa¿ano tak¿e jako konsekwencji liberalizowania polityki karnej.

W Finlandii uwa¿ano je za bardziej dotkliwe ni¿ warunkowe zawieszenie ka-

ry pozbawienia wolnoœci, gdzie efektywnie nic siê nie dzia³o, jeœli chodzi

o sposób karania. Dlatego fiñscy funkcjonariusze systemu sprawiedliwoœci

karnej nie przewidywali wiêkszych problemów w stosowaniu sankcji spo³e-

cznych jako alternatywy dla wiêzienia. Fiñskie doœwiadczenie silnie kontra-

stuje z kalifornijskim b¹dŸ brytyjskim. W obu tych krajach resocjalizacyjny

cel stosowanych kar spo³ecznych pozostawi³ brak zaufania do tych sankcji

prezentowanych jako ³agodna opcja w polityce karnej. By³o to zauwa¿ane

szczególnie wœród angielskich sêdziów pokoju, z których wielu popiera³o

koncepcjê kary pracy spo³ecznej, ale wyra¿ali zniechêcenie przez brak efek-

tów w jej wykonywaniu. Dlaczego w Finlandii by³o wiêksze zaufanie do san-

kcji spo³ecznych? Odpowiedzi na ten problem nale¿y szukaæ w tym, ¿e

w Finlandii jest stosunkowo mniej politycznej walki w dziedzinie polityki

karnej wobec przestêpczoœci, co rzutuje na to, i¿ system œrodków penalnych

staje siê pochodni¹ idei i teorii karania prezentowanych przez przedstawicie-

li nauki, a nie przez przedstawicieli rz¹du centralnego.

Przyczyn¹ tego mog¹ byæ te¿ konkretne czynniki historyczne determinu-

j¹ce wprowadzanie systemów sprawiedliwoœci oraz relacje miêdzy twórcami
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polityki karnej a spo³eczeñstwem. Kalifornia przyjê³a zindywidualizowane

i nieokreœlone orzekanie sankcji penalnych w polityce karnej na wielk¹ ska-

lê. W Anglii zaanga¿owanie w strategiê orzekania przedmiotowego (instru-

mentalnego) w stosunku do przestêpcy by³o wyraŸne, chocia¿ nie tak ostre

jak w Kalifornii. Pora¿ka w zakresie resocjalizacji pozostawi³a swój trwa³y

œlad w tych dwóch ustawodawstwach i z du¿ym oporem torowa³a drogê po-

dejœciu modernistycznemu, które uwa¿ane by³o za nieskuteczne i przyspa-

rzaj¹ce nowych problemów polegaj¹cych na nierównoœciach i niejasnoœciach

sytuacji orzeczniczych. Rozczarowanie podejœciem resocjalizacyjnym w po-

lityce karnej by³o bardzo g³êbokie nade wszystko w Kalifornii. Profesjonali-

stom i ekspertom uda³o siê jednak przekonaæ rz¹dy, aby wprowadzi³y

i dostosowa³y strategie przedmiotowe (instrumentalne) wobec przestêpców,

co w efekcie wywo³a³o sprzeciw spo³eczny wobec tego kierunku polityki

karnej. Liberalna i modernistyczna strategia pozostawi³a œlad w postaci roz-

czarowania wobec kar spo³ecznych w krajach anglojêzycznych.

Zazwyczaj liberalni reformatorzy karni postuluj¹ oddzielanie polityki

od okreœlania celów polityki karnej i wprowadzania reformy z niewielkim

poparciem spo³ecznym, tak jak to mia³o miejsce w Anglii w przypadku dys-

kusji nad kar¹ œmierci. Debata parlamentarna w Wielkiej Brytanii na ten

temat zachêci³a do upolitycznienia problemów przestêpczoœci w tym kraju.

Przedtem politycy uwa¿ali przestêpczoœæ z sprawê ponadpartyjn¹, a œrod-

ki masowego przekazu przekazywa³y jedynie sankcje z sal s¹dowych. To

siê musia³o zmieniæ, gdy spo³eczeñstwo konsekwentnie nie zgadza³o siê

z argumentami, ¿e kara œmierci powinna byæ zniesiona, gdy¿ jest to kara

nieskuteczna. Alienacja spo³eczeñstwa od ekspertów i wejœcie polityki

karnej na drogê dyskusji politycznej doprowadzi³y do tworzenia siê nie-

ufnoœci spo³eczeñstwa wobec teoretyków prawa i funkcjonariuszy syste-

mu sprawiedliwoœci karnej. By³o to wynikiem uznania przez nich za³o¿eñ

kierunku modernistycznego w polityce karnej, które ograniczenie prze-

stêpczoœci widzia³y w reformowaniu przestêpców, a nie reformowaniu sys-

temu kar.

Sprzeciw spo³eczny wzrós³ w odpowiedzi na kierunek modernistyczny,

który generalnie zaprzecza³ globalnej moralnoœci, gdy¿ paradygmat tej

strategii proponowa³ leczenie, a nie oskar¿anie sprawców czynów narusza-

j¹cych wartoœci moralne i prawo.

W koñcu XX wieku prawo karne coraz bardziej przejmuje za³o¿enia ce-

lowoœciowe wynikaj¹ce z zasady racjonalnoœci stosowania sankcji kar, dla

której kontrola spo³eczna ma charakter marginalny, a dominuj¹ racje prak-

tyczne, ekonomiczne i rzeczowe dla efektywnoœci karania.
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Finlandia zaœ nie zarzuci³a podejœcia represyjnego i oskar¿aj¹cego, a za-

tem powi¹zania pomiêdzy moralnoœci¹, zachowaniem i proporcjonalnoœci¹

wyroków zosta³y utrzymane, tak samo jak zaufanie do przedstawicieli sys-

temu sprawiedliwoœci karnej i spo³eczeñstwa. W Kalifornii natomiast kie-

runek represyjny wydaje siê mieæ najmniej zwolenników. W Wielkiej

Brytanii pojawi³ siê w „Bia³ej Ksiêdze” z 1990 r., choæ wiêkszoœæ sêdziów

pokoju orzeka w kategoriach przedmiotowych (instrumentalnych) w sto-

sunku do czynów przestêpczych.

Zaufanie spo³eczne ma jednak podstawowe znaczenie dla reform kara-

nia. Polityka karna w demokratycznym spo³eczeñstwie musi odwo³ywaæ

siê do spo³eczeñstwa. Aby to osi¹gn¹æ, nie mo¿na ignorowaæ racjonalnych,

emocjonalnych i symbolicznych aspektów zbiorowej œwiadomoœci, gdy¿

inaczej nie uniknie siê spo³ecznej alienacji.

Karanie jest problemem, który dotyczy strony racjonalnej i emocjonalnej

umys³u cz³owieka. Jest to w rozumieniu zwolenników podejœcia represyjne-

go zwi¹zane z racjonalnymi si³ami spo³ecznymi, które definiuj¹ spo³eczeñ-

stwo i ludzi w ich obrêbie. Wiara, ¿e istnieje œcis³e racjonalne podejœcie do

polityki karnej, oparte jest na wp³ywie wyroków na przysz³e zachowanie

przestêpców i nie uwzglêdnia potrzeby pozwalania spo³eczeñstwu na wyra-

¿anie aspektu odwetowego, oskar¿aj¹cego. W³¹czenie tego oskar¿aj¹ce-

go-odwetowego elementu karania wymaga poczucia moralnie nieakcepto-

wanych zachowañ i mo¿na to osi¹gn¹æ przez postulowanie uniwersalnych

rozwi¹zañ o charakterze globalnym.

Zender stawia kwestiê, czy w erze postmodernistycznej jesteœmy „bar-

dziej uczuleni na fragmentaryczne i kalejdoskopowe jakoœci ¿ycia spo³ecz-

nego, mniej przygotowani do zaakceptowania wielkich wizji modernizmu.

Jeœli uznamy przestêpczoœæ jako udzia³ w lokalnej strukturze politycznej,

spo³ecznej i ekonomicznej, to musimy oczekiwaæ, ¿e polityka karna tak¿e

bêdzie lokalna i heterogeniczna”*.

W jakim miejscu znajduje siê teraz polityka karna na progu XX i XXI

wieku? Reformowanie systemu œrodków karnych w ró¿nych ustawodaw-

stwach karnych ujawnia elementy penologicznego paradygmatu, sprowa-

dzaj¹cego siê do racjonalizmu, sprawiedliwoœci i adekwatnoœci orzekanej

kary. Los reform karania w du¿ym stopniu zale¿y od kultury lokalnego sys-

temu sprawiedliwoœci karnej, który jest formowany przez specyficzne dzie-
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je kulturowe i polityczne oraz doœwiadczenia spo³eczeñstw i pracowników

systemu sprawiedliwoœci karnej.

Poszukiwania nieizolacyjnych form karania bêd¹ niew¹tpliwie konty-

nuowane. Sukces tych poszukiwañ bêdzie zale¿ny od tego, czy idee twór-

ców polityki karnej zyskuj¹ wiarygodnoœæ w oczach spo³eczeñstwa

i akceptacjê funkcjonariuszy systemu sprawiedliwoœci karnej. Sukces jest

bardziej prawdopodobny, gdy¿ polityka karna jest realizowana przy uw-

zglêdnieniu zasady oskar¿enia i odwetu, tak jak to ma miejsce w Finlandii.

Dziedzictwo intelektualne pozostawione przez pogl¹dy kierunku przed-

miotowego (instrumentalnego) traktowania przestêpców, które domino-

wa³o w polityce karnej przez wiêksz¹ czêœæ XX wieku w Wielkiej Brytanii

i Kalifornii, bêdzie tak¿e dzia³aæ jako propozycja do poszukiwania kar niei-

zolacyjnych.



Prof. dr hab. Andrzej Ba³andynowicz

System probacji propozycj¹
racjonalnego, sprawiedliwego

i efektywnego karania

Filozofia probacji – ogólna prezentacja zagadnienia

Przestêpstwo jako przejaw zachowania dewiacyjnego dotykaj¹cego wol-

ne spo³eczeñstwo uleg³o w trakcie d³ugiej ewolucji licznym zmianom. Na-

ukowcy spekuluj¹ na temat natury, efektów i sposobu kontrolowania tego

antyspo³ecznego zachowania. Niekoñcz¹ca siê debata na temat œrodków,

jakie mo¿e przedsiêwzi¹æ spo³eczeñstwo w celu zapobiegania antyspo³ecz-

nym zachowaniom, pozostaje nierozstrzygniêta. Jednak¿e ujawni³a ona

ró¿ne aspekty tego skomplikowanego zjawiska spo³ecznego.

Ludzie nie czuj¹ siê bezpieczni nie tylko z powodu bezsilnoœci prawa,

lecz tak¿e w nie mniejszym stopniu z powodu przemocy ze strony innych

osób. W spo³eczeñstwach prymitywnych wydawa³a siê istnieæ wewn¹trzple-

mienna solidarnoœæ. Solidarnoœæ ta ulega³a zak³óceniom w przypadku, gdy

jakikolwiek cz³onek spo³ecznoœci u¿ywa³ przemocy w stosunku do innego

jej cz³onka. Istniej¹ce dowody wskazuj¹ na to, ¿e odpowiedŸ spo³ecznoœci

w celu powstrzymania tego dewiacyjnego zachowania by³a natychmiastowa.

Wraz ze wzrostem coraz bardziej z³o¿onych grup spo³ecznych odkrywano

nowe sposoby zapobiegania aktom gwa³tów. Historia pe³na jest przyk³adów

nieludzkiego i brutalnego sposobu traktowania tych, którzy pogwa³cili fun-

damentalne formy wspó³¿ycia spo³ecznego.

Istnieje du¿y zasób literatury pozwalaj¹cy poznaæ idee zwi¹zane z prze-

stêpczoœci¹ oraz metody stosowane w celu jej powstrzymania. Ca³a istnie-

j¹ca literatura podpisuje siê pod stwierdzeniem, ¿e karanie przestêpców

by³o szczególn¹ mieszanin¹ zemsty, fizycznego powstrzymywania oraz

krêpowania, a tak¿e reformowania.

Najwczeœniejsze formy kar nak³adane przez zorganizowane spo³eczeñ-

stwo na przestêpców mia³y za zadanie eliminacjê przestêpcy oraz jego po-
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wstrzymanie, aby wiêcej nie zagra¿a³ spo³eczeñstwu. Uciekano siê g³ównie

do metod wygnania i transportacji.

W dobie racjonalizmu w póŸnym XVIII i wczesnym XIX wieku struktura

wyroków uleg³a zmianie. Niewielka liczba przestêpstw wymaga³a kar cieles-

nych, podczas gdy wiêkszoœæ przestêpców posy³ano do wiêzienia. To przejœcie

od barbarzyñskich metod karania do prewencyjnych (wiêzienie) zapocz¹tkowa-

ne zosta³o przez Beccaria i Benthama. W XIX wieku zapocz¹tkowano programy

maj¹ce na celu resocjalizacjê przestêpców w wiêzieniach opieraj¹c siê na auto-

nomii i godnoœci skazanego oraz z zachowaniem praw osób uwiêzionych.

Wraz z postêpem nauki i technologii oraz rozwojem industrializacji po-

wsta³o wiele czynników powoduj¹cych dezorganizacjê spo³eczeñstwa, przy-

czyniaj¹c siê tym samym do wzrostu przestêpczoœci. Przewa¿nie by³y to

drobne przestêpstwa, zaœ wiêzienia przepe³nione by³y drobnymi przestêp-

cami, których wyroki by³y zbyt krótkie, by rozpocz¹æ dzia³alnoœæ resocjaliza-

cyjn¹. Ich krótki pobyt w wiêzieniach stanowi³ raczej problem dla zarz¹dza-

j¹cych wiêzieniami, gdy¿ klasyfikacja by³a znacznie utrudniona oraz powsta-

wa³y nowe grupy przestêpców, np. recydywistów.

W póŸnym okresie XIX wieku nowe kierunki w dziedzinie resocjalizacji

zmieni³y pojêcia przestêpczoœci i kryminologii. Przestêpstwa i wykroczenia

pope³niane przez osoby uznano za oznakê pora¿ki i dezorganizacji spo³eczeñ-

stwa oraz samego sprawcy. Pozbawienie przestêpców kontaktu z instytucjami

spo³ecznymi, które mog³y byæ pomocne w doprowadzeniu ich na w³aœciw¹

drogê, uznano za szczególny przejaw takiej pora¿ki, a zatem sposób resocjali-

zacji postrzegano jako ofertê wiêzi przestêpcy ze spo³eczeñstwem, integracji

spo³ecznej, odbudowê wiêzi rodzinnych, zdobywanie wykszta³cenia i zatrud-

nienia, zabezpieczenie na d³u¿szy okres, znalezienie miejsca pracy dla prze-

stêpcy w wolnym spo³eczeñstwie. Dzia³anie takie powinno obejmowaæ nie

tylko zmianê przestêpcy, na którym ogniskowa³y siê dotychczas wszelkie wy-

si³ki, ale równie¿ zmianê ca³ego spo³eczeñstwa i jego instytucji.

Nadaj¹c kszta³t praktyczny przedstawionej filozofii traktowania prze-

stêpców, g³ówny nacisk k³adzie siê obecnie na jak najwiêksze wykorzysta-

nie resocjalizacji wspieraj¹cej w otwartym spo³eczeñstwie. Dzieje siê tak

dlatego, ¿e instytucje opiekuñcze praktycznie nie maj¹ dostêpu do progra-

mów resocjalizacyjnych, profesjonalnej obs³ugi i publicznego wsparcia.

Dlatego program resocjalizacyjny oparty na spo³eczeñstwie stanowi alter-

natywê dla programów instytucjonalnych.

Nie ma prostej definicji resocjalizacji opartej na spo³eczeñstwie. Jest to

raczej filozoficzne podejœcie do ludzkiego traktowania sprawców prze-

stêpstw, stosunkowo nowe podejœcie w zakresie organizacji dzia³añ.
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Resocjalizacjê opart¹ na spo³eczeñstwie definiowano jako ca³oœæ dzia³añ

opiekuñczych, wychowawczych i terapeutycznych, które zachodz¹ w spo-

³eczeñstwie. Definicja ta wydaje siê jednak zbyt w¹ska. Operowanie jedy-

nie programem resocjalizacji w spo³eczeñstwie bez jego znacz¹cego udzia-

³u sprawia, ¿e program ten jest raczej na spo³eczeñstwo zorientowany ni¿

na nim oparty.

Resocjalizacja oparta na spo³eczeñstwie obejmuje tak¿e dzia³anie maj¹ce

na celu pomoc sprawcy przestêpstwa w powrocie na drogê prawa. Definicja

ta nie identyfikuje jednak kryteriów i za³o¿eñ pozwalaj¹cych rozró¿niæ pro-

gramy resocjalizacyjne oparte na spo³eczeñstwie od innego typu programów.

Jest zatem równie w¹ska i równie statyczna jak poprzednia.

Mówi¹c szerzej, program resocjalizacji oparty na spo³eczeñstwie jest

tym, co wp³ywa na wiêzi pomiêdzy sprawc¹ a spo³ecznoœci¹ lokaln¹, tj. pra-

wdziwym zaanga¿owaniem przestêpcy w powi¹zania lokalne, które wytwa-

rzaj¹ dobra i us³ugi wymagane przez tê spo³ecznoœæ. Obejmuj¹ one eduka-

cjê, zatrudnienie, rekreacjê oraz inne socjalne i religijne wiêzi.

Uznawanie danego programu do kategorii programu resocjalizacyjnego

opartego na spo³eczeñstwie tylko dlatego, ¿e zak³ada minimaln¹ kontrolê

lub dozór, jest b³êdne. Niew¹tpliwie, niektóre programy zak³adaj¹ mini-

mum kontroli czy dozoru (np. biura dla m³odzie¿y, kliniki dla alkoholików

lub narkomanów), lecz niektóre instytucje resocjalizuj¹ce maj¹ równie ma-

³o restrykcyjne programy (urlop, przepustki do pracy). Dlatego stopieñ

kontroli i dozoru nie pozwala na odpowiednie rozró¿nienie pomiêdzy pro-

gramami resocjalizacyjnymi opartymi na spo³eczeñstwie oraz dzia³aniami

instytucjonalnymi.

Aby umieœciæ program w kategorii resocjalizacji opartej na spo³eczeñ-

stwie, wa¿ne wydaje siê stwierdzenie o istotnych wiêziach ze spo³eczno-

œci¹ lokaln¹. Istota tych wiêzi zale¿na jest od czêstotliwoœci, czasu ich

trwania oraz jakoœci stosunków wœród pracowników, klientów i spo³eczeñ-

stwa. Wszystkie te zmienne stanowi¹ podstawê dywersyfikacji pomiêdzy

programem opartym na spo³eczeñstwie i innymi programami.

Podsumowuj¹c, najbardziej sensowna i wyczerpuj¹ca wydaje siê defini-

cja Centrum Sprawiedliwoœci Karnej harwardzkiej Szko³y Prawa: „Im wiê-

cej klientów uczestnicz¹cych w legalnych dzia³aniach wspieraj¹cych obe-

jmuje dany program, tym bardziej opiera siê on na spo³eczeñstwie”*.
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Programy te obejmuj¹ szereg pozawiêziennych oddzia³ywañ, takich jak

udzielanie przepustek do pracy, urlopów, Halfway Houses (domy pracy),

zwolnienia warunkowe i probacja.

Jednym z najwczeœniejszych œrodków zwalniania wiêŸniów przed za-

koñczeniem wyroku by³y przepustki do pracy. Maj¹ one swój pocz¹tek

w Rzymie w okresie masowych robót publicznych, do których anga¿owano

wiêŸniów. Nie mieli oni jednak widoków na uwolnienie – ich praca by³a je-

dynie inn¹ form¹ niewolnictwa.

W 1913 r. w Wisconsin zezwolono drobnym przestêpcom na kontynuo-

wanie pracy podczas odbywania kary wiêzienia. W odniesieniu do innych

przestêpców zasadê tê zaczêto stosowaæ w innych stanach, a¿ do uchwale-

nia aktu federalnego o resocjalizacji wiêŸniów, który ustanowi³ przepustki

do pracy, urlopy i centra resocjalizacji spo³ecznej dla wiêŸniów federal-

nych.

Przepustka do pracy nie jest substytutem zwolnienia warunkowego,

ale daje kuratorom mo¿liwoœæ efektywnego nadzoru przestêpcy. Nie jest

ona równie¿ w ¿adnym sensie alternatyw¹ dla kary wiêzienia. S³u¿y raczej

sprawdzeniu przestêpców oraz ich umiejêtnoœci zawodowych, jak rów-

nie¿ mo¿liwoœci kontrolowania swojego zachowania w spo³eczeñstwie.

Sprawca musi siê meldowaæ w instytucji pomimo faktu, ¿e wiêksz¹ czêœæ

czasu spêdza poza ni¹. Jest to zatem czêœciowa alternatywa, a nie ca³kowi-

te uwiêzienie.

Inn¹ formê niepe³nego uwiêzienia stanowi¹ urlopy. Przez wiele lat by³y

one wykorzystywane w sposób nieformalny. Œmieræ cz³onka rodziny lub ja-

kakolwiek inna sytuacja kryzysowa stanowi³y g³ówne powody zwracania

siê o udzielenie urlopu. Obecnie œrodek ten jest u¿ywany do ró¿nych ce-

lów, w³¹cznie z wizytami w domu podczas wakacji i œwi¹t lub te¿ przed

zwolnieniem, tak aby powrót na wolnoœæ by³ procesem stopniowym. Zalet¹

tego programu jest te¿ edukacja. G³ówn¹ korzyœci¹ p³yn¹c¹ z urlopów jest

zmniejszenie napiêcia seksualnego u skazanych umieszczonych w instytu-

cjach zamkniêtych.

Powszechnie wiadomo, ¿e nag³e zwolnienie wiêŸnia po d³ugim okresie

kary powoduje u niego szok kulturowy. Jest on zatem niezdolny do resocja-

lizacji. Aby unikn¹æ takiej kryzysowej sytuacji, przestêpcê wprowadza siê

do spo³eczeñstwa stopniowo. Proces ten nosi nazwê stopniowego zwalnia-

nia. U³atwia on zniesienie szoku kulturowego, którego doœwiadcza zinstytu-

cjonalizowany przestêpca. Program ten nie stanowi alternatywy dla uwiêzie-

nia i mo¿e pomóc w eliminacji destrukcyjnych i wytwarzaj¹cych uleg³oœæ

efektach uwiêzienia.
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Halfway House jest tworem d³ugich badañ nad znalezieniem alternatywy

dla uwiêzienia. Jest to miejsce, gdzie przestêpca mo¿e czerpaæ korzyœci

z pracy lub nauki na wolnoœci, rezyduj¹c jednoczeœnie w spo³ecznoœci. Po-

cz¹tkowo Halfway Houses by³y rezydencjami dla bezdomnych zwalnianych

z wiêzienia. Potem u¿ywano ich do ró¿nych celów. W ostatnich latach s³u-

¿y³y jako miejsca budowania wiêzi spo³ecznych lub centra opiekuj¹ce siê

przestêpcami przed ich uwolnieniem.

Centra maj¹ce za zadanie prowadziæ oraz opiekowaæ siê przestêpc¹

przed jego zwolnieniem powsta³y w g³ównych metropoliach USA w 1961 r.

Przestêpcy byli odsy³ani tam na kilka miesiêcy przed zwolnieniem. Perso-

nel tych instytucji dobierano na podstawie kierunku resocjalizacji oraz

zdolnoœci doradczych. Przestêpca mo¿e pracowaæ i uczêszczaæ do szko³y

w spo³ecznoœci bez dozoru lub uczestniczyæ w zajêciach prowadzonych

przez Halfway Houses.

S³owo „parole” pochodzi z francuskiego i oznacza „dajê s³owo”. Defi-

nicja s³ownikowa to „s³owo honoru”. Po raz pierwszy w kontekœcie pro-

gramu resocjalizacyjnego s³owo to u¿yte zosta³o w 1847 r. przez Samuela

G. Howe‘a.

Dopiero w 1972 r. Narodowa Rada ds. Resocjalizacji i Zwolnieñ Warun-

kowych Administracji w Nowym Orleanie uchwali³a, ¿e definicja zwolnie-

nia warunkowego powinna zawieraæ dwa elementy: 1) decyzjê stosownych

w³adz okreœlaj¹c¹, jaka czêœæ kary mo¿e zostaæ odbyta poza wiêzieniem

oraz 2) status – odbycie kary pozosta³ego wyroku w spo³eczeñstwie zgod-

nie z zasadami i regu³ami okreœlonymi przez £awê ds. Zwolnieñ Warunko-

wych oraz Radê ds. Zwolnieñ Warunkowych.

Zwolnienie warunkowe jest procedur¹, zgodnie z któr¹ osoba uwa¿ana

za spe³niaj¹c¹ warunki zwolnienia warunkowego mo¿e zostaæ zwolniona

w stosownym czasie przez Radê ds. Zwolnieñ Warunkowych przed odby-

ciem ca³ego wyroku. Resztê kary mo¿e ods³u¿yæ w spo³eczeñstwie pod do-

zorem kuratora. Je¿eli osoba ta nie wywi¹¿e siê z warunków zwolnienia,

mo¿e wróciæ do wiêzienia.

Rozwój koncepcji zwolnieñ warunkowych mo¿na przypisaæ ró¿nym

œrodkom, takim jak transportacja wiêŸniów, angielski lub irlandzki nakaz

opuszczania kraju oraz pracom reformatorów amerykañskich w XIX w.

Niezale¿nie u podstaw zwolnienia warunkowego doszukaæ siê mo¿na trzech

g³ównych przes³anek, tj.: darowanie czêœci kary, podpisanie przez skazane-

go kontraktu i nadzór s¹dowo-kuratorski.

Probacja jako œrodek resocjalizacji oparty na spo³eczeñstwie bazuje na

teorii, ¿e najlepszym sposobem osi¹gniêcia celu, jakim jest resocjalizacja,
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jest organizowanie sankcji kryminalnych w spo³eczeñstwie w przypad-

kach, gdy jest to uzasadnione funkcjami kary. Zak³ada siê, ¿e dana osoba

nauczy siê z powodzeniem ¿yæ w spo³eczeñstwie, a nie w sztucznym i ode-

rwanym œrodowisku, jakim jest instytucja wiêzienna. Probacja jako œrodek

resocjalizacji oparty na spo³eczeñstwie, w po³¹czeniu z sensownym zaanga-

¿owaniem spo³ecznym, zapewnia wymagane oddzia³ywanie spo³eczne, eko-

nomiczne oraz osobowoœciowe.

Korzyœci p³yn¹ce z probacji s¹ ogromne. Doprowadzi³y one Sanforda

Batesa, znanego amerykañskiego eksperta prawa karnego, do stwierdze-

nia, ¿e „probacja mo¿e byæ uwa¿ana za inwestycjê w ludzkoœæ. Zachêca za-

miast przynosiæ rozgoryczenie. Buduje, a nie degraduje. Jest inwestycj¹

w ochronê spo³eczeñstwa”*.

Wed³ug Panakala: „Tak, jak wspó³czesna medycyna podkreœlaj¹c wagê

dbania o zdrowie jako sposób zapobiegania chorobom, tak i probacja k³a-

dzie nacisk na zapobieganie zachowaniom niezgodnym z prawem poprzez

promocjê zachowañ zgodnych z prawem. Faworyzuj¹c resocjalizacjê za-

miast wiêzienia, probacja chroni spo³eczeñstwo i jednoczeœnie zapobiega

zbrodniom”**.

Tennerbaum s³usznie podsumowa³ znaczenie probacji: „Probacja po-

maga unikn¹æ druzgoc¹cych efektów na osobowoœæ ludzk¹, które s¹ czêsto

wynikiem uwiêzienia. Probacja pozwala zachowaæ osobowoœæ w jej daw-

nych ramach: nie powoduje nag³ych i gwa³townych zmian nawyków, nie

niszczy wiêzi rodzinnych, kontaktów z przyjació³mi i ekonomicznej nieza-

le¿noœci. Pozwala zachowaæ te wszystkie dotychczasowe nawyki, które by³y

dobre, ka¿dy kontakt, zainteresowanie, emocje. Automatycznie wychodz¹

do gry przyzwyczajenia, które mog¹ byæ u¿yte do zachowania zwi¹zków ze

spo³eczeñstwem w oczekiwanych normach i staj¹ siê wa¿nym czynnikiem

umo¿liwiaj¹cym wyprowadzenie danej osoby na dobr¹ drogê. Przestêp-

stwa, za które zosta³a aresztowana, nie s¹ dramatyzowane i nie u¿ywa siê

ich jako powodu do zak³ócania rytmu jej ¿ycia***.
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Oprócz tych korzyœci czêsto wspomina siê, ¿e wychowanie sprawcy

w spo³eczeñstwie t¹ metod¹ jest o wiele mniej kosztowne ni¿ utrzymywa-

nie go w wiêzieniu.

W USA obliczono, ¿e utrzymanie przestêpcy w wiêzieniu kosztuje od

10 do 13 razy wiêcej ni¿ jego nadzorowanie w spo³eczeñstwie. W innym

raporcie ukazano, ¿e probacja kosztuje zwykle od 100 do 300 USD rocz-

nie, a utrzymanie przestêpcy w wiêzieniu waha siê od 1000 do 3000 USD

rocznie.

Brak spo³ecznej stygmatyzacji oraz minimalne ryzyko recydywizmu

uwa¿a siê tak¿e za zalety probacji.

Termin „probacja” pochodzi od ³aciñskiego s³owa „probare” oznacza-

j¹cego próbowaæ, testowaæ. Powy¿sze znaczenie terminu stanowi¹cego is-

totê probacji posunê³o siê daleko do przodu zacieniaj¹c jego tradycyjne

prawnicze znaczenie. Odnoœnie do probacji pojawi³o siê wiele koncepcji.

Probacja jest form¹ sankcji kryminalnych na³o¿on¹ przez s¹d na spraw-

cê, po og³oszeniu wyroku uznaj¹cego go winnym, lecz bez uprzedniego na-

³o¿enia na niego kary wiêzienia.

W Anglii najbardziej zbli¿on¹ definicjê zaproponowa³ Komitet Morriso-

na: „Probacja jest poddaniem sprawcy, który pozostaje na wolnoœci, nadzo-

rowi pracownika spo³ecznego, który jest urzêdnikiem s¹dowym, na czas

okreœlony”*.

W Ameryce Stowarzyszenie Prawnicze definiuje u¿ycie terminu „pro-

bacja” jako wyrok nieobejmuj¹cy skazania, który okreœla warunki i przy-

znaje s¹dowi orzekaj¹cemu prawo do zmodyfikowania warunków wyroku

lub jego ponownego orzeczenia w stosunku do sprawcy, który te warunki

pogwa³ci³.

Departament Spraw Wewnêtrznych ONZ w 1951 r. (Probacja i analogi-

czne œrodki) zdefiniowa³ probacjê jako proces resocjalizacji przypisany

przez s¹d w stosunku do osoby oskar¿onej o pope³nienie przestêpstwa

w œwietle prawa, podczas którego osoba poddana kurateli ¿yje w spo³e-

czeñstwie i reguluje swoje ¿ycie zgodnie z warunkami ustanowionymi

przez s¹d lub inn¹ w³adzê i pozostaje pod nadzorem kuratora**.

Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ ujêæ definicyjnych terminu probacja, po-

rz¹dkujê klasyfikacjê tego terminu ze wzglêdu na okreœlone kryteria:
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— mo¿liwoœci prawne – wed³ug tej definicji probacja jest po prostu

wstrzymaniem wykonania wyroku przez s¹d. Sprawca pozostaje w spo³e-

czeñstwie pod dozorem kuratora na czas okreœlony przez s¹d. Je¿eli zaanga-

¿uje siê w cokolwiek, co jest zakazane przez s¹d, dozór kuratorski mo¿e

zostaæ odwo³any i sprawcê skazuje siê za pope³niony czyn. Tak¹ koncepcjê

probacji przyjê³o œrodowisko prawnicze. Orzeczenie probacji traktuje siê

jako ostateczny wyrok do celów odwo³awczych i szeregu innych celów pro-

ceduralnych;

— status podopiecznego – w tym kontekœcie probacja odzwierciedla

status przestêpcy skazanego na probacjê. Podczas gdy jego wolnoœæ pozo-

staje czêœciowo ograniczona, to status pozostaje lepszy ni¿ innych przestêp-

ców. Osoby te nie s¹ ani ca³kowicie wolne, ani uwiêzione; mog¹ pracowaæ,

utrzymywaæ rodzinê, unikn¹æ efektów wiêzienia i naprawiæ wyrz¹dzone

ofiarom szkody;

— podsystem w ramach s¹downictwa karnego – probacja w tym kontek-

œcie odnosi siê do organu administracji lub organizacji, która zajmuje siê

œwiadczeniem us³ug probacyjnych dla m³odocianych lub doros³ych spraw-

ców. Obejmuje ona zastosowanie konkretnych œrodków maj¹cych na celu

pomoc przestêpcy w unikniêciu k³opotów. Podkreœla rolê kuratora w pilno-

waniu, nadzorowaniu i resocjalizacji klienta;

— proces – w tej definicji zawiera siê zbiór funkcji, dzia³añ, us³ug i po-

stêpowanie samego sprawcy. Jest on postrzegany jako zjawisko równoleg-

³ej dzia³alnoœci s¹du, sprawcy i spo³eczeñstwa. Proces obejmuje koniecz-

noœæ regularnego meldowania siê skazanego u kuratora, koniecznoœæ

œwiadczenia us³ug, których potrzebuje sprawca w trakcie resocjalizacji oraz

doradztwa, a tak¿e nadzoru kuratora w celu kontroli przestrzegania warun-

ków probacji.

Podsumowuj¹c, probacja mo¿e byæ traktowana jako proces, który daje

sêdziemu orzekaj¹cemu alternatywê prawn¹, która poprawia status prze-

stêpcy w podsystemie s¹downictwa karnego.

W sytuacji idealnej probacja mog³aby zostaæ zorientowana na wszystkie

rodzaje przestêpstw. W praktyce nie jest to mo¿liwe. Istniej¹ ograniczenia

w stosunku do pewnego rodzaju przestêpców, którzy pope³niaj¹ zw³aszcza

zbrodnie lub nie rokuj¹ nadziei na poprawê. Zatem probacjê stosuje siê

wzglêdem tych przestêpców, u których istnieje pozytywna szansa na ich

resocjalizacjê.

Ponadto, stosuje siê j¹ zwa¿aj¹c na kryterium wieku sprawcy. W przy-

padku bowiem m³odocianych wybiera siê œrodki probacji, poniewa¿ uwiê-

zienie jest dzia³aniem zbyt restryktywnym. W odniesieniu do m³odocianych
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probacja rozwinê³a siê wraz z rozwojem s¹dów dla nieletnich w Ameryce

i Anglii.

Probacja jest obecnie rodzajem sankcji kryminalnych nak³adanych

przez s¹d na przestêpcê po wydaniu wyroku bez uprzedniego orzeczenia

kary wiêzienia. A zatem przestêpca mo¿e byæ poddany probacji lub otrzy-

maæ wyrok w zawieszeniu.

Ró¿nica pomiêdzy zawieszeniem kary a probacj¹ sprowadza siê do

okreœlania zasad proceduralnych oraz do skutków prawnych ich odwo³ania.

Zawieszenie wykonania kary niesie ze sob¹ korzyœæ zwi¹zan¹ z tym, ¿e ska-

zany na kuratelê s¹dow¹ zna alternatywê, jak¹ jest kara wiêzienia, co mo¿e

pomóc w jego resocjalizacji, sk³aniaj¹c go do wype³nienia warunków okre-

su próby. We Francji i w Belgii mo¿liwe jest orzeczenie wyroku, który jest

jednoczeœnie warunkowo zawieszany. W wiêkszoœci pañstw europejskich

postêpowanie mo¿e zostaæ umorzone, a przestêpca poddany opiece i nad-

zorowi na odpowiedni okres na zasadzie dobrowolnej probacji lub, w nie-

których przypadkach, s¹d mo¿e orzec wyrok w zawieszeniu. W probacji

kar¹ jest czêœciowe pozbawienie wolnoœci, gdy¿ przestêpca pozostaje pod

nadzorem kuratora, który kontroluje przestrzeganie warunków na³o¿onych

przez s¹d. Probacja jest rodzajem wyrokowania, który mo¿na za³o¿yæ na

skazanego za przestêpstwo, a któremu pozwala siê ¿yæ w spo³eczeñstwie

zgodnie z ustaleniami s¹du. Musi on przyj¹æ warunki s¹du i zgodziæ siê na

pozostanie pod nadzorem kuratora. Je¿eli wywi¹¿e siê z warunków w wy-

znaczonym okresie, jego status pozycyjny koñczy siê i zostaje zwolniony

spod jurysdykcji s¹du.

Je¿eli nie wywi¹¿e siê, s¹d mo¿e zastosowaæ inny rodzaj kary, w³¹cznie

z umieszczeniem w zak³adzie karnym. A zatem w szerszym sensie probacja

jest nie tylko sankcj¹ penaln¹ i okreœlon¹ instytucj¹ prawn¹, lecz równie¿

rozbudowanym systemem œwiadczeñ i us³ug.

Regu³y usprawnienia polityki kryminalnej
na podstawie systemu probacji

1. Badania kryminologiczne wyraŸnie podkreœlaj¹ istnienie zwi¹zku po-

miêdzy przestêpczoœci¹ a innymi problemami spo³ecznymi i to na pozio-

mie struktury mikro- i makrospo³ecznej. Ten bliski zwi¹zek upowa¿nia

badaczy do poszukiwania wspólnego i jednorodnego paradygmatu nauko-

wego dla zbudowania ca³oœciowego modelu zapobiegania zjawiskom pato-
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logii spo³ecznej. Wydaje siê, i¿ terapia spo³eczna jest szans¹ na poziomie

integracyjnoœci myœli, filozofii i idei postêpowania do konstruowania tych-

¿e przedsiêwziêæ.

2. Dzia³alnoœæ reformatorska mo¿e byæ wy³¹cznie domen¹ zmiany obra-

zu rzeczywistoœci spo³ecznej poprzez przeobra¿enie jakoœciowe, a nie ilo-

œciowe. Te pierwsze polegaj¹ na modyfikacji obejmuj¹cych przewartoœcio-

wania co do celów, funkcji, zadañ oraz metod i œrodków postêpowania

w ujêciu strukturalnym i dynamicznym. Zaœ drugi rodzaj przebudowy opiera

siê na wybranych elementach zmian z katalogu czynników oddzia³uj¹cych

na spo³eczeñstwo, nie wywo³uj¹c pozytywnych nastêpstw w sferze kontroli

zjawisk spo³ecznych.

3. Odrzucaj¹c strategiê jako stan bezruchu spo³ecznego i charakteryzu-

j¹cy siê rezygnacj¹ z ca³oœciowych zmian, a jedynie dokonywaniem korekt,

które w niczym nie naruszaj¹ istoty – struktury, nale¿a³oby reformowaæ

procesy i zjawiska spo³eczne na poziomie podejœcia modernizacyjnego uw-

zglêdniaj¹cego globalnoœæ przekszta³ceñ jako warunku do koordynacji dzia³añ

w zakresie formu³owania nowego prawa wspartego na rzeczywistym autoryte-

cie. Na tej p³aszczyŸnie winna powstaæ homeostaza wszystkich podmiotów

organizuj¹cych dzia³alnoœæ profilaktyczn¹, socjalizacyjn¹ i resocjalizacyjn¹

w zakresie ograniczania zjawisk patologii spo³ecznej, marginalizacji i wyklu-

czenia spo³ecznego uznaj¹cych wspólne i funkcjonalne prawo oparte na to¿sa-

mej aksjologii obiektywizuj¹cej jego treœæ jako okolicznoœci budowania sy-

stemowego podejœcia w zakresie profilaktyki spo³ecznej drugiego stopnia.

4. Myœl reformatorska inspirowana nastawieniami konserwatywnymi, li-

beralnymi b¹dŸ radykalnymi co do intelektualnej koncepcji tych¿e zmian

i jakoœci formu³owanego prawa, bêdzie z kolei decydowaæ o granicach, g³ê-

bokoœciach i motywach budowania struktur organizacyjnych odpowiedzial-

nych z wykonawstwo i realizacjê modelu profilaktyki spo³ecznej na pozio-

mie profilaktyki predeliktualnej, przestêpczej (objawowej) oraz postdelik-

tualnej. Wydaje siê, i¿ zaadaptowanie rozwi¹zañ praktycznych z dziedziny

humanistycznej pedagogiki spo³ecznej uznaj¹cych model dzia³añ klinicz-

nych – wychowawczych oraz dzia³añ probacyjnych, pozwoli³oby doprowa-

dziæ do integracyjnoœci organizowanego systemu na trzecim poziomie,

odpowiedzialnej za ponowny po aktywizacji udany powrót jednostek do

spo³eczeñstwa. Jest to mo¿liwe, aby w procesie zmian prowadzonych w in-

stytucjach pomocowych i probacyjnych doprowadzaæ jednostkê do poziomu

cz³owieka zintegrowanego poprzez rozbudowanie elementów to¿samoœci

osobowej i to¿samoœci spo³ecznej, tj. sfery praw i wolnoœci indywidualnej

oraz odpowiedzialnoœci i zrozumienia spo³ecznego dla tych osób.
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5. W polskiej polityce kryminalnej nadal dominuje tendencja do orzeka-

nia za pope³nione przestêpstwo sankcji karnej w postaci kary bezwzglê-

dnego pozbawienia wolnoœci. Opiera siê ona w g³ównej mierze na prze-

œwiadczeniu, i¿ ka¿dy skazany bez wyj¹tku jest podatny na dane oddzia³y-

wania wychowawcze oraz za³o¿eniu, ¿e kara izolacyjna stwarza optymalne

warunki do przeprowadzenia okreœlonych czynnoœci w zakresie procesu re-

socjalizacji, które skutecznie reformuj¹c osobowoœæ przestêpcy zapobiega-

j¹ wyst¹pieniu zjawiska przestêpczoœci wtórnej. Jednym z g³ównych po-

wodów ferowania tego rodzaju kary jest spe³nianie przez ni¹ funkcji zapo-

biegawczej wyra¿aj¹cej siê w braku mo¿liwoœci dokonywania kolejnych

czynów przestêpczych. Promowanie znaczenia powy¿szej funkcji wydaje

siê byæ jednak zabiegiem populistycznym, gdy¿ s¹dy po up³ywie pewnego

czasu korzystaj¹ w sposób niejako automatyczny z instytucji warunkowego

przedterminowego zwolnienia, nie tylko w stosunku do osadzonych stwa-

rzaj¹cych najmniejsze ryzyko pope³nienia przestêpstwa w przysz³oœci, ale

równie¿ jednostek, które winny zostaæ poddane znacznie œciœlejszemu

nadzorowi.

Obecny punitywny model zwalczania przestêpczoœci, korzystaj¹cy w sze-

rokim zakresie z orzekania dotkliwych, niezró¿nicowanych œrodków kar-

nych, wydaje siê nie dostrzegaæ istniej¹cych ju¿ od pocz¹tków XIX stulecia

nurtów neguj¹cych poprawcze wartoœci kary izolacji. Powsta³a na prze³omie

XIX i XX wieku koncepcja demoralizuj¹cego wp³ywu œrodwiska wiêziennego

na skazanego wspó³czeœnie potwierdzana jest przez wyniki badañ empirycz-

nych, przeprowadzanych w Polsce i krajach zachodnich. Wykazuj¹ one ot-

warcie nik³¹ wartoœæ represyjnego modelu przestêpczoœci dla efektów

procesu resocjalizacji. Badania Krajewskiego udowodni³y, i¿ Polska posia-

da najwy¿szy w Europie wskaŸnik prizonizacji. Wed³ug wielu autorów zja-

wisko przystosowania wiêziennego jest systemem autodestrukcyjnym i nie

sprzyja prowadzeniu resocjalizacji w jednostkach penitencjarnych, nie przy-

gotowuje wiêŸniów do ¿ycia na wolnoœci.

Badania uwidoczni³y ponadto, i¿ na podniesienie efektywnoœci kary

izolacyjnej nie wywiera wp³ywu okres pobytu w wiêzieniu, zw³aszcza zaœ

d³ugoterminowy charakter kary oraz fakt, ¿e kara wolnoœci nie stanowi

skutecznego œrodka poprawczego, zw³aszcza w przypadku orzekania jej

wobec recydywistów penitencjarnych.

Konieczne wydaje siê wiêc poszukiwanie doskonalszych sposobów

i metod oddzia³ywania na sprawców przestêpstw przez stworzenie odpo-

wiedniego systemu œrodków penalnych niezbêdnych do ograniczenia

i zwalczania zjawiska przestêpczoœci.
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6. W³aœciw¹ odpowiedzi¹ na wskazane poszukiwania jest rozwój idei

probacji jako profesjonalnej dzia³alnoœci ró¿nych podmiotów na rzecz osób

psychospo³ecznie dysfunkcyjnych w rygorach odpowiednich dla wolno-

œciowych sankcji karnoprawnych.

Wprowadzenie probacji jako nowej filozofii karania nie oznacza wymu-

szenia rezygnacji ze stosowania surowych œrodków penalnych, ogranicza

jednak ich stosowanie do rozmiarów niezbêdnych na potrzeby ochrony

spo³eczeñstwa.

Skazanie cz³owieka na pobyt w zak³adzie karnym ma sens jedynie w sy-

tuacji, gdy jakakolwiek kara ³agodniejsza by³aby ra¿¹co niewspó³mierna do

wagi pope³nionego przestêpstwa (na przyk³ad ciê¿ka zbrodnia), gdy wczeœ-

niej stosowane sankcje nie spe³ni³yby za³o¿onych celów oraz w przypadku,

gdy izolacja mog³aby zapobiec kolejnym naruszeniom prawa.

Probacja winna stanowiæ system poprawczy, przede wszystkim umo¿li-

wiaj¹cy skazanemu udany powrót do ¿ycia w spo³eczeñstwie oraz dawaæ

szansê rehabilitacji w warunkach wolnoœci kontrolowanej.

Nie ukrywam, i¿ filozofia probacji stanowi próbê rewolucyjnego podejœcia

w polityce karania, proponuje bowiem jakoœciowe, generalne zmiany w obrê-

bie polityki kryminalnej.

Nie mo¿na jej traktowaæ jako wy³¹cznie korekty systemowej, która

wprowadzona do polityki w niczym nie narusza ustanowionych wczeœniej

funkcji i zadañ.

Chc¹c usprawniæ i zmieniæ politykê karania, która jest integraln¹ czêœci¹

polityki kryminalnej obok œciœle zwi¹zanej z ni¹ polityki legislacyjnej i peni-

tencjarnej, nale¿y wprowadziæ i stosowaæ system kar poœrednich. Zapropono-

wana koncepcja œrodków probacyjnych opiera siê na idei wspó³uczestnictwa

ogó³u spo³eczeñstwa w realizacji celów polityki kryminalnej, niezbêdne jest

wiêc rzetelne, kompleksowe uœwiadamianie ludzi za pomoc¹ stosownych me-

tod, i¿ ma ono szansê byæ skutecznie ochronione przed zjawiskiem przestêp-

czoœci za pomoc¹ innych sposobów ni¿ klasyczne œrodki represji.

7. Niezmiernie istotne jest rozbicie funkcjonuj¹cego w œwiadomoœci

spo³ecznej mitu represji oraz opartego na nim sposobu myœlenia, i¿ kara

skuteczna to kara jedynie surowa, gdzie wzmaganie elementów represyj-

nych podnosi jeszcze jej skutecznoœæ.

Jak wykaza³em, kary poœrednie nie powinny byæ traktowane jako alter-

natywna dla kary pozbawienia wolnoœci. S¹ one niezale¿nymi sankcjami

uzupe³niaj¹cymi lukê pomiêdzy kar¹ izolacyjn¹ a œrodkami probacyjnymi.

Oprócz tego, sformu³owanie „kary alternatywne” przywo³ywaæ mo¿e

skojarzenie, i¿ mamy do czynienia z substytutami kary pozbawienia wolno-
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œci, co z kolei prowadziæ mo¿e do przekonania, i¿ jedyn¹ wydajn¹ sankcj¹

jest kara wiêzienia.

Kary poœrednie nie mog¹ byæ równie¿ nazywane sankcjami poœrednimi,

gdy¿ w odbiorze spo³ecznym kara uto¿samiana jest z faktem pozbawienia

wolnoœci, kary poœrednie mog³yby wiêc zostaæ uznane za ³agodniejsz¹ for-

mê postêpowania wobec sprawcy przestêpstwa.

Kary poœrednie nie mog¹ byæ karami mniej dolegliwymi, musz¹ stano-

wiæ równoprawny element istniej¹cego systemu œrodków represji karnych.

Kary poœrednie, jak równie¿ œrodki probacyjne musz¹ byæ traktowane

w sposób autonomiczny, nie stanowi¹ bowiem zastêpstwa, ale posiadaj¹

dolegliwoœæ samoistn¹ w myœl sprawiedliwoœci formalnej oraz sprawiedli-

woœci wyrównawczej.

Nie ulega wiêc w¹tpliwoœci, i¿ kara powinna byæ nieuchronna i powinna

zawieraæ element dolegliwoœci czy przymusu. Trzeba mieæ jednak na uwa-

dze fakt, i¿ jej pierwotnym celem jest przede wszystkim resocjalizacja i po-

prawa cz³owieka w zakresie jego spo³ecznego, emocjonalnego i duchowego

funkcjonowania. W zwi¹zku z powy¿szym karê probacyjn¹ powinna cecho-

waæ odpowiedzialnoœæ polegaj¹ca na wspó³miernoœci orzekanej kary do po-

pe³nionego czynu zabronionego oraz skutków, jakie wywo³a³.

8. Orzekane kary powinny byæ warunkowane zale¿noœci¹ od etiologii za-

chowañ przestêpczych. S¹dy ekwiwalencjê winny rozumieæ jako równo-

wa¿nik funkcji pe³nionych przez kary, czêsto ró¿nego rodzaju wobec ro-

dzajowo podobnych przestêpców (D.J. West, 1983).

Kary sprawiedliwe nie maj¹ dzieliæ siê na kary ³agodne b¹dŸ kary su-

rowe, tylko na odpowiednie lub nieodpowiednie charakterowi czynu

przestêpczego. Ból czy cierpienie mog¹ byæ wyznacznikami zas³u¿onej

kary jedynie w takim znaczeniu, i¿ wymierzana kara nie deprecjonuje

wagi przestêpstwa poprzez na przyk³ad wyrozumia³oœæ dla obecnej sy-

tuacji ¿yciowej sprawcy, nie powinna równie¿ sankcjonowaæ cierpienia

przesadnego w stosunku do pope³nionego czynu lub stopnia demorali-

zacji.

W za³o¿eniach polityki kryminalnej powinno byæ zaznaczone w wyraŸny

sposób, i¿ wartoœciowanie sankcji pod wzgl¹dem ograniczania autonomii,

zadawania bólu nie ma ¿adnego sensu; ekwiwalencja kar powinna wyra¿aæ

siê w ich funkcjach.

Kara sprawiedliwa winna wiêc spe³niaæ funkcje w zakresie spe³nienia

wymogów sprawiedliwoœci formalnej (nale¿y tu: odpowiednioœæ kary; ró¿-

ne rodzaje kar dla ró¿nego rodzaju przestêpstw) oraz sprawiedliwoœci wy-

równawczej, zwi¹zanej z wyrównywaniem strat powsta³ych w wyniku
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pope³nienia przestêpstwa na poziomie ofiar sprawcy przestêpstwa, spo³e-

czeñstwa oraz samego sprawcy.

Kary probacyjne nale¿y konstruowaæ w taki sposób, by osi¹ga³y elemen-

ty obydwu rodzajów sprawiedliwoœci. Nie wystêpuj¹ zreszt¹ istotne prze-

szkody w zakresie kszta³towania sposobów i powinnoœci dozoru w przypad-

ku intensywnej probacji oraz rodzaju, czasu w przypadku orzeczenia przy-

musowego wykonywania prac spo³ecznych. W³¹czyæ tu mo¿na programy

walki z wszelkimi uzale¿nieniami, pomoc osobom upoœledzonym umys³o-

wo b¹dŸ niesprawnym fizycznie. Intensywna probacja to równie¿ mo¿li-

woœæ zastosowania dozoru rezydencjalnego oraz poddania przestêpcy moni-

toringowi elektronicznemu czy zastosowanie kary grzywny samoistnej.

9. Probacja jako nowa filozofia karania musi byæ budowana jako system

kar. Kary poœrednie, do których zalicza siê miêdzy innymi intensywn¹ pro-

bacjê, nie powinny funkcjonowaæ w izolacji, lecz pozostawaæ po³¹czone;

w sytuacji, gdy wybrany zestaw kar okaza³by siê nieefektywny, mo¿na by-

³oby wesprzeæ go krótkoterminowym pobytem w placówce zamkniêtej.

Wszystkie elementy kary musz¹ byæ œciœle egzekwowane, aby przys³u¿yæ

siê w zadowalaj¹cym stopniu ofierze przestêpstwa, spo³eczeñstwu oraz sa-

memu przestêpcy. Musz¹ byæ nadto orzekane i stosowane w skali masowej,

w celu doprowadzenia do marginalizacji instytucji warunkowego przedter-

minowego zwolnienia, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozba-

wienia wolnoœci, pozwoli³oby te¿ na zlikwidowanie przeludnienia wiêzieñ.

Zasadne wydaje siê obci¹¿enie skazanego pe³nymi lub czêœciowymi kosz-

tami kar orzekanych w systemie intensywnej probacji. Z punktu widzenia

efektywnoœci procesu resocjalizacji nieskuteczne jest wprowadzenie kar

poœrednich bez stosowania przez s¹dy dyrektyw odnoœnie do koniecznoœci

zbierania pe³nego zestawu informacji o sytuacji socjalno-bytowej przestêp-

cy, warto równie¿ wykazywaæ kontrolowany optymizm w ocenie oddzia³y-

wania tych kar.

Ka¿dy rodzaj orzeczonej kary powinien s³u¿yæ naprawie jednostki, do-

legliwoœæ zawarta w treœci kary ma na celu resocjalizacjê, odbiegaj¹c od nie-

go jedynie utrwali siê wadliwe mechanizmy postêpowania przestêpcy.

10. Nale¿y przede wszystkim mieæ na uwadze, i¿ nowa filozofia karania

jest traktowana jako teoria wychowania do wolnoœci oraz teoria adaptacji do

wolnoœci. Oznacza to przygotowanie skazanego i nauczenie go poprawnego

pe³nienia okreœlonych ról w œrodowisku spo³ecznym, akceptowanych po-

wszechnie form zachowañ jako alternatyw wobec pope³nianych uprzednio

czynów zabronionych i zachowañ antyspo³ecznych. Zak³ada tworzenie po-

zytywnych zmian w osobowoœci sprawcy oraz wyrównywanie psychicznych
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dysfunkcji, pomaga te¿ wdra¿aæ ca³y program w ¿ycie sprawuj¹c kontrolê

nad jego realizacj¹. Wspomnieæ tu warto o istniej¹cym duchowym nurcie

dotycz¹cym wychowania cz³owieka, którego twórc¹ by³ na pocz¹tku lat

dwudziestych XX wieku Rudolf Steiner. Przedwczesna œmieræ tego myœli-

ciela i filozofa przerwa³a rozpoczête badania w powy¿szym zakresie; Stei-

ner opracowa³ program wychowania opartego na rozwoju duchowym cz³o-

wieka. Zak³ada³ on zgodnie z koncepcj¹ antropozofii istnienie w ka¿dej

jednostce pierwiastka duchowego, który nale¿y rozwijaæ. Mo¿e byæ to

osi¹gniête przez ka¿dego cz³owieka, gdy¿ absolutnie ka¿da jednostka po-

siada wrodzon¹ zdolnoœæ do rozwijania wewnêtrznej m¹droœci. Nie jest to

kwestia wiary, lecz wiedzy i mo¿e byæ wykorzystywana przy udziale odpo-

wiedzialnych pedagogów do przekszta³cania spo³ecznej rzeczywistoœci

w po¿¹danym kierunku.

11. Fakt pope³nienia przestêpstwa jest oceniany przez spo³eczeñstwo za

zachowanie wysoce naganne, staj¹c siê Ÿród³em ró¿norodnych konfliktów.

W tym zakresie kara jest wiêc sposobem eliminowania sytuacji konflikto-

wej wœród ogó³u spo³ecznoœci zarówno w chwili obecnej, jak i w przysz³o-

œci. Stanie siê to jednak mo¿liwe dopiero po nawi¹zaniu wspó³pracy pomiê-

dzy sprawc¹, ofiar¹ oraz spo³eczeñstwem. Porozumienie bêdzie mo¿liwe

dziêki wykorzystaniu mediacji i zadoœæuczynieniu spo³eczeñstwu poprzez

podjêcie dzia³añ wyrównuj¹cych straty wynik³e z pope³nienia czynu prze-

stêpczego na rzecz œrodowiska lokalnego. Nale¿¹ tutaj wszelkie prace

o charakterze spo³ecznym na terenie hospicjów, szpitali oraz prace inter-

wencyjne.

Aby wprowadziæ w ¿ycie i stosowaæ w praktyce na szerok¹ skalê dzia³ania

podlegaj¹ce teorii sprawiedliwego karania nale¿y w³¹czyæ spo³eczeñstwo

w rzeczywiste wykorzystanie kar œredniej mocy i œrodków probacyjnych.

Zwi¹zane jest to z zapewnieniem ludnoœci odpowiedniej w tym zakresie

edukacji.

Wyznacznikiem pañstwa prawa jest dostêpnoœæ do edukacji; w Polsce

obecnie ogó³ spo³eczeñstwa nie jest informowany, edukowany w wystar-

czaj¹cym stopniu w zakresie zwalczania przestêpczoœci innymi œrodkami

ni¿ represyjne œrodki penalne, nie posiada te¿ wiedzy o faktycznej sytuacji

psychospo³ecznej skazanych. Trudno jest pracowaæ na rzecz odst¹pienia

od stosowania kary pozbawienia wolnoœci, jeœli nie ma siê realnych szans na

zapewnienie spo³eczeñstwu mo¿liwoœci wyuczenia odpowiednich reakcji

spo³ecznych, postaw. Dzisiejsze postawy ludzi wobec nowej filozofii kara-

nia maj¹ raczej charakter fasadowy, populistyczny. Ma to œcis³y zwi¹zek

z faktem, i¿ za wykonywanie kary ponosi w g³ównej mierze odpowiedzial-
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noœæ rz¹d oraz dominuj¹cy trend polityczny. Wiêziennictwo nie odpowiada

za sposób wykonywania kary. Gdyby dano szansê spo³eczeñstwu – przed-

stawicielom banków, policji, pracownikom gmin – wykonywania kar poœre-

dnich w formie zastosowania na przyk³ad wolnoœci dozorowanej, by³aby

realna szansa w³aœciwego budowania postaw ludzi wobec kary, przestêpcy

i nowoczesnych metod zapobiegania przestêpstwu. Program edukacji aka-

demickiej nie uznaje koniecznoœci w³¹czenia doñ jako przedmiotu obliga-

toryjnego teorii sprawiedliwego karania czy nowej filozofii karania.

12. Wci¹¿ prawo karne, penitencjarne i procesowe posiada charakter

propenitencjarny, wystêpuje równie¿ wielkoœæ podmiotów kszta³tuj¹cych

prawo, zaœ resort wiêziennictwa nie pozostaje odpowiedzialny za kszta³t is-

tniej¹cych wiêzieñ. Proponowane reformy mog³yby zaradziæ obecnie ist-

niej¹cej sytuacji, wymaga to jednak prze³amania wielu barier. Bez pomocy

wp³ywowych polityków ¿aden inicjator zmian nie ma mo¿liwoœci zrealizo-

wania reform. Potrzebna jest tu wola polityczna partii posiadaj¹cych wiêk-

szoœæ parlamentarn¹. Tymczasem wielu polityków przez odsy³anie do

przestarza³ych i nieskutecznych teorii karnych negatywnie generuje œwia-

domoœæ spo³eczn¹ i propaguje populistyczny punkt widzenia na sprawy

kryminalne.

Promowanie wiary w niewystarczaj¹cy poziom zaufania w stosunku do

w³adz publicznych oraz niski poziom bezpieczeñstwa prawnego stoi w wy-

raŸnej sprzecznoœci z wprowadzaniem w ¿ycie kar poœrednich.

13. Prócz tego, wprowadzenie nowego systemu restrykcji karnych rodzi

wiele problemów organizacyjnych. Potencjalne wprowadzenie do podsta-

wowego systemu karnego poœredniego karania wraz z czêœciow¹ eliminacj¹

kar wiêzienia mog³oby wywo³aæ silny skutek dla personelu wiêziennego;

utraci³by on pozycjê instytucji karnej na rzecz organów zbieraj¹cych grzy-

wnê, kuratorów czy policjantów. Wydaje siê, i¿ najwiêkszymi przeciwnika-

mi wprowadzenia nowych sankcji s¹ jednostki funkcjonuj¹ce w istniej¹cej

strukturze organizacyjnej odpowiedzialnej za proces ³¹czenia kar z uwiê-

zieniem.

14. Kolejn¹ barier¹, na któr¹ natykaj¹ siê inicjatorzy reform, jest bariera

finansowa – jak wiadomo, bud¿et pañstwa nie ma mo¿liwoœci uczestnictwa

w kosztach reform skierowanych na wdro¿enie kar poœrednich w obrêb

podstawowych instytucji penalnych.

Istniej¹ce przeszkody nie wykluczaj¹ w sposób kategoryczny modyfikacji

systemu karania. Na pocz¹tek wystarczy zajêcie siê reform¹ postaw spo³ecz-

nych, przekonywaniem profesjonalnych grup zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹

w systemie o koniecznoœci ustanowienia narzêdzi nowoczesnej, efekty-
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wnej, humanitarnej polityki kryminalnej eliminuj¹cej przestêpczoœæ. W zna-

cznie póŸniejszym okresie nale¿a³oby wprowadziæ programy utylizacji infra-

struktury wiêziennej, programy specjalnych szkoleñ dla s³u¿by wiêziennej

dotycz¹ce nowych zadañ, program efektywnego zbierania grzywien.

15. Bardzo wa¿nym elementem w zakresie zmian systemowych by³yby

zmiany w obrêbie organu s¹du. S¹d powinien byæ organem niezawis³ym

przy wyborze œrodka i powinien mieæ mo¿liwoœæ jego zamiany w trakcie

wykonywania kary.

Kuratorzy stanowi¹cy grupê profesjonalistów powinni byæ stron¹ w postê-

powaniu s¹dowo-wykonawczym, w przeciwieñstwie do roli teraŸniejszej –

aparatu wykonawczego. Kurator jako specjalista winien stawiaæ diagnozê od-

noœnie do wyboru w³aœciwego œrodka karnego i jako organ wykonawczy wi-

nien móc korzystaæ z us³ug wolontariatu. Powy¿sze propozycje reform nie s¹

promowane przez instytucje rz¹dowe. Pomimo to istnieje szansa na przepro-

wadzenie pierwszej zmiany poprzez stworzenie nowego systemu kurateli ja-

ko podstawowego warunki dla systemu probacji w Polsce.

Probacja jest inwestycj¹ w ludzkoœæ; daje mo¿liwoœæ budowania, a nie

rujnowania ludzkiej osobowoœci, i w takim spojrzeniu powinna tkwiæ si³a

funkcjonowania nowego systemu karania.



Prof. dr hab. Andrzej Ba³andynowicz

Rekomendacje do artyku³u:
„System probacji propozycj¹ racjonalnego,

sprawiedliwego i efektywnego karania”

1. Badania kryminologiczne wyraŸnie podkreœlaj¹ istnienie zwi¹zku po-

miêdzy przestêpczoœci¹ a innymi problemami spo³ecznymi i to na pozio-

mie struktury mikro- i makrospo³ecznej. Ten bliski zwi¹zek upowa¿nia

badaczy do poszukiwania wspólnego i jednorodnego paradygmatu nauko-

wego dla zbudowania ca³oœciowego modelu zapobiegania zjawiskom pato-

logii spo³ecznej. Wydaje siê, i¿ terapia spo³eczna jest szans¹ na poziomie

integracyjnoœci myœli, filozofii i idei postêpowania do konstruowania tych-

¿e przedsiêwziêæ.

2. Dzia³alnoœæ reformatorska mo¿e byæ wy³¹cznie domen¹ zmiany obra-

zu rzeczywistoœci spo³ecznej poprzez przeobra¿enie jakoœciowe, a nie ilo-

œciowe. Te pierwsze polegaj¹ na modyfikacji obejmuj¹cych przewartoœcio-

wania co do celów, funkcji, zadañ oraz metod i œrodków postêpowania

w ujêciu strukturalnym i dynamicznym. Drugi zaœ rodzaj przebudowy

opiera siê na wybranych elementach zmian z katalogu czynników oddzia-

³uj¹cych na spo³eczeñstwo, nie wywo³uj¹c pozytywnych nastêpstw w sfe-

rze kontroli zjawisk spo³ecznych.

3. Odrzucaj¹c strategiê jako stan bezruchu spo³ecznego i charakteryzu-

j¹cy siê rezygnacj¹ z ca³oœciowych zmian, a jedynie dokonywaniem korekt,

które w niczym nie naruszaj¹ istoty – struktury, nale¿a³oby reformowaæ

procesy i zjawiska spo³eczne na poziomie podejœcia modernizacyjnego uw-

zglêdniaj¹cego globalnoœæ przekszta³ceñ jako warunku do koordynacji

dzia³añ w zakresie formu³owania nowego prawa wspartego na rzeczywi-

stym autorytecie. Na tej p³aszczyŸnie winna powstaæ homeostaza wszyst-

kich podmiotów organizuj¹cych dzia³alnoœæ profilaktyczn¹, socjalizacyjn¹

i resocjalizacyjn¹ w zakresie ograniczania zjawisk patologii spo³ecznej,

marginalizacji i wykluczenia spo³ecznego uznaj¹cych wspólne i funkcjo-

nalne prawo oparte na to¿samej aksjologii obiektywizuj¹cej jego treœæ jako
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okolicznoœci budowania systemowego podejœcia w zakresie profilaktyki

spo³ecznej drugiego stopnia.

4. Myœl reformatorska inspirowana nastawieniami konserwatywnymi, li-

beralnymi b¹dŸ radykalnymi co do intelektualnej koncepcji tych¿e zmian

i jakoœci formu³owanego prawa bêdzie z kolei decydowaæ o granicach, g³ê-

bokoœciach i motywach budowania struktur organizacyjnych odpowie-

dzialnych za wykonawstwo i realizacjê modelu profilaktyki spo³ecznej na

poziomie profilaktyki predeliktualnej, przestêpczej (objawowej) oraz post-

deliktualnej. Wydaje siê, i¿ zaadaptowanie rozwi¹zañ praktycznych z dzie-

dziny humanistycznej pedagogiki spo³ecznej uznaj¹cych model dzia³añ

klinicznych – wychowawczych oraz dzia³añ probacyjnych, pozwoli³oby do-

prowadziæ do integracyjnoœci organizowanego systemu na trzecim pozio-

mie, odpowiedzialnej za ponowny po aktywizacji udany powrót jedno-

stek do spo³eczeñstwa. Jest to mo¿liwe, aby w procesie zmian prowadzo-

nych w instytucjach pomocowych i probacyjnych doprowadzaæ jednostkê

do poziomu cz³owieka zintegrowanego poprzez rozbudowanie elemen-

tów to¿samoœci osobowej i to¿samoœci spo³ecznej, tj. sfery praw i wolnoœci

indywidualnej oraz odpowiedzialnoœci i zrozumienia spo³ecznego dla

tych osób.

5. W polskiej polityce kryminalnej nadal dominuje tendencja do orzeka-

nia za pope³nione przestêpstwo sankcji karnej w postaci kary bezwzglê-

dnego pozbawienia wolnoœci. Opiera siê ona w g³ównej mierze na prze-

œwiadczeniu, i¿ ka¿dy skazany bez wyj¹tku jest podatny na dane oddzia³y-

wania wychowawcze oraz za³o¿eniu, ¿e kara izolacyjna stwarza optymalne

warunki do przeprowadzenia okreœlonych czynnoœci w zakresie procesu re-

socjalizacji, które skutecznie reformuj¹c osobowoœæ przestêpcy zapobiega-

j¹ wyst¹pieniu zjawiska przestêpczoœci wtórnej.

Jednym z g³ównych powodów ferowania tego rodzaju kary jest spe³nia-

nie przez ni¹ funkcji zapobiegawczej wyra¿aj¹cej siê w braku mo¿liwoœci

dokonywania kolejnych czynów przestêpczych. Promowanie znaczenia

powy¿szej funkcji wydaje siê byæ jednak zabiegiem populistycznym, gdy¿

s¹dy po up³ywie pewnego czasu korzystaj¹ w sposób niejako automatyczny

z instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia, nie tylko w sto-

sunku do osadzonych stwarzaj¹cych najmniejsze ryzyko pope³nienie prze-

stêpstwa w przysz³oœci, ale równie¿ jednostek, które winny zostaæ poddane

znacznie œciœlejszemu nadzorowi.

Obecny punitywny model zwalczania przestêpczoœci, korzystaj¹cy

w szerokim zakresie z orzekania dotkliwych, niezró¿nicowanych œrodków

karnych, wydaje siê nie dostrzegaæ istniej¹cych ju¿ od pocz¹tków XIX stu-
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lecia nurtów neguj¹cych poprawcze wartoœci kary izolacji. Powsta³a na

prze³omie XIX i XX wieku koncepcja demoralizuj¹cego wp³ywu œrodowis-

ka wiêziennego na skazanego wspó³czeœnie potwierdzana jest przez wyni-

ki badañ empirycznych, przeprowadzanych w Polsce i krajach zachodnich.

Wykazuj¹ one otwarcie nik³¹ wartoœæ represyjnego modelu przestêpczoœci

dla efektów procesu resocjalizacji. Badania Krajewskiego udowodni³y, i¿

Polska posiada najwy¿szy w Europie wskaŸnik prizonizacji. Wed³ug wielu

autorów zjawisko przystosowania wiêziennego jest systemem autodestruk-

cyjnym i nie sprzyja prowadzeniu resocjalizacji w jednostkach penitencjar-

nych, nie przygotowuje wiêŸniów do ¿ycia na wolnoœci.

Badania uwidoczni³y ponadto, i¿ na podniesienie efektywnoœci kary izo-

lacyjnej nie wywiera wp³ywu okres pobytu w wiêzieniu, zw³aszcza zaœ d³u-

goterminowy charakter kary oraz fakt, ¿e kara wolnoœci nie stanowi skutecz-

nego œrodka poprawczego, zw³aszcza w przypadku orzekania jej wobec re-

cydywistów penitencjarnych.

Konieczne wydaje siê wiêc poszukiwanie doskonalszych sposobów i me-

tod oddzia³ywania na sprawców przestêpstw przez stworzenie odpowied-

niego systemu œrodków penalnych niezbêdnych do ograniczenia i zwalcza-

nia zjawiska przestêpczoœci.

6. W³aœciw¹ odpowiedzi¹ na wskazane poszukiwania jest rozwój idei

probacji jako profesjonalnej dzia³alnoœci ró¿nych podmiotów na rzecz osób

psychospo³ecznie dysfunkcyjnych w rygorach odpowiednich dla wolno-

œciowych sankcji karnoprawnych.

Wprowadzenie probacji jako nowej filozofii karania nie oznacza wymu-

szenia rezygnacji ze stosowania surowych œrodków penalnych, ogranicza

jednak ich stosowanie do rozmiarów niezbêdnych na potrzeby ochrony

spo³eczeñstwa.

Skazanie cz³owieka na pobyt w zak³adzie karnym ma sens jedynie

w sytuacji, gdy jakakolwiek kara ³agodniejsza by³aby ra¿¹co niewspó³mier-

na do wagi pope³nionego przestêpstwa (na przyk³ad ciê¿ka zbrodnia),

gdy wczeœniej stosowane sankcje nie spe³ni³yby za³o¿onych celów oraz

w przypadku, gdy izolacja mog³aby zapobiec kolejnym naruszeniom

prawa.

Probacja winna stanowiæ system poprawczy, przede wszystkim umo¿li-

wiaj¹cy skazanemu udany powrót do ¿ycia w spo³eczeñstwie oraz dawaæ

szansê rehabilitacji w warunkach wolnoœci kontrolowanej.

Nie ukrywam, i¿ filozofia probacji stanowi próbê rewolucyjnego podej-

œcia w polityce karania, proponuje bowiem jakoœciowe, generalne zmiany

w obrêbie polityki kryminalnej.

204



Nie mo¿na jej traktowaæ jako wy³¹cznie korekty systemowej, która

wprowadzona do polityki w niczym nie narusza ustanowionych wczeœniej

funkcji i zadañ.

Chc¹c usprawniæ i zmieniæ politykê karania, która jest integraln¹ czêœci¹

polityki kryminalnej obok œciœle zwi¹zanej z ni¹ polityki legislacyjnej i peni-

tencjarnej, nale¿y wprowadziæ i stosowaæ system kar poœrednich. Zapropono-

wana koncepcja œrodków probacyjnych opiera siê na idei wspó³uczestnictwa

ogó³u spo³eczeñstwa w realizacji celów polityki kryminalnej, niezbêdne jest

wiêc rzetelne, kompleksowe uœwiadamianie ludzi za pomoc¹ stosownych me-

tod, i¿ ma ono szansê byæ skutecznie chronione przed zjawiskiem przestêp-

czoœci za pomoc¹ innych sposobów ni¿ klasyczne œrodki represji.

7. Niezmiernie istotne jest rozbicie funkcjonuj¹cego w œwiadomoœci

spo³ecznej mitu represji oraz opartego na nim sposobu myœlenia, i¿ kara

skuteczna to kara jedynie surowa, gdzie wzmaganie elementów represyj-

nych podnosi jeszcze jej skutecznoœæ.

Jak wykaza³em, kary poœrednie nie powinny byæ traktowane jako alter-

natywa dla kary pozbawienia wolnoœci. S¹ one niezale¿nymi sankcjami

uzupe³niaj¹cymi lukê pomiêdzy kar¹ izolacyjn¹ a œrodkami probacyjnymi.

Oprócz tego, sformu³owanie „kary alternatywne” przywo³ywaæ mo¿e

skojarzenie, i¿ mamy do czynienia z substytutami kary pozbawienia wolno-

œci, co z kolei prowadziæ mo¿e do przekonania, i¿ jedyn¹ wydajn¹ sankcj¹

jest kara wiêzienia.

Kary poœrednie nie mog¹ byæ równie¿ nazywane sankcjami poœrednimi,

gdy¿ w odbiorze spo³ecznym kara uto¿samiana jest z faktem pozbawienia

wolnoœci, kary poœrednie mog³yby wiêc zostaæ uznane za ³agodniejsz¹ for-

mê postêpowania wobec sprawcy przestêpstwa.

Kary poœrednie nie mog¹ byæ karami mniej dolegliwymi, musz¹ stano-

wiæ równoprawny element istniej¹cego systemu œrodków represji karnych.

Kary poœrednie, jak równie¿ œrodki probacyjne musz¹ byæ traktowane

w sposób autonomiczny, nie stanowi¹ bowiem zastêpstwa, ale posiadaj¹

dolegliwoœæ samoistn¹ w myœl sprawiedliwoœci formalnej oraz sprawiedli-

woœci wyrównawczej.

Nie ulega wiêc w¹tpliwoœci, i¿ kara powinna byæ nieuchronna i powinna

zawieraæ element dolegliwoœci czy przymusu. Trzeba mieæ jednak na uwa-

dze fakt, i¿ jej pierwotnym celem jest przede wszystkim resocjalizacja i po-

prawa cz³owieka w zakresie jego spo³ecznego, emocjonalnego i duchowego

funkcjonowania. W zwi¹zku z powy¿szym karê probacyjn¹ powinna cecho-

waæ odpowiedzialnoœæ polegaj¹ca na wspó³miernoœci orzekanej kary do po-

pe³nionego czynu zabronionego oraz skutków, jakie wywo³a³.
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8. Orzekane kary powinny byæ warunkowane zale¿noœci¹ od etiologii za-

chowañ przestêpczych. S¹dy ekwiwalencjê winny rozumieæ jako równo-

wa¿nik funkcji pe³nionych przez kary, czêsto ró¿nego rodzaju wobec rodza-

jowo podobnych przestêpców (D.J. West, 1983).

Kary sprawiedliwe nie maj¹ dzieliæ siê na kary ³agodne b¹dŸ surowe, tylko

na odpowiednie lub nieodpowiednie charakterowi czynu przestêpczego.

Ból czy cierpienie mog¹ byæ wyznacznikami zas³u¿onej kary jedynie

w takim znaczeniu, i¿ wymierzana kara nie deprecjonuje wagi przestêp-

stwa poprzez na przyk³ad wyrozumia³oœæ dla obecnej sytuacji ¿yciowej

sprawcy, nie powinna równie¿ sankcjonowaæ cierpienia przesadnego w sto-

sunku do pope³nionego czynu lub stopnia demoralizacji.

W za³o¿eniach polityki kryminalnej powinno byæ zaznaczone w wyraŸny

sposób, i¿ wartoœciowanie sankcji pod wzglêdem ograniczania autonomii,

zadawania bólu nie ma ¿adnego sensu; ekwiwalencja kar powinna wyra¿aæ

siê w ich funkcjach.

Kara sprawiedliwa winna wiêc spe³niaæ funkcje w zakresie spe³nienia

wymogów sprawiedliwoœci formalnej (nale¿y tu: odpowiednioœæ kary;

ró¿ne rodzaje kar dla ró¿nego rodzaju przestêpstw) oraz sprawiedliwoœci

wyrównawczej, zwi¹zanej z wyrównywaniem strat powsta³ych w wyniku

pope³nienia przestêpstw na poziomie ofiar sprawcy przestêpstwa, spo³e-

czeñstwa oraz samego sprawcy.

Kary probacyjne nale¿y konstruowaæ w taki sposób, by osi¹ga³y elemen-

ty obydwu rodzajów sprawiedliwoœci. Nie wystêpuj¹ zreszt¹ istotne prze-

szkody w zakresie kszta³towania sposobów i powinnoœci dozoru w przypad-

ku intensywnej probacji oraz rodzaju, czasu w przypadku orzeczenia przy-

musowego wykonywania prac spo³ecznych. W³¹czyæ tu mo¿na programy

walki z wszelkimi uzale¿nieniami, pomoc osobom upoœledzonym umys³owo

b¹dŸ niesprawnym fizycznie. Intensywna probacja to równie¿ mo¿liwoœæ za-

stosowania dozoru rezydencjalnego oraz poddania przestêpcy monitoringo-

wi elektronicznemu czy zastosowanie kary grzywny samoistnej.

9. Probacja jako nowa filozofia karania musi byæ budowana jako system

kar. Kary poœrednie, do których zalicza siê miêdzy innymi intensywn¹ pro-

bacjê nie powinny funkcjonowaæ w izolacji, lecz pozostawaæ po³¹czone;

w sytuacji gdy wybrany zestaw kar okaza³by siê nieefektywny, mo¿na by³o-

by wesprzeæ go krótkoterminowym pobytem w placówce zamkniêtej.

Wszystkie elementy kary musz¹ byæ œciœle egzekwowane, aby przys³u¿yæ

siê w zadowalaj¹cym stopniu ofierze przestêpstwa, spo³eczeñstwu oraz sa-

memu przestêpcy. Musz¹ byæ nadto orzekane i stosowane w skali masowej,

w celu doprowadzenia do marginalizacji instytucji warunkowego przedter-
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minowego zwolnienia, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozba-

wienia wolnoœci, pozwoli³oby te¿ na zlikwidowanie przeludnienia wiêzieñ.

Zasadne wydaje siê obci¹¿enie skazanego pe³nymi lub czêœciowymi kosz-

tami kar orzekanych w systemie intensywnej probacji. Z punktu widzenia

efektywnoœci procesu resocjalizacji nieskuteczne jest wprowadzenie kar

poœrednich bez stosowania przez s¹dy dyrektyw odnoœnie do koniecznoœci

zbierania pe³nego zestawu informacji o sytuacji socjalno-bytowej przestêp-

cy, warto równie¿ wykazywaæ kontrolowany optymizm w ocenie oddzia³y-

wania tych kar.

Ka¿dy rodzaj orzeczonej kary powinien s³u¿yæ naprawie jednostki, do-

legliwoœæ zawarta w treœci kary ma na celu resocjalizacjê, obiegaj¹c od nie-

go jedynie utrwali siê wadliwe mechanizmy postêpowania przestêpcy.

10. Nale¿y przede wszystkim mieæ na uwadze, i¿ nowa filozofia karania

jest traktowana jako teoria wychowania do wolnoœci oraz teoria adaptacji do

wolnoœci. Oznacza to przygotowanie skazanego i nauczenie go poprawnego

pe³nienia okreœlonych ról w œrodowisku spo³ecznym, akceptowanych po-

wszechnie form zachowañ jako alternatyw wobec pope³nianych uprzednio

czynów zabronionych i zachowañ antyspo³ecznych. Zak³ada tworzenie po-

zytywnych zmian w osobowoœci sprawcy oraz wyrównywanie psychicznych

dysfunkcji, pomaga te¿ wdra¿aæ ca³y program w ¿ycie sprawuj¹c kontrolê

nad jego realizacj¹. Wspomnieæ tu warto o istniej¹cym duchowym nurcie

dotycz¹cym wychowania cz³owieka, którego twórc¹ by³ na pocz¹tku lat

dwudziestych XX wieku Rudolf Steiner. Przedwczesna œmieræ tego myœli-

ciela i filozofa przerwa³a rozpoczête badania w powy¿szym zakresie; Stei-

ner opracowa³ program wychowania opartego na rozwoju duchowym

cz³owieka. Zak³ada³ on zgodnie z koncepcj¹ antropozofii istnienie w ka¿-

dej jednostce pierwiastka duchowego, który nale¿y rozwijaæ. Mo¿e byæ to

osi¹gniête przez ka¿dego cz³owieka, gdy¿ absolutnie ka¿da jednostka po-

siada wrodzon¹ zdolnoœæ do rozwijania wewnêtrznej m¹droœci. Nie jest to

kwestia wiary, lecz wiedzy i mo¿e byæ wykorzystywana przy udziale odpo-

wiedzialnych pedagogów do przekszta³cania spo³ecznej rzeczywistoœci

w po¿¹danym kierunku.

11. Fakt pope³nienia przestêpstwa jest oceniany przez spo³eczeñstwo za

zachowanie wysoce naganne, staj¹c siê Ÿród³em ró¿norodnych konfliktów.

W tym zakresie kara jest wiêc sposobem eliminowania sytuacji konflikto-

wej wœród ogó³u spo³ecznoœci zarówno w chwili obecnej, jak i w przysz³oœci.

Stanie siê to jednak mo¿liwe dopiero po nawi¹zaniu wspó³pracy pomiêdzy

sprawc¹, ofiar¹ oraz spo³eczeñstwem. Porozumienie bêdzie mo¿liwe dziêki

wykorzystaniu mediacji i zadoœæuczynieniu spo³eczeñstwu poprzez podjê-
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cie dzia³añ wyrównuj¹cych straty wynik³e z pope³nienia czynu przestêp-

czego na rzecz œrodowiska lokalnego. Nale¿¹ tutaj wszelkie prace o charak-

terze spo³ecznym na terenie hospicjów, szpitali oraz prace interwencyjne.

Aby wprowadziæ w ¿ycie i stosowaæ w praktyce na szerok¹ skalê dzia³a-

nia podlegaj¹ce teorii sprawiedliwego karania, nale¿y w³¹czyæ spo³eczeñ-

stwo w rzeczywiste wykorzystanie kar œredniej mocy i œrodków probacyj-

nych. Zwi¹zane jest to z zapewnieniem ludnoœci odpowiedniej w tym

zakresie edukacji.

Wyznacznikiem pañstwa prawa jest dostêpnoœæ do edukacji; w Polsce

obecnie ogó³ spo³eczeñstwa nie jest informowany, edukowany w wystar-

czaj¹cym stopniu w zakresie zwalczania przestêpczoœci innymi œrodkami

ni¿ represyjne œrodki penalne, nie posiada te¿ wiedzy o faktycznej sytuacji

psychospo³ecznej skazanych. Trudno jest pracowaæ na rzecz odst¹pienia

od stosowania kary pozbawienia wolnoœci, jeœli nie ma siê realnych szans na

zapewnienie spo³eczeñstwu mo¿liwoœci wyuczenia odpowiednich reakcji

spo³ecznych, postaw. Dzisiejsze postawy ludzi wobec nowej filozofii kara-

nia maj¹ raczej charakter fasadowy, populistyczny. Ma to œcis³y zwi¹zek

z faktem, i¿ za wykonywanie kary ponosi w g³ównej mierze odpowiedzial-

noœæ rz¹d oraz dominuj¹cy trend polityczny. Wiêziennictwo nie odpowiada

za sposób wykonywania kary. Gdyby dano szansê spo³eczeñstwu – przed-

stawicielom banków, policji, pracownikom gmin – wykonywania kar poœre-

dnich w formie zastosowania na przyk³ad wolnoœci dozorowanej, by³aby

realna szansa w³aœciwego budowania postaw ludzi wobec kary, przestêpcy

i nowoczesnych metod zapobiegania przestêpstwu. Program edukacji aka-

demickiej nie uznaje koniecznoœci w³¹czenia doñ jako przedmiotu obliga-

toryjnego teorii sprawiedliwego karania czy nowej filozofii karania.

12. Wci¹¿ prawo karne, penitencjarne i procesowe ma charakter prope-

nitencjarny, wystêpuje równie¿ wieloœæ podmiotów kszta³tuj¹cych prawo,

zaœ resort wiêziennictwa nie pozostaje odpowiedzialnym za kszta³t istnie-

j¹cych wiêzieñ. Proponowane formy mog³yby zaradziæ obecnie istniej¹cej

sytuacji, wymaga to jednak prze³amania wielu barier. Bez pomocy wp³ywo-

wych polityków ¿aden inicjator zmian nie ma mo¿liwoœci zrealizowania re-

form. Potrzebna jest tu wola polityczna partii posiadaj¹cych wiêkszoœæ parla-

mentarn¹. Tymczasem wielu polityków przez odsy³anie do przestarza³ych

i nieskutecznych teorii karnych negatywnie generuje œwiadomoœæ spo³eczn¹

i propaguje populistyczny punkt widzenia na sprawy kryminalne.

Promowanie wiary w niewystarczaj¹cy poziom zaufania w stosunku do

w³adz publicznych oraz niski poziom bezpieczeñstwa prawnego stoi w wy-

raŸnej sprzecznoœci z wprowadzaniem w ¿ycie kar poœrednich.
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13. Prócz tego, wprowadzenie nowego systemu restrykcji karnych rodzi

wiele problemów organizacyjnych. Potencjalne wprowadzenie do podsta-

wowego systemu karnego poœredniego karania oraz z czêœciow¹ eliminacj¹

kar wiêzienia mog³oby wywo³aæ silny skutek dla personelu wiêziennego;

utraci³by on pozycjê instytucji karnej na rzecz organów zbieraj¹cych grzy-

wnê, kuratorów czy policjantów. Wydaje siê, i¿ najwiêkszymi przeciwnika-

mi wprowadzenia nowych sankcji s¹ jednostki funkcjonuj¹ce w istniej¹cej

strukturze organizacyjnej odpowiedzialnej za proces ³¹czenia kar z uwiê-

zieniem.

14. Kolejn¹ barier¹, na któr¹ natykaj¹ siê inicjatorzy reform, jest bariera

finansowa – jak wiadomo bud¿et pañstwa nie ma mo¿liwoœci uczestnictwa

w kosztach reform skierowanych na wdro¿enie kar poœrednich w obrêb

podstawowych instytucji penalnych.

Istniej¹ce przeszkody nie wykluczaj¹ w sposób kategoryczny modyfika-

cji systemu karania. Na pocz¹tek wystarczy zajêcie siê reform¹ postaw spo-

³ecznych, przekonywaniem profesjonalnych grup zwi¹zanych z dzia³alno-

œci¹ w systemie, o koniecznoœci ustanowienia narzêdzi nowoczesnej, efek-

tywnej, humanitarnej polityki kryminalnej eliminuj¹cej przestêpczoœæ.

W znacznie póŸniejszym okresie nale¿a³oby wprowadziæ programy utyliza-

cji infrastruktury wiêziennej, programy specjalnych szkoleñ dla s³u¿by

wiêziennej dotycz¹ce nowych zadañ, program efektywnego zbierania grzy-

wien.

15. Bardzo wa¿nym elementem w zakresie zmian systemowych by³yby

zmiany w obrêbie organu s¹du. S¹d powinien byæ organem niezawis³ym

przy wyborze œrodka i powinien mieæ mo¿liwoœæ jego zmiany w trakcie wy-

konywania kary.

Kuratorzy stanowi¹cy grupê profesjonalistów powinni byæ stron¹ w po-

stêpowaniu s¹dowo-wykonawczym, w przeciwieñstwie do roli teraŸniej-

szej – aparatu wykonawczego. Kurator jako specjalista winien stawiaæ

diagnozê odnoœnie do wyboru w³aœciwego œrodka karnego i jako organ

wykonawczy winien móc korzystaæ z us³ug wolontariatu. Powy¿sze pro-

pozycje reform nie s¹ promowane przez instytucje rz¹dowe. Pomimo to,

istnieje szansa na przeprowadzenie pierwszej zmiany poprzez stworzenie

nowego systemu kurateli jako podstawowego warunku dla systemu proba-

cji w Polsce.

Probacja jest inwestycj¹ w ludzkoœæ; daje mo¿liwoœæ budowania, a nie

rujnowania ludzkiej osobowoœci, i w takim spojrzeniu powinna tkwiæ si³a

funkcjonowania nowego systemu karania.



Prof. dr hab. Leon Tyszkiewicz

Probacja
czy kara pozbawienia wolnoœci

Terminologia i podstawowe pojêcia

Wypada zacz¹æ od uœciœleñ terminologicznych. Nie ma w¹tpliwoœci co

do znaczenia i zakresu nazwy „kara pozbawienia wolnoœci”, choæ – nawia-

sem warto dodaæ – ¿e chyba lepsza by³aby stara nazwa „wiêzienie”, która

ma bardziej wyrazisty negatywny wydŸwiêk emocjonalny, w tym przypad-

ku po¿¹dany.

Niejasnoœci zwi¹zane s¹ natomiast z terminem „probacja”, a jeszcze bar-

dziej z u¿ytym w temacie naszej konferencji okreœleniem „probacyjne

œrodki karne”. Osi¹gniêcie precyzji jest tu niezbêdne, jeœli chcemy uzys-

kaæ odpowiednio uzasadnion¹ odpowiedŸ na postawione w tytule niniej-

szego opracowania pytanie.

W trosce o przejrzyst¹ i niebudz¹c¹ w¹tpliwoœci siatkê pojêæ nale¿y

przyj¹æ, ¿e „probacja” to wolnoœæ kontrolowana przez kuratora b¹dŸ inny,

przez prawo okreœlony, podmiot (osobê godn¹ zaufania, stowarzyszenie, in-

stytucjê albo organizacjê spo³eczn¹, do której dzia³alnoœci nale¿y troska

o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym). Dla

uproszczenia w dalszym tekœcie bêdzie mowa tylko o kuratorze, który naj-

czêœciej wystêpuje w probacji. Probacja wi¹¿e siê z regu³y z na³o¿eniem na

poddan¹ probacji osobê odpowiednich obowi¹zków. W polskich tekstach

prawnych obecnie obowi¹zuj¹cych odnoœnie do osób doros³ych tak pojêta

probacja nosi nazwê „dozoru”. Jak wynika z art. 171 § 2 k.k.w. – funkcja do-

zoru polega na „pomocy w readaptacji spo³ecznej skazanego”, zaœ „kontrola

œcis³ego wykonywania przez skazanego na³o¿onych na niego obowi¹zków
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i poleceñ ma na celu wychowawcze oddzia³ywanie i zapobieganie powroto-

wi do przestêpstwa”.

Inaczej ni¿ w postêpowaniu z nieletnimi, w przypadku doros³ych dozór

kuratora jest œrodkiem penalnym niesamoistnym, bowiem wystêpuje za-

wsze obok innego œrodka penalnego, a mianowicie obok warunkowego

umorzenia postêpowania, warunkowego zawieszenia wykonania kary po-

zbawienia wolnoœci i warunkowego przedterminowego zwolnienia, czyli

œrodków, które ustawodawca nazywa „œrodkami zwi¹zanymi z poddaniem

sprawcy próbie” oraz obok kary ograniczenia wolnoœci.

Poniewa¿ probacja jest najczêœciej zwi¹zana z wymienionymi wy¿ej

œrodkami zwi¹zanymi z poddaniem sprawcy próbie, nazwiemy je „œrodka-

mi probacyjnymi”. Nale¿y tê nazwê uznaæ za w³aœciw¹, mimo ¿e probacja

nie zawsze im towarzyszy, bowiem trzeba zwróciæ uwagê na to, ¿e i w tych

przypadkach, w których nie ma pe³nego dozoru, wystêpuje dozór nazywa-

ny „uproszczonym”, oparty na art. 14 §1 k.k.w. Tak wiêc i tu jest mimo

wszystko wolnoœæ „dozorowana”.

Charakterystyka œrodków probacyjnych nie by³aby kompletna, gdyby

nie uwypukliæ istoty tworz¹cych je instytucji penalnych widzianych od

strony podstawowej dla prawa karnego, represji karnej. Otó¿ – jak mia³em

to ju¿ okazjê wykazaæ – warunkowe umorzenie postêpowania, warunkowe

zawieszenie wykonania kary i warunkowe przedterminowe zwolnienie to

instytucje, których istotê oddaje najlepiej nazwa „ulgi warunkowe”. Sens

tych instytucji polega na tym, ¿e rezygnuje siê ze skazania b¹dŸ z wykona-

nia orzeczonej kary w ca³oœci albo w czêœci pod warunkiem poprawnego za-

chowania w okresie próby.*

Zgodnie z tym, co powiedziano wy¿ej – œrodek probacyjny to po³¹czenie

probacji (dozoru) z ulg¹ warunkow¹. Wynika z tego, ¿e u¿yte w okreœleniu

tematu naszej konferencji wyra¿enie „probacyjne œrodki karania” nie jest

adekwatne do rzeczywistoœci, lepiej by³oby powiedzieæ „probacyjne œrod-

ki rezygnacji z karania”, choæ i takie sformu³owanie te¿ nie jest w pe³ni po-

prawne, bowiem ta rezygnacja jest przecie¿ warunkowa, z tym ¿e warunko-

woœæ tej rezygnacji – jak wynika z praktyki – jest ma³o realna.

Staj¹cy przed praktyk¹ polityki karnej dylemat: „œrodki probacyjne czy

bezwzglêdna kara pozbawienia wolnoœci?” ma z wielu wzglêdów formalne

znaczenie. Chodzi o to, czy i w jakich przypadkach mo¿na zrezygnowaæ
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z realnego ukarania zastêpuj¹c je dzia³alnoœci¹ wychowawczo-opiekuñcz¹

kuratora s¹dowego.

Jak zwykle w takich przypadkach trzeba koniecznie siêgn¹æ do wyni-

ków badañ naukowych.

Efektywnoœæ prawa karnego oraz œrodków penalnych
zak³adowych i wolnoœciowych w œwietle badañ

Nale¿y zacz¹æ od wyników badañ nad generaln¹ efektywnoœci¹ prawa

karnego. Badania takie podjêliœmy w Katedrze Prawa Karnego i Krymino-

logii Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach. Dotyczy³y one koñca lat dzie-

wiêædziesi¹tych. W anonimowych ankietach skierowanych do potencjalnych

ofiar przestêpstw pytano o przypadki wiktymizacji ró¿nymi kategoriami prze-

stêpstw oraz fakt, czy pope³nione na szkodê respondentów przestêpstwa

zosta³y ukarane. Wyniki oparte na 414 otrzymanych ankietach by³y nastê-

puj¹ce. Liczba zg³aszanych organom œcigania przestêpstw wynios³a oko³o

20% ogó³u pope³nionych czynów karanych, zaœ liczba czynów ukaranych

ukszta³towa³a siê na poziomie oko³o 4% tego ogó³u.*. Wynik ten jest prze-

ra¿aj¹co niski, ale jego adekwatnoœæ nie budzi w¹tpliwoœci. Liczba zg³asza-

nych przestêpstw równie¿ w innych badaniach jest zbli¿ona do 20%,** zaœ

wed³ug statystyki policyjnej wykrywalnoœæ zg³oszonych przestêpstw wy-

nosi oko³o 50%, co daje 10% ogó³u pope³nionych czynów karalnych. Je¿eli

uwzglêdnimy ró¿ne trudnoœci, z którymi borykaj¹ siê w ostatnich latach or-

gany œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci, to nale¿y przyj¹æ, i¿ liczba ukara-

nych czynów mo¿e byæ nawet wyraŸnie ni¿sza od 10% ogó³u pope³nionych

przestêpstw.

Ukazane wy¿ej niepokoj¹ce wyniki badañ nakazuj¹ podchodziæ z mak-

symaln¹ uwag¹ do polityki karnej w tych w sumie nielicznych przypad-

kach, w których prawo karne znajduje pe³ne zastosowanie. Nale¿y tu

z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ mieæ na wzglêdzie tak efekty stosowania œrod-

ków penalnych wobec osób karanych, jak i ogólnospo³eczny wydŸwiêk po-

dejmowanych decyzji.
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Ale ocena efektywnoœci prawa karnego nie mo¿e ograniczaæ siê do rela-

cji czynów ukaranych do ogó³u przestêpstw pope³nionych, wa¿ny tu jest

te¿ dalszy etap, którym jest efektywnoœæ karania, a wiêc skutecznoœæ orze-

czonych œrodków penalnych. I tutaj dysponujemy wynikami badañ prze-

prowadzonych przez Katedrê Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu

Œl¹skiego w Katowicach.

W naszych badaniach, którymi objêliœmy zarówno nieletnich (434 oso-

by), jak i m³odocianych (284 osoby) uwzglêdniliœmy, o czym czasem siê za-

pomina, problem selektywnoœci przy wymiarze kary, czyli fakt, i¿ ró¿ne

œrodki penalne stosowane s¹ wobec ró¿nych osób, co uniemo¿liwia miaro-

dajne porównanie efektywnoœci tych œrodków. By unikn¹æ tej niedogodno-

œci, porównywaliœmy efektywnoœæ œrodków penalnych wolnoœciowych i za-

k³adowych na grupach osób o zbli¿onej charakterystyce kryminologicznej.

Wszystkie nasze badania wskaza³y na lepsze wyniki stosowania œrodków

wolnoœciowych w porównaniu ze œrodkami zak³adowymi.* Interpretacja te-

go wyniku mo¿e byæ jednak ró¿na. Mo¿na wysun¹æ twierdzenie, ¿e œrodki

wolnoœciowe s¹ bardziej skuteczne ni¿ œrodki zak³adowe, czyli ¿e kuratorzy

dla nieletnich i kuratorzy dla osób, którym zawieszono wykonanie kary po-

zbawienia wolnoœci, a s¹ to najczêœciej stosowane œrodki wolnoœciowe,

osi¹gaj¹ lepsze wyniki ni¿ personel zak³adów wychowawczych, popraw-

czych czy karnych. Ale jest to interpretacja, której trafnoœæ jest w¹tpliwa ze

wzglêdu na znany fakt braku profesjonalnego przygotowania ogromnej

czêœci kadry kuratorów spo³ecznych i nierzadkie formalne tylko wykony-

wanie ich zadañ. Bli¿sza prawdy wydaje siê inna interpretacja, wed³ug któ-

rej œrodki wolnoœciowe, nawet najgorzej wykonywane czy w ogóle niewyko-

nywane s¹ nieszkodliwe, zaœ œrodki zak³adowe, nawet najlepiej realizowa-

ne, wzmagaj¹ kryminogenny syndrom przez m.in. dodatkowy kontakt

z ludŸmi zdemoralizowanymi, co jest zjawiskiem nieuniknionym i nasila-

j¹cym siê w miarê postêpuj¹cego ograniczenia czêstotliwoœci stosowania

œrodków zak³adowych, charakterystycznego dla polityki orzeczniczej s¹dów

w ostatnich czasach.

Niezale¿nie od tego, jak¹ z wymienionych interpretacji siê przyjmie,

z naszych badañ p³ynie postulat, by w myœl zasady primum non nocere

(przede wszystkim nie szkodziæ) preferowaæ œrodki wolnoœciowe.

W naszych badaniach nie zajmowaliœmy siê odrêbnie probacj¹ (dozo-

rem). Jednak w badaniach, w których ten œrodek penalny zosta³ uwzglê-
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dniony, nie uzyskano wyniku wskazuj¹cego na wyraŸn¹ efektywnoœæ tego

œrodka.

W badaniach nad efektywnoœci¹ warunkowego zawieszenia wykonania

kary pozbawienia wolnoœci stwierdzono, ¿e nieudane okresy próby mia³y

miejsce w 17,33% przypadków, gdy dozór by³ stosowany, zaœ w 16,57,%

gdy go nie by³o. Nieco lepiej dla dozoru wypad³o badanie efektywnoœci

mierzonej wynikami 5-letniej katamnezy. Tutaj analogicznie odsetki doty-

cz¹ce powrotu do przestêpstwa by³y nastêpuj¹ce: 34,66% i 40,67%, ale nie

jest ca³kiem pewne, czy ten wynik mo¿na zapisaæ na konto dozoru. Dla

œcis³oœci nale¿y dodaæ, ¿e w tych badaniach potraktowano ³¹cznie dozór i po-

rêczenie, ale przypadki tego ostatniego by³y bardzo nieliczne. (6,9%).*

Badanie efektywnoœci warunkowego przedterminowego zwolnienia

wykaza³o, i¿ po up³ywie 3,5 roku od zwolnienia z zak³adu karnego do prze-

stêpstwa powróci³o 40,7% zwolnionych poddanych dozorowi, przy 40,6%

powracaj¹cych do przestêpstwa wœród tych, którzy nie byli poddani dozo-

rowi.**

Byæ mo¿e, i¿ przy ocenie przedstawionych wyników trzeba braæ pod

uwagê to, i¿ s¹dy stosowa³y dozór w tych przypadkach, które uznawa³y za

powa¿niejsze z punktu widzenia kryminologicznego. Gdyby tak by³o, a to

jest wysoce prawdopodobne, to podobne wyniki w przypadku dozoru b¹dŸ

jego braku œwiadczy³yby mimo wszystko na korzyœæ skutecznoœci dozoru.

S¹d wobec wyboru: œrodek probacyjny
czy bezwzglêdna kara pozbawienia wolnoœci?

Oczywiœcie s¹ sytuacje, gdy tego dylematu nie ma. Dotyczy to wyraŸnie

przez prawo okreœlonych przypadków, gdy orzeczenie warunkowego umo-

rzenia postêpowania czy warunkowego zawieszenia wykonania kary jest

wykluczone. Chodzi tu o przestêpstwa powa¿ne. Ale tego dylematu nie ma

te¿ w przypadku tych czynów zabronionych, za które – z uwagi na stosun-

kowo ni¿szy stopieñ spo³ecznej szkodliwoœci – ustawodawca nie przewi-

dzia³ kary pozbawienia wolnoœci.
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Ogromna jednak liczba przestêpstw o mniej lub bardziej zbli¿onym do

œredniego stopniu spo³ecznej szkodliwoœci otwiera szeroki wachlarz mo¿li-

woœci w zakresie wymiaru kary i stosowania œrodków probacyjnych i kary

bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci.

Zmierzaj¹c do naœwietlenia jego szczegó³ów nale¿y podkreœliæ, ¿e zgod-

nie z art. 56 k.k. we wszystkich tych przypadkach nale¿y stosowaæ ³¹cznie

zasady wymiaru kary zawarte w art. 53, 54 § 1 i 55 k.k. S¹ one nastêpuj¹ce:

1. dolegliwoœæ kary nie mo¿e przekraczaæ stopnia winy,

2. nale¿y uwzglêdniæ stopieñ spo³ecznej szkodliwoœci czynu,

3. nale¿y mieæ na uwadze cele zapobiegawcze i wychowawcze, które po-

winny byæ osi¹gniête w stosunku do skazanego,

4. nale¿y mieæ na wzglêdzie potrzeby w zakresie kszta³towania œwiado-

moœci prawnej spo³eczeñstwa,

5. wymierzaj¹c karê nieletniemu albo m³odocianemu nale¿y kierowaæ

siê przede wszystkim tym, aby sprawcê wychowaæ.

¯adna z wymienionych dyrektyw nie zawiera wskazówki, jak rozwi¹zaæ

interesuj¹cy nas dylemat. Uldze warunkowej, z któr¹ integralnie zwi¹zany

jest œrodek probacyjny, sprzeciwiaj¹ siê dyrektywy wymienione ad. 2 i 4,

z kolei za ulg¹ warunkow¹ mo¿e w uzasadnionych przypadkach przema-

wiaæ dyrektywa wymieniona ad. 3. Jeœli chodzi o dyrektywê wymienion¹

w ad. 5, to przemawia ona tak przeciwko stosowaniu kary bezwzglêdnego

pozbawienia wolnoœci jako demoralizuj¹cej, jak i przeciwko œrodkom pro-

bacyjnym ze wzgl¹du na zawart¹ w nich ulgê warunkow¹, która jest niewystar-

czaj¹ca z punktu widzenia wychowawczego. Trzeba dodaæ, ¿e dyrektywa wy-

mieniona ad. 1. nie ma znaczenia dla rozwa¿anego tu problemu.

W gruncie rzeczy nie wiadomo, jak racjonalnie i zgodnie ze skrupulatnie

stosowanym Kodeksem karnym rozwi¹zaæ postawiony problem.

Oczywiœcie praktyka s¹dowa musi sobie tu radziæ i czyni to w ten spo-

sób, ¿e gdzie tylko mo¿e, unika orzekania kary bezwzglêdnego pozbawie-

nia wolnoœci maj¹c na uwadze wyra¿ony w art. 58 § 1 k.k. prymat œrodków

penalnych wolnoœciowych oraz przeludnienie zak³adów karnych i w ich

miejsce stosuje bardzo szeroko ulgi warunkowe w przypadkach powa¿niej-

szych uzupe³nione orzeczeniem probacji.

Taka polityka karna, której krytykê przedstawi³em ju¿ gdzie indziej*,

rodzi powa¿ne obawy o efekty walki z przestêpczoœci¹, której rozwojowi

iloœciowemu i jakoœciowemu sprzyja rosn¹ca demoralizacja spo³eczeñstwa.
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Propozycja integracyjnego rozwi¹zania

Polityka ¿ywio³owego stosowania ulg warunkowych musi zostaæ zaha-

mowana, co powoduje, ¿e stajemy wobec koniecznoœci czêstszego stosowa-

nia kary bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci, ale powinny to byæ kary

pozbawienia wolnoœci krótkoterminowe, czyli w wymiarze kilku miesiêcy.

Za takim rozwi¹zaniem przemawiaj¹ nastêpuj¹ce racje:

1. trzeba prawu karnemu zapewniæ minimum represyjnoœci,

2. przeludnienie zak³adów karnych wymaga skrócenia czasu wykony-

wania kary pozbawienia wolnoœci,

3. nale¿y nasz¹ politykê karn¹ zbli¿yæ do praktyki krajów nale¿¹cych do

Unii Europejskiej,

4. zarzuty stawiane swego czasu karom krótkoterminowym straci³y na

aktualnoœci przez wskazanie nik³ej efektywnoœci resocjalizacyjnej funkcji

umieszczenia w zak³adzie karnym.

Ale nie nale¿y te¿ rezygnowaæ z korzyœci, które mog¹ daæ œrodki proba-

cyjne, czyli ulgi warunkowe po³¹czone z probacj¹.

Mo¿na kary pozbawienia wolnoœci krótkoterminowe po³¹czyæ ze œrod-

kami probacyjnymi. Tak¹ integracjê daje instytucja warunkowego zawie-

szenia czêœci kary pozbawienia wolnoœci. Mia³em ju¿ okazjê promowaæ

propozycjê wprowadzenia do naszego prawa karnego tej instytucji.* Dziœ

z ca³ym przekonaniem j¹ ponawiam. Ju¿ przed ostatni¹ wojn¹ w naszej lite-

raturze Tadeusz Cyprian uzasadnia³ celowoœæ warunkowego zawieszania

kary wiêzienia.** Natomiast to rozwi¹zanie przyj¹³ najnowszy kodeks kar-

ny francuski z 1992 r.

Warunkowe zawieszenie wykonania czêœci kary pozbawienia wolnoœci

to krótkotrwa³y pobyt w zak³adzie karnym pe³ni¹cy funkcjê szokow¹, ale

na tyle krótki, by demoralizuj¹cy wp³yw warunków wiêziennych by³ zre-

dukowany do minimum, po którym bêdzie wykonywany przez d³u¿szy

czas œrodek probacyjny zwi¹zany z groŸb¹ powrotu do zak³adu karnego.

Warunkowe zawieszenie wykonania czêœci kary pozbawienia wolnoœci

by³oby stosowane w przypadku pope³nienia przestêpstw o œrednim stop-

niu spo³ecznej szkodliwoœci przez osoby, co do których podstawy dodatniej

prognozy kryminologicznej s¹ s³abe, np. niegroŸne w skutkach pobicie bez

powodu obcego przechodnia przez dresiarza dot¹d niekaranego.
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Proponowana instytucja by³aby niezwykle przydatna w przypadkach,

gdy by³ stosowany niezbyt d³ugi areszt tymczasowy.

W naszej rzeczywistoœci, w której kary grzywny nie odgrywaj¹ wiêkszej

roli ze wzglêdu na pauperyzacjê spo³eczeñstwa, a wykonywanie kary ogra-

niczenia wolnoœci napotyka czêsto powa¿ne trudnoœci organizacyjne, roz-

budowa katalogu œrodków penalnych przez w³¹czenie do niego instytucji

warunkowego zawieszenia wykonania czêœci kary wydaje siê konieczna.

Zaproponowana instytucja ma jeszcze jedn¹ bardzo wa¿n¹ zaletê. Po-

zwoli naszej polityce karnej przejœæ w miarê ³agodnie do praktyki orzeka-

nia stosunkowo d³ugich kar pozbawienia wolnoœci do istotnej liberalizacji

na tym odcinku przez zdecydowane danie przewagi karom krótkotermi-

nowym.

W p³aszczyŸnie penitencjarnej osi¹ga siê lepsze wykorzystanie sieci za-

k³adów karnych, a w perspektywie i redukcjê przeludnienia, choæ s³u¿bie

wiêziennej przybêdzie pracy, bowiem mniej czasoch³onne jest przetrzy-

mywanie przez rok jednego skazanego ni¿ w tym samym czasie czterech

skazanych na kary po trzy miesi¹ce.

Kierunki dzia³ania kuratorów i trudnoœci,
które napotykaj¹

Dziêki ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 98, poz. 1071) kuratela

s¹dowa przesz³a w naszym kraju gruntown¹ reformê, która nada³a jej odpo-

wiedni kszta³t strukturalny, zapewni³a samodzielnoœæ i stosown¹ rangê sta-

tusowi kuratora. By³o to uwieñczenie d³ugotrwa³ych starañ personelu

kuratorskiego i kó³ naukowych. Ale te osi¹gniêcia organizacyjne nie prze-

s¹dzi³y modelu funkcjonowania aparatu kuratorskiego. W art. 1 wymienio-

nej ustawy podano tylko ogólnie, ¿e „kuratorzy s¹dowi realizuj¹ okreœlone

przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, dia-

gnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym zwi¹zane z wykonywaniem

orzeczeñ s¹du”.

Tymczasem trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e na zachodzie Europy propagowa-

ny jest model „pracy socjalnej”, który jest konkurencyjny w stosunku do

dominuj¹cego u nas modelu resocjalizacyjnego. Te modele s¹ o tyle nie-

kompatybilne, ¿e operuj¹ odrêbnymi priorytetami. W modelu „pracy so-

cjalnej” celem zadañ aparatu pracowników socjalnych jest udzielenie

podopiecznemu wszechstronnej pomocy, natomiast w naszym modelu re-
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socjalizacyjnym, obojêtnie, czy resocjalizacjê bêdziemy pojmowaæ w¹sko

czy szeroko, dominuj¹ce s¹ zadania wychowawcze. W zwi¹zku z zetkniê-

ciem siê tych modeli w naszym kraju dosz³o do powa¿nego starcia, w któ-

rym Piotr Stêpniak, propagator „pracy socjalnej”, zosta³ ostro zaatakowany

przez zwolenników tradycyjnego modelu resocjalizacyjnego. Nie tu miej-

sce na bli¿sze omówienie tego sporu.*

Maj¹c na uwadze przedstawione poprzednio wyniki badañ, które nie

prezentuj¹ zbyt optymistycznych efektów kurateli, nale¿y teraz zwróciæ

uwagê na ogromne trudnoœci w realizowaniu zadañ kuratorów.

Funkcja kontrolna, zapewne dominuj¹ca w dzia³alnoœci kuratorów

zwi¹zanej z wykonywaniem orzeczeñ s¹dowych w sprawach karnych, ma

ma³e szanse powodzenia poza szczególnymi przypadkami, jak kontrola,

czy podopieczny podj¹³ i kontynuuje leczenie, zw³aszcza odwykowe, czy

p³aci alimenty, czy nie znêca siê nad cz³onkami rodziny, czy nie nadu¿ywa

alkoholu. Natomiast kontrola zatrudnienia, jeœli w ogóle podopieczny pra-

cuje, powinna ograniczaæ siê do odebrania od niego deklaracji, bowiem

sprawdzenie tego w zak³adzie pracy, w którym ukrywa siê fakt ukarania

przez s¹d, grozi utrat¹ nieraz z trudem zdobytej mo¿liwoœci zarobkowania.

Najwa¿niejsza bezpoœrednia kontrola, czy podopieczny nie pope³nia nadal

przestêpstw przeciwko mieniu, jest praktycznie niemo¿liwa. Co najwy¿ej

kurator mo¿e kontaktowaæ siê z placówk¹ policji, w której rejonie dzia³ania

zamieszkuje czy przebywa podopieczny, ale oczywiœcie efektywnoœæ tego

rodzaju kontaktów nie jest znaczna.

W istniej¹cej obecnie bardzo niekorzystnej kondycji bytowej znacz-

nych krêgów naszego spo³eczeñstwa szczególne znaczenie ma funkcja

opiekuñcza kuratora, tak s³usznie eksponowana przez model „pracy socjal-

nej”. Ale mo¿liwoœci kuratora s¹ tu minimalne. Praktycznie, poza rzadkimi

wyj¹tkami, nie ma on mo¿liwoœci ani zapewnienia podopiecznemu pracy,

ani mieszkania, gdy ten go nie ma. Kurator nie dysponuje ¿adnymi pieniê-

dzmi na zapomogi. W tym zakresie odsy³a podopiecznego do aparatu pomo-

cy spo³ecznej. Bezsilnoœæ kuratora jest zw³aszcza widoczna w przypadku

podopiecznego, który jako bezrobotny pope³ni³, z braku œrodków do ¿ycia,

niegroŸne przestêpstwo przeciwko mieniu. **
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Nie mniej fatalnie przedstawiaj¹ siê mo¿liwoœci kuratora w zakresie rea-

lizacji funkcji wychowawczej. Jak tu kszta³towaæ pozytywne morale podo-

piecznego, gdy elementarne zasady etyki i przyzwoitoœci s¹ nagminnie

³amane i to tak¿e przez osoby zajmuj¹ce wysokie pozycje w polityce, biz-

nesie i kulturze, o czym œrodki masowego przekazu szeroko informuj¹.

Ogromne trudnoœci, jakie napotyka funkcjonowanie probacji, nie po-

winny w ¿adnym przypadku przemawiaæ przeciwko niej, wrêcz przeciwnie,

powinny zmobilizowaæ wszelkiego typu decydentów do wykorzystania

wszystkich mo¿liwoœci zapewnienia kuratorom dzia³aj¹cym w ramach pro-

bacji wiêkszej efektywnoœci ich spo³ecznie bardziej donios³ej roli.

Konkluzja

Jakie wnioski p³yn¹ z naszych rozwa¿añ? Na pytanie „Probacja czy bez-

wzglêdna kara pozbawienia wolnoœci?” odpowiadamy: „I jedno, i drugie”

we w³aœciwych proporcjach. Ze wzglêdu na ogromne wady bezwzglêdnej

kary pozbawienia wolnoœci nale¿y jej stosowanie ograniczyæ do minimum,

ale nie wolno ¿ywio³owo zastêpowaæ j¹ probacj¹, która zwi¹zana jest z ulga-

mi warunkowymi, a te przy znacznej niewydolnoœci probacji zamieniaj¹ siê

w fikcyjne surogaty represji karnej. Konieczne jest w wielu przypadkach

³¹czenie krótkotrwa³ej kary pozbawienia wolnoœci z probacj¹, a to po³¹cze-

nie „dwóch w jednym” daje postulowane tu wprowadzenie mo¿liwoœci wa-

runkowego zawieszenia czêœci kary pozbawienia wolnoœci. *

* Wprowadzenie tej instytucji do Kodeksu karnego nie wymaga skomplikowanych za-

biegów legislacyjnych. Wystarczy dodanie nastêpuj¹cych regulacji:

„Art. 69 a § 1. S¹d mo¿e warunkowo zawiesiæ wykonanie czêœci kary pozbawienia wolnoœci

orzeczonej w wymiarze do 3 lat ustalaj¹c, ¿e czêœæ kary w wysokoœci do 9 miesiêcy bêdzie

wykonana.

§ 2 w wypadku okreœlonym w § 1 przepisy art. 71 nie stosuje siê”,

„Art. 89. Kary pozbawienia wolnoœci orzeczone z warunkowym zawieszeniem wyko-

nania ich czêœci podlegaj¹ ³¹czeniu na zasadach okreœlonych w tym rozdziale tylko w przy-

padku odwo³ania warunkowego zawieszenia”.

Art. 82a. Do okresów próby, o których mowa w tym rozdziale, stosuje siê odpowiednio

przepis art. 43 § 2”.



Ks. Jim Consedine

Wyrównanie szkód
spowodowanych przestêpstwem.

Sprawiedliwoœæ naprawcza i probacja

Wprowadzenie

Istnieje wiele ró¿norodnych sposobów konstruktywnego podejœcia do

zjawiska przestêpczoœci kryminalnej. Nie wymagaj¹ one szeroko rozpow-

szechnionego wykorzystania kary pozbawienia wolnoœci. S¹ efektywne,

nie wi¹¿¹ siê z u¿yciem przemocy, a tak¿e s¹ tañsze. Dla swego rozwoju wy-

magaj¹ jednak cierpliwoœci, umiejêtnoœci, œrodków oraz ca³kowicie nowe-

go sposobu myœlenia.

Kara sta³a siê w wielu krajach swoist¹ obsesj¹. Retrybutywny system

prawa karnego, zbudowany w wiêkszoœci na fundamencie filozofii zemsty

i kary, nie skutkuje sprawiedliwym rozwi¹zaniem – ani dla ofiar, ani dla

przestêpców. Musimy zadaæ sobie w zwi¹zku z tym kilka zasadniczych py-

tañ. Czy je¿eli weŸmiemy pod uwagê nies³ychan¹ wprost skalê niepowo-

dzenia obecnego systemu odp³aty, w którym – w wiêkszoœci krajów –

stopieñ recydywy w ci¹gu dwóch lat od zakoñczenia odbywania kary po-

zbawienia wolnoœci wynosi od 60 do 80 procent, kara powinna w dalszym

ci¹gu stanowiæ centralny punkt zainteresowania struktur wymiaru spra-

wiedliwoœci?

Stosuj¹c retrybutywny model wymiaru sprawiedliwoœci, oparty w du¿ej

mierze na karze i zemœcie, œwiat wyhodowa³ przez ostatnie dwa stulecia po-

twora, którego zgubne skutki s¹ odczuwane przez wszystkich. Podczas gdy

w ostatnich latach obserwujemy coraz wyraŸniejsz¹ degradacjê socjaln¹

oraz gdy roœnie liczba biednych, wielu polityków i czêœæ spo³eczeñstwa

koncentruje siê g³ównie na zaostrzaniu kar i korzystaniu z instytucji pozba-
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wienia wolnoœci. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e ze wszystkich form polityki

spo³ecznej ta w³aœnie jest najbardziej nieudana. ¯aden jeszcze system so-

cjalny nie by³ tak drogi i tak nieustannie nieskuteczny, jak powi¹zana

z wiêzieniem machina prawa karnego, przy której tak niewolniczo obstaje-

my. W wiêkszoœci krajów doprowadza ona do skali recydywy na poziomie

od 60 do 80 procent w czasie pierwszych dwóch lat po zakoñczeniu odby-

wania kary. Czy gdziekolwiek siê sprawdzi³a? Nigdy jeszcze nie badano

wykorzystania pieniêdzy podatników pod wzglêdem ich efektywnoœci

w tak ma³ym stopniu, jak to ma miejsce w przypadku funduszy przeznacza-

nych na procedurê karn¹.

Czy¿ nie tracimy milionów dolarów na autodestrukcyjny system, traktu-

j¹cy mniejszoœci w niesprawiedliwy sposób, dehumanizuj¹cy aresztowa-

nych i – mówi¹c wprost – gwarantuj¹cy wzrost przestêpczoœci?

W ci¹gu ostatnich dwudziestu lat, u nadejœcia czasów globalnej gospo-

darki i wraz z rozwojem prywatnych wiêzieñ, maria¿ przemys³u i wiêzien-

nictwa okaza³ siê zdominowaæ ewolucjê istoty wiêziennictwa na ca³ym

œwiecie. Jest to zatrwa¿aj¹ca tendencja, która konstytuuje zespó³ biurokra-

tycznych, politycznych i gospodarczych interesów, które zachêcaj¹ do

zwiêkszania wydatków na wiêziennictwo – i to niezale¿nie od rzeczywi-

stych potrzeb. Skala przestêpczoœci mo¿e spadaæ oraz dostêpne mog¹ byæ

alternatywne metody, jednak¿e bezdyskusyjnie realizuje siê program bu-

dowy wiêzieñ. Kompleks przemys³owo-wiêzienniczy powstaje dziêki z³u-

dnym obietnicom du¿ych pieniêdzy i gwarantowanych miejsc pracy. Jego

surowiec jest wszêdzie taki sam: biedota, bezdomni, chorzy psychicznie,

narkomani, alkoholicy oraz szeroka grupa dysfunkcyjonalnych spo³ecznie

i czasem bardzo gwa³townych ludzi.

Fiasko wiêziennictwa

Wiêzienie ponosi klêskê praktycznie na ka¿dym froncie. Nie udaje mu

siê rehabilitacja. Prawie osiemdziesi¹t procent osadzonych wraca w krót-

kim czasie do pope³niania przestêpstw. Jest skrajnie drogie – wydatki wy-

nosz¹ oko³o 50.000 $ na osobê. Jest to po prostu marnotrawstwo pieniêdzy.

Podkopuje ¿ycie rodzinne, zostawiaj¹c dzieci bez jednego z rodziców. Jest

duchowym bankrutem, poniewa¿ t³umi wzrost i wolnoœæ spo³eczeñstwa.

Pomaga w zwiêkszaniu skali przestêpczoœci, poprzez wi¹zanie ze sob¹ po-

dobnie myœl¹cych, odrzuconych cz³onków zbiorowoœci. Uczy ono swoich
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absolwentów nowych technik antyspo³ecznych, co czyni z wiêzieñ naj-

skuteczniejsze instytucje rozwoju pó³œwiatka w naszym kraju. Krzewi

przemoc i jest podstawowym punktem rekrutacyjnym dla gangów. Gwa-

rantuje stale wysokie statystyki powrotu do przestêpstwa. Karze niewin-

nych, a szczególnie partnerów osadzonych i ich dzieci. Ponosi pora¿kê

praktycznie na ka¿dym pozytywnym polu cz³owieczeñstwa. Jak mówi³a

ok³adka magazynu Time z 1993 r.: „Co roku wiêzienia przyjmuj¹ wielkie

iloœci zdesperowanych ludzi i zamieniaj¹ ich w zgorzknia³ych, zdesperowa-

nych ludzi”.

Wiêzienia s¹ wspó³czesnymi dinozaurami. W ¿adnym innym obszarze

¿ycia i rozwoju ludzkiego nie pozwalamy na dominacjê dziewiêtnastowie-

cznych praktyk i filozofii. Odnosz¹c siê ju¿ wprost do kary wiêzienia, za-

mkniêcie doros³ego cz³owieka w celi o wymiarach 6 na 4 metry na 22

godziny dziennie, przez ca³e miesi¹ce lub nawet lata, powinno byæ dla ka¿-

dej myœl¹cej osoby czymœ odra¿aj¹cym. Tylko chore lub odnosz¹ce z tego

jakieœ korzyœci osoby mog¹ uznawaæ takie procedury za coœ akceptowalne-

go. Niestety w spo³eczeñstwie istnieje wiele grup, które kieruj¹c siê swoi-

mi interesami utrzymuje status quo, niezale¿nie od niszcz¹cej si³y takiego

systemu. System karny jest napiêtnowany swoj¹ w³asn¹ przemoc¹ i nie-

sprawiedliwoœci¹. Swoj¹ nieludzkoœci¹ w istocie.

Bez w¹tpienia jest kilku „niebezpiecznych”, których trzeba odizolowaæ,

„wy³¹czyæ z obiegu” dla ich w³asnego bezpieczeñstwa i dla spokoju spo³e-

czeñstwa. Mo¿e ich byæ nawet w danym czasie kilkuset. Powinni byæ jed-

nak przetrzymywani w ludzkich warunkach oraz zachêcani do konstruk-

tywnego wykorzystania swojego czasu. W innych przypadkach kara pozba-

wienia wolnoœci powinna byæ absolutnie ostatnim œrodkiem branym pod

uwagê w procesie orzekania.

W ostatnich latach wiele krajów zaczê³o zauwa¿aæ istnienie alternaty-

wnych metod, które s¹ bardziej humanitarne, oraz zapewniaj¹ sprawiedli-

woœæ wszystkim stronom. Znane s¹ one jako sprawiedliwoœæ naprawcza

(restorative justice).

Sprawiedliwoœæ naprawcza – jak to dzia³a?

Sprawiedliwoœæ naprawcza jest filozofi¹ jednocz¹c¹ w sobie szeroki

zakres ludzkich emocji, takich jak ukojenie, wspó³czucie, mi³osierdzie,

pojednanie, a tak¿e sankcjê, jeœli to konieczne. Uznaje tak¿e pogl¹dy
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mówi¹ce o tym, ¿e wszyscy ludzie maj¹ ze sob¹ wzajemne zwi¹zki, a to,

co robimy – niezale¿nie od tego, czy jest to z³e, czy dobre – ma wp³yw na

innych. Sprawiedliwoœæ naprawcza oferuje nam proces, w którym osoby

dotkniête wp³ywem zachowania kryminalnego niezale¿nie od tego, czy

s¹ ofiarami, sprawcami, rodzinami, czy szersz¹ spo³ecznoœci¹, musz¹

wspólnie rozwi¹zaæ sprawy, które wynik³y na skutek przestêpstwa. Po-

zwala to przynajmniej zrozumieæ, ¿e wszystkie rzeczy s¹ wzajemnie po-

wi¹zane.

Sprawiedliwoœæ naprawcza nie mo¿e oczywiœcie rozwi¹zaæ zagadnieñ

systemowych, tworzonych przez podzia³y klasowe, rasowe i p³ciowe. Nale-

¿¹ one bowiem do szerszego zakresu wysi³ków wspólnoty, ukierunkowa-

nych na zapewnienie wszystkim równoœci i s³usznoœci poprzez sprawied-

liwoœæ transformacyjn¹ (transformative justice). Sprawiedliwoœæ naprawcza

odgrywa jednak wa¿n¹ rolê w tym procesie transformacji. Mo¿e byæ wyko-

rzystywana od poziomu sytuacji, do jakich dochodzi w przedszkolach i po-

jedynczych domach, poprzez szko³y i spo³ecznoœci lokalne, a¿ po poziom

typu dzia³añ, do których dosz³o w Po³udniowej Afryce w ramach prac Ko-

misji Prawdy i Pojednania, kiedy to ca³y naród szuka³ ukojenia i zgody po

okresie swej kryminalnej przesz³oœci.

W ramach sprawiedliwoœci naprawczej, tam gdzie dochodzi do przestêp-

stwa, ofiary i sprawcy przyjmuj¹ g³ówne role, natomiast aparat pañstwowy

zajmuje „tylne krzes³o”. Proces nie koncentruje siê na zemœcie i karze, ale

poszukuje ukojenia zarówno dla spo³ecznoœci, jak i dla zaanga¿owanych je-

dnostek. Szuka wspólnego dobra dla wszystkich zainteresowanych. Dzieje

siê tak poprzez przesuniêcie akcentu z kary na naprawê, w najszerszym

sensie tego s³owa.

Celem sprawiedliwoœci naprawczej jest zagojenie ran odniesionych

przez ka¿d¹ osobê dotkniêt¹ przez przestêpstwo. Aby dzia³a³o to w pe³ni,

konieczna jest oczywiœcie wspó³praca wszystkich stron. Sprawca – je¿eli

ma byæ zaanga¿owany w u¿yteczny sposób – musi przyznaæ, ¿e ponosi od-

powiedzialnoœæ za pope³nione przestêpstwo oraz wyraziæ szczery ¿al i skru-

chê. Ponadto nale¿y wyraziæ i oceniæ wszystkie przes³anki przestêpstwa,

tak aby sprawca uœwiadomi³ sobie przyczyny przestêpstwa oraz – gdy to

tylko mo¿liwe – zaproponowa³ przywrócenie stanu uprzedniego, a tak¿e

przedstawi³ silne dowody bardziej odpowiedzialnego zachowania. Je¿eli

sprawca nie wyra¿a chêci wspó³pracy, tradycyjny system powinien byæ uz-

nany za opcjê równoleg³¹.

Ofiary s¹ proszone o ocenê swoich uczuæ oraz o skorzystanie z pomocy

dowolnych grup wsparcia, które u³atwiaj¹ proces gojenia. Ofiarom pomaga
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siê zrozumieæ, ¿e ich w³asna wiktymizacja jest dodatkowo intensyfikowana

przez pragnienie zemszczenia siê na sprawcy. Kiedy to tylko mo¿liwe, ofia-

ry s¹ proszone o zaanga¿owanie siê w prace grup wsparcia wraz ze sprawc¹

i przedstawicielami spo³ecznoœci.

Doœwiadczenia Nowej Zelandii wskazuj¹ na to, ¿e Konferencja Spra-

wiedliwoœci Naprawczej (Restorative Justice Conference), zwana tak¿e Konfe-

rencj¹ Grup Spo³ecznoœci Lokalnej (Community Group Conference), jest naj-

lepsz¹ metod¹ osi¹gania sprawiedliwoœci naprawczej. Panele wspólnotowe

i inne formy sprawiedliwoœci naprawczej s¹ efektywne, jednak najtrwalsze

rezultaty osi¹ga siê przy wykorzystaniu podejœcia konferencyjnego.

Proces naprawczy ma ogromne przewagi nad systemem retrybutyw-

nym. Wymieñmy trzy najwa¿niejsze:

1. Sprawiedliwoœæ naprawcza stawia ofiarê w centrum równania spra-

wiedliwoœciowego.

W ramach obecnie wykorzystywanego systemu retrybutywnego ofiary

s¹ od razu zepchniête na bok lub te¿ przesuniête na peryferie procesu. Jak

wielka czêœæ punitywnej fali gniewu, która przetacza siê przez nasz kraj po

szczególnie odra¿aj¹cej zbrodni, p³ynie z nierozwi¹zanej z³oœci, ¿alu,

krzywdy i bólu ofiar przestêpstw? Ka¿dy z nas chcia³by na pocz¹tku wy-

ch³ostaæ z³odzieja, który ukrad³ nasz samochód albo spl¹drowa³ nasz dom.

Nasze emocje opadaj¹ jednak z czasem i wszyscy wiemy, ¿e taka przemoc

spowodowa³aby prawdopodobnie tyle samo szkód, co bêd¹ce jej przyczyn¹

przestêpstwo, oraz ¿e nie rozwi¹za³aby niczego.

Ofiary czêsto potrzebuj¹ mo¿liwoœci wypowiedzenia na g³os swoich

uczuæ, potrzebuj¹ uznania, przeprosin i odp³aty, potrzebuj¹ doœwiadczyæ

sprawiedliwoœci. Wymagaj¹ odpowiedzi na drêcz¹ce je pytanie, takie jak

„kto by³ winny?”. Zbyt czêsto ofiary wini¹ same siebie. Pond wszystko je-

dnak, ofiarom potrzebne jest doœwiadczenie przebaczenia.

2. Sprawiedliwoœæ naprawcza daje ukojenie wszystkim zaanga¿owanym.

Dla ofiar przebaczenie jest mo¿liwoœci¹ odegnania w³adzy, jak¹ mia³y

nad nimi przestêpstwo i sprawca, bez koniecznoœci ich usprawiedliwiania

i uniewinniania. Oznacza to, ¿e ofiary nie s¹ ju¿ d³u¿ej przyt³oczone i zdo-

minowane przez sprawcê i jego czyn. Brak owego doœwiadczenia przeba-

czenia, brak tego zakoñczenia sprawia, ¿e rana j¹trzy siê i przejmuje w³adzê

nad ca³ym naszym ¿yciem. Krzywda i jej sprawca sprawuj¹ kontrolê. Praw-

dziwe przebaczenie pozwala jednostce na przeistoczenie siê z ofiary w oca-

lonego.

Podobnie jak ofiary, tak¿e sprawcy potrzebuj¹ doœwiadczyæ przebacze-

nia. W jaki inny sposób mog¹ oni zostawiæ za sob¹ przesz³oœæ i konstrukty-
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wnie stawiæ czo³o przysz³oœci? Retrybutywna filozofia kryminalna prawie

wcale nie zachêca ani nie daje miejsca przestêpcy na wyznanie, wyra¿enie

skruchy i ¿alu, zmianê kierunku, odwrócenie kolei swego losu, przyjêcie

odpowiedzialnoœci i naprawienie ró¿nych spraw. System wymiaru spra-

wiedliwoœci sprzyja tylko gniewowi, racjonalizacji, zaprzeczeniu winie i od-

powiedzialnoœci, uczuciom bezsilnoœci i dehumanizacji. Tak jak to ma

miejsce w przypadku ofiar – rany tylko ropiej¹ i rosn¹.

Przebaczenie nie jest tym, co ofiara ma zrobiæ dla korzyœci sprawcy. Jest

procesem pozwalaj¹cym ofierze na pozbycie siê gniewu i bólu niespra-

wiedliwoœci, tak ¿e mo¿e ona rozpocz¹æ nowe ¿ycie uwolnione od ciê¿aru

kryminalnego pogwa³cenia. Codziennie stykamy siê z niesprawiedliwoœci¹

w naszych domach, miejscach pracy, a tak¿e widzimy j¹ obserwuj¹c stosun-

ki miêdzy narodami. Mo¿emy wiêc w negatywny sposób odpowiedzieæ na

nasze krzywdy, ma³e czy du¿e, w sposób, który najprawdopodobniej do-

prowadzi do eskalacji konfliktu i uczyni cykle przemocy nieskoñczonymi.

W wielu przypadkach w³aœnie poszukiwanie sprawiedliwoœci i odp³aty za-

pobiega skanalizowaniu krzywd na forach, które mog³yby przynieœæ ich

rozwi¹zanie i rekompensatê. Ograniczenie sprawiedliwoœci do poziomu

odp³aty zmienia interpersonalne sprzeczki w wendety i walki „wet za

wet”, a utarczki graniczne we w pe³ni rozwiniête wojny.

3. Sprawiedliwoœæ naprawcza oddaje odpowiedzialnoœæ za przestêpstwo

w rêce tych, którzy siê go dopuœcili.

Sprawiedliwoœæ naprawcza powo³uje do ¿ycia nowy wymiar odpowie-

dzialnoœci wspólnotowej. Stanowi ona, ¿e wszyscy jesteœmy czêœci¹ jednej,

wielkiej ludzkiej rodziny oraz ¿e mamy wobec siebie wzajemne obowi¹zki.

Skoncentrowanie siê wy³¹cznie na jednostce, tak jakbyœmy zawsze fun-

kcjonowali poza grup¹ – w pracy, w domu, w spo³ecznoœci, w klubie sporto-

wym – jest zbyt w¹skim podejœciem do sprawy. Jest to jedna z wielkich

s³aboœci zachodniego systemu s¹downictwa.

Rozpostarcie poczucia odpowiedzialnoœci za zachowanie kryminalne na

jednostkê w kontekœcie rodziny i przyjació³, z regu³y skutkuje u sprawców

wielkim wstydem i poczuciem ¿alu. Jednak¿e czêsto rozmawia³em w are-

sztach z w³amywaczami, którzy dopuœcili siê 20, 30 czy 80 w³amañ, a w dal-

szym ci¹gu nie zdawali sobie sprawy ze spustoszeñ, jakich dokonali w ¿yciu

innych ludzi. Dla nich by³a to po prostu w³asnoœæ skradziona, aby wy¿ywiæ

swoje rodziny, nasyciæ uzale¿nienie narkotykowe lub po prostu chciwoœæ.

To samo ma miejsce w przypadku wiêkszoœci innych sprawców. Tylko ma-

leñki u³amek z nich kiedykolwiek uœwiadamia sobie rzeczywistoœæ tego, co

zrobi³.
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Ogólnie rzecz bior¹c, ich podejœcie do systemu traktuj¹cego ich jak dzieci

jest takie, ¿e po odsiedzeniu wyroku nie ma siê ju¿ czym wiêcej przejmowaæ.

„Ods³u¿y³em ju¿ moj¹ karê” staje siê ich sloganem. „Dostali ju¿ za swoje” –

mówi pañstwo. Sp³acili ju¿ swój d³ug spo³eczeñstwu. W takim scenariuszu

nie ma wiêc miejsca ani dla ofiar, ani dla pozytywnych zmian.

Przypadek Nowej Zelandii

W Nowej Zelandii od 14 lat praktykujemy konferencyjny system spra-

wiedliwoœci naprawczej w stosunku do sprawców w wieku od 14 do 17 lat.

Proces ten polega na organizowaniu spotkañ prowadzonych przez doœwiad-

czonego koordynatora, na które zaprasza siê ofiary i sprawców. Obie strony

zachêca siê do przyprowadzenia ze sob¹ „wsparcia” w postaci rodziny i przy-

jació³. Doœwiadczenia naszego wymiaru sprawiedliwoœci dla m³odocianych

s¹ Ÿród³em pozytywnych obserwacji. Liczba m³odocianych sprawców sta-

j¹cych przed s¹dem spad³a z 13.000 przypadków rocznie do 5.000. Rzecz jas-

na, znacz¹co spad³a tak¿e liczba m³odych ludzi podlegaj¹cych orzeczeniom

ograniczenia wolnoœci. System konferencji naprawczych bez w¹tpienia od-

nosi sukcesy wœród m³odzie¿y. Niesamowite jest, jak bardzo skruszeni i za-

wstydzeni s¹ ci m³odzi ludzie po umo¿liwieniu im spotkania siê z ofiarami

podczas tak zwanych konferencji grup rodzinnych. Zauwa¿alne jest równie¿,

jak wiele z ofiar jest wybaczaj¹ce, mi³osierne i pomocne dla sprawców, kiedy

tylko umo¿liwiono im przydanie ludzkiego wymiaru ca³ej sprawie.

W ramach ustawy o dzieciach, m³odzie¿y i ich rodzinach z 1989 roku ka-

¿dy m³odociany sprawca, który zosta³ aresztowany, musia³ uczestniczyæ

w konferencjach grup rodzinnych. 84 procent m³odych ludzi i 85 procent

rodziców stwierdzi³o, ¿e s¹ zadowoleni z ich efektów. Oko³o 85 procent

m³odych ludzi zgodzi³o siê na przeprowadzenie osi¹gniêtego porozumie-

nia poprzez prace spo³eczne, odszkodowania itp., a jeœli doliczy siê do tego

jeszcze przeprosiny, liczba ta osi¹gnie 95 procent. Przed aresztowaniem

przeprowadzono szeroko zakrojone próby odwrócenia sytuacji; 22 procen-

tom udzielono ostrze¿enia, 59 procent wróci³o na w³asn¹ drogê. Zaledwie

11 procent m³odych sprawców zosta³o aresztowanych (1996).* Badacze

Morris i Maxwell doszli do nastêpuj¹cych wniosków:
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� Ofiary chcia³y i mog³y uczestniczyæ (w programie).
� Wiêkszoœæ uczestników mia³a pozytywne wra¿enia odnoœnie do ca³e-

go procesu i by³a zadowolona z jego efektów.
� Sprawcy zostali uznani za odpowiedzialnych.
� Skala ponownych skazañ nie pogorszy³a siê, a dla próbek s¹dowych

mog³a siê polepszyæ.
� Czynniki zwi¹zane z procesem sprawiedliwoœci naprawczej mog¹

wi¹zaæ siê z mniejszym prawdopodobieñstwem ponownych skazañ*.

W 1989 roku zamkniêto wszystkie instytucje typu wiêziennego dla m³o-

docianych, a dopiero niedawno otwarto ponownie dwa obiekty dla m³odo-

cianych, w tym jedn¹ ma³¹, bezpieczn¹ placówkê. Po 14 latach rezultaty

by³y wystarczaj¹co zachêcaj¹ce, by wiele systemów prawnych na ca³ym

œwiecie przyjê³o takie same lub podobne rozwi¹zania w sprawach doty-

cz¹cych m³odocianych sprawców. Proces ten jest obecnie szeroko rozpow-

szechniony w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Austrii, Afryce Po³udniowej

i w wielu krajach europejskich. W ró¿nym stopniu jest tak¿e wykorzysty-

wany w wielu stanach USA. Trudno jest dokonaæ jednoznacznej oceny, ze

wzglêdu na iloœæ oczekiwañ i nadziei ró¿ni¹cych uczestnicz¹ce w tym gru-

py. Przeprowadzono jednak szeroko zakrojone badania na temat praktyk

naprawczych w wielu krajach, a wiêkszoœæ wyników jest ³atwo dostêpna

w opracowaniach badawczych.**

System konferencyjny dla doros³ych w Nowej Zelandii

W 2001 roku rz¹d Nowej Zelandii rozpocz¹³ finansowanie czteroletnie-

go pilota¿u narodowego o wartoœci 4, 8 miliona dolarów, który ma na celu

ocenê systemu sprawiedliwoœci naprawczej w czterech s¹dach okrêgo-

wych. Ów program pilota¿owy oznacza oficjaln¹, rz¹dow¹ akceptacjê spra-

wiedliwoœci naprawczej w jurysdykcji dotycz¹cej doros³ych. Pilota¿

dokonuje ewaluacji konferencji, które maj¹ miejsce w okresie od wniosku

o uznanie za winnego, a¿ do wydania wyroku. Pilota¿ ma za zadanie spraw-

dzenie efektywnoœci wybranego modelu konferencyjnego, tak by zapew-
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niæ ofiarom mo¿liwoœæ wp³yniêcia na rozwi¹zanie sprawy oraz by umo¿liwiæ

sprawcom wziêcie odpowiedzialnoœci za swoje czyny i zmniejszyæ szansê

na ich powrót do przestêpstwa. Raport z konferencji jest przekazywany sê-

dziemu, a ustalenia uzgodnione przez obie strony s¹ brane pod uwagê przy

orzekaniu. S¹dy maj¹ wówczas tendencjê do wydawania ³agodniejszych

wyroków, poniewa¿ rozumiej¹, ¿e w procesie naprawczym sprawcy zostali

dok³adnie ocenieni, a ofiarom udzielono nale¿ytej uwagi.

Pilota¿ odnosi siê do powa¿nych przestêpstw. Dzieje siê tak dlatego, ¿e

administratorzy pilota¿u uwa¿aj¹, ¿e sprawiedliwoœæ naprawcza mo¿e mieæ

najlepsze efekty tam, gdzie najwiêksza by³a szkoda spowodowana przez

przestêpstwo. Przestêpstwa, które podlegaj¹ temu programowi, to narusze-

nia w³asnoœci, w³amania, kradzie¿e, powa¿ne oszustwa, napady, napady

w okolicznoœciach obci¹¿aj¹cych, przestêpstwa zwi¹zane z u¿yciem broni

palnej oraz przestêpstwa zwi¹zane z niebezpiecznym lub nieostro¿nym

prowadzeniem pojazdów mechanicznych skutkuj¹cym œmierci¹ lub uszko-

dzeniem cia³a ofiary. Z ka¿dym z tych czynów wi¹¿e siê potencjalnie wyrok

d³ugotrwa³ego pozbawienia wolnoœci.

Skierowanie z s¹du rozpoczyna proces, na pocz¹tku którego ze sprawc¹

prowadzi siê wywiad maj¹cy na celu ustalenie jego zdolnoœci do poddania

siê przebiegowi konferencji naprawczej. Nastêpnie próbuje siê uzyskaæ

pe³n¹ i œwiadom¹ zgodê ofiary na wdro¿enie programu. Konferencjê rozpo-

czyna siê dopiero po uzyskaniu porozumienia i przyzwolenia obu stron.

G³ównym powodem, dla którego ofiary godz¹ siê na uczestnictwo, jest

„chêæ powiedzenia sprawcy, czym i jakie by³o jego przestêpstwo”. Spraw-

cy zazwyczaj pragn¹ uczestniczyæ, aby „przeprosiæ ofiarê” oraz „zapropo-

nowaæ ofierze naprawienie szkody”. Oko³o 2/3 konferencji rozpoczêtych

na wniosek s¹du nie dochodzi do skutku g³ównie dlatego, ¿e ofiary nie chc¹

spotkaæ sprawcy lub zbyt trudno jest nawi¹zaæ kontakt ze sprawc¹. W od-

niesieniu do doros³ych uczestnictwo w tej procedurze jest oparte na ca³ko-

witej dobrowolnoœci i jest absolutnie ochotnicze.

Do celów prowadzenia procesu konferencyjnego przeszkolono ponad

120 koordynatorów. Wymagane jest w³aœciwe przeszkolenie, poniewa¿ ko-

ordynatorzy maj¹ do odegrania w programie niezwykle istotn¹ i precyzyjn¹

rolê. Dodatkowo dokonano zmian prawnych, maj¹cych zachêcaæ s¹dy do

kierowania spraw do ich rozpatrywania w trybie procesu naprawczego.

Ustawa o orzekaniu z 2002 roku (sekcja 7 i sekcja 10) zawiera jasne wytycz-

ne naprawcze, zobowi¹zuj¹ce sêdziowskie sk³ady orzekaj¹ce do brania pod

uwagê procedur naprawczych. S¹d „musi” (nie „mo¿e”) braæ pod uwagê

rozstrzygniêcia oparte na sprawiedliwoœci naprawczej. Dodatkowo, ustawa
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o warunkowym zwolnieniu z 2002 roku i ustawa o prawach ofiar z 2002 ro-

ku (sekcja 9) zawiera postanowienia dotycz¹ce procedur sprawiedliwoœci

naprawczej.*

Konieczne jest, by pomimo zaanga¿owania rz¹du w system sprawiedli-

woœci naprawczej, grupy skupione wokó³ spo³ecznoœci lokalnych w dal-

szym ci¹gu promowa³y i wykorzystywa³y ten system jako œrodek rozwi¹zy-

wania konfliktów poza s¹dow¹ procedur¹ karn¹. Jest to proces wystarcza-

j¹co znacz¹cy, by stanowiæ podbudowê dla prac Komisji Prawdy i Pojedna-

nia w Afryce Po³udniowej, a z drugiej strony wystarczaj¹co niewielki, by

umo¿liwiæ s¹siadom rozwi¹zywanie sporów o granice ich ziem. Poza rz¹do-

wym programem pilota¿owym w Nowej Zelandii, 38 grup ze spo³ecznoœci

lokalnych wykorzystuje procedury sprawiedliwoœci naprawczej w lokal-

nych sytuacjach konfliktowych.

Wnioski koñcowe

Kraje œwiata rozpaczliwie potrzebuj¹ oœwiecenia i œwie¿ego ukierunko-

wania swych reakcji na przestêpczoœæ i bezprawie. Desperacko potrzebuj¹

systemu, który daje lepsze mo¿liwoœci ofiarom, który promuje przeprosiny,

ukojenie, zrozumienie, wyjaœnienie, osobist¹ i zbiorow¹ odpowiedzialnoœæ,

przebaczenie i pojednanie. Wszyscy potrzebujemy ponownie nauczyæ siê

tego, jak wprowadzaæ w ¿ycie pojêcia wspó³czucia i mi³osierdzia i korzystaæ

z nich w naszych stosunkach z innymi ludŸmi. Potrzebujemy systemu, któ-

ry prowadzi do redukcji wiêziennictwa i który korzysta z kary pozbawienia

wolnoœci tylko jako ostatecznego rozwi¹zania dla najbardziej niebezpiecz-

nych przestêpców. Procesy transformacyjne i naprawcze zapewniaj¹, ¿e

mo¿liwe jest wype³nienie tych postulatów. Obecnie obowi¹zuj¹cy system

retrybutywny nie oferuje takiego rozwi¹zania.

Wiele pañstw bierze to przes³anie powa¿nie pod uwagê. Z czasem po-

winny zmniejszyæ siê potrzeby korzystania z kary pozbawienia wolnoœci,

wspólne dobro wszystkich ludzi ulegnie poprawie, zapewnione zostanie

lepsze stosowanie spo³ecznej sprawiedliwoœci oraz powstan¹ bezpieczniej-

sze wspólnoty lokalne.

* Helen Bowen i Jim Boyack, Adult Restorative Justice in New Zealand, www. resto-

rativejustice.org.nz.



Ks. Jim Consedine

Moralnoœæ chrzeœcijañska,
sprawiedliwoœæ naprawcza i prawo

Odnosz¹c siê do zagadnieñ przestêpczoœci, prawa i porz¹dku, Koœció³

musi g³osiæ odwieczne przes³anie, które Jezus przyniós³ œwiatu: „Dobra no-

wina dla ubogich, wyzwolenie dla uwiêzionych, wzrok dla niewidomych,

ukojenie dla chorych, wolnoœæ dla ciemiê¿onych”. Takie jest nasze pos³an-

nictwo. Nauczanie Jezusa mo¿e rzuciæ nowe œwiat³o na skomplikowane za-

gadnienia konfliktu i przestêpczoœci w spo³eczeñstwie. Daje nam ono

fundamentalne zasady, którymi mamy siê pos³ugiwaæ. Wi¹zaæ siê z nimi

bêdzie promowanie procedur opartych na sprawiedliwoœci, równoœci, s³u-

sznoœci i odpowiedzialnoœci. Takiemu podejœciu musi jednak zawsze prze-

wodziæ m¹droœæ, miarkowana przez mi³osierdzie i przyzwolenie na mo¿li-

woœæ ukojenia, przebaczenia i pojednania ofiar i sprawców.

W swojej encyklice spo³ecznej w 1988 roku Sollicitudo Rei Socialis papie¿

Jan Pawe³ II opisywa³ warunki, które triumfuj¹ kszta³tuj¹c – jak to okreœli³

– „struktury grzechu”. Odnosi³ siê przy tym do systemów spo³ecznych,

które zniewalaj¹ lub ciemiê¿¹ ludzi oraz atakuj¹ Wspólne Dobro. Te

„struktury grzechu” pojawiaj¹ siê wówczas, gdy ludzie s¹ t³amszeni, margi-

nalizowani lub uciskani oraz gdy odmawia im siê mo¿liwoœci rozwiniêcia

darów danych im przez Boga. Czy¿ nie mo¿emy stwierdziæ, ¿e rozwój

wspó³czesnego kompleksu przemys³owo-wiêzienniczego jest tak¹ w³aœnie

„struktur¹ grzechu”? Jak my, jako chrzeœcijanie, mo¿emy solidaryzowaæ

siê z biednymi i z ofiarami, mówi¹c o sprawiedliwoœci, rozwoju i pokoju,

podczas gdy tak wielu ludzi jest t³amszonych przez owe struktury? Czy nie

powinniœmy kwestionowaæ samej s³usznoœci instytucji wiêzienia?
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Moralnoœæ, sprawiedliwoœæ i wspólne dobro

W powszechnie chwalonym liœcie pasterskim, biskupi katoliccy Anglii

i Walii zdefiniowali zasady moralnoœci jako s³uszn¹ i sprawiedliw¹ metodê,

wed³ug której ludzie odnosz¹ siê do siebie nawzajem i do œwiata, który ich otacza.

W tym stwierdzeniu kryje siê jedna z najwa¿niejszych spo³ecznych zasad

moralnych – zasada rozwoju, ulepszania i ochrony Wspólnego Dobra. Jest

to zasada, która próbowa³a utrzymaæ w jednoœci tkankê spo³eczn¹ na prze-

strzeni wielu stuleci. Jest ona oparta na za³o¿eniu, ¿e ka¿da osoba jest by-

tem spo³ecznym, który osi¹ga swój potencja³ na skutek relacji z innymi

ludŸmi. Wspólnie tworz¹ oni spo³eczeñstwo. Biskupi zdefiniowali Wspól-

ne Dobro jako: siatkê uwarunkowañ spo³ecznych, które pozwalaj¹ jednostkom

ludzkim i ich grupom na rozkwit i autentycznie pe³ne ¿ycie. Nikt nie istnieje dla sa-

mego siebie, natomiast wszyscy s¹ odpowiedzialni za wszystkich. (List pasterski,

Wspólne Dobro i nauczanie spo³eczne Koœcio³a katolickiego, biskupi katoliccy

Anglii i Walii, 1996).

Rozbudowali oni tê koncepcjê, staraj¹c siê wype³niæ szczegó³owe po-

trzeby wspó³czesnego œwiata. Stwierdzili, ¿e Wspólne Dobro nie mo¿e dziœ

zaistnieæ bez obecnoœci czterech innych zasad, niezbêdnych do jego reali-

zacji. Pierwsza, zasada subsydiarnoœci, proponuje rozproszenie sprawowa-

nia w³adzy a¿ do tak niskich szczebli, na jakie tylko zezwol¹ regu³y skute-

cznego zarz¹du. Preferowana jest przewaga lokalnej, a nie centralnej decy-

zyjnoœci. W takiej sytuacji ka¿da osoba dzia³a zgodnie ze swoimi mo¿liwo-

œciami.

Druga, zasada solidarnoœci, wskazuje na wzajemn¹ wiêŸ wszystkich istot

ludzkich niezale¿nie od ich rasy, p³ci, kultury, wieku czy religii. Tworzymy

jedn¹ wielk¹ rodzinê. Solidarnoœæ uczy nas, byœmy zawsze stawali za sob¹,

szczególnie wtedy, gdy zagro¿ona jest którakolwiek z dwóch ostatnich za-

sad – prawa cz³owieka lub ochrona biednych.

Trzecia to ochrona praw cz³owieka, nasze zrozumienie tego, co staje siê

przewodni¹ si³¹ napêdow¹ tego stulecia. Nie mo¿na ju¿ dehumanizowaæ

ró¿nych grup ludzi dlatego, ¿e s¹ od nas inni. Ka¿da osoba ma teraz okreœlo-

n¹ ochronê prawn¹ wywodz¹c¹ siê z rezolucji Organizacji Narodów Zje-

dnoczonych, pomagaj¹cych chroniæ strukturê Wspólnego Dobra.

Czwarta zasada, to ochrona biednych. Rozumie siê przez to, ¿e Wspólne

Dobro mo¿e byæ osi¹gniête tylko wtedy, gdy najbardziej bezbronni, naju-

bo¿si ekonomicznie, najmniej sprawni bêd¹ otoczeni opiek¹ i szacunkiem.

(List pasterski, op. cit.)
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Sprawiedliwoœæ i prawo

Wychodz¹c z takich za³o¿eñ, powinniœmy zastanowiæ siê zatem, jakie

powinny byæ relacje pomiêdzy sprawiedliwoœci¹ a prawem. W³aœciwe by³o-

by rozpoczêcie od szybkiego spojrzenia na samo pojêcie sprawiedliwoœci,

poniewa¿ jest to fundament, na którym powinniœmy zacz¹æ nasze dzia³a-

nie. Biskupi mówi¹: W swej istocie sprawiedliwoœæ jest czynn¹ i ¿yciodajn¹ cnot¹,

która chroni i wywy¿sza godnoœæ ka¿dej jednostki ludzkiej, oraz przeznaczona jest

Wspólnemu Dobru jako stra¿nik stosunków miêdzy jednostkami i ludami. Spra-

wiedliwoœæ jest jednoczeœnie koncepcj¹ materialn¹ i prawn¹, sprzyjaj¹c¹ równo-

miernemu podzia³owi obowi¹zków i korzyœci. Prowadzi ona nie do podzia³ów,

lecz do pojednania. Na jej najg³êbszym poziomie zakorzeniona jest w mi³oœci,

a miarkowana przez mi³osierdzie. (List pasterski, op. cit.).

Ze sprawiedliwoœci wywodzi siê prawo, które równie¿ ma dwa wymiary:

moralny i prawny. Prawo zbudowane jest na moralnoœci i nigdy nie jest

neutralne, natomiast zawsze odzwierciedla okreœlony system wartoœci. S³u-

sznoœæ, prawda, uczciwoœæ, wspó³czucie i szacunek dla ludzi s¹ podstawo-

wymi dogmatami daj¹cej siê zaakceptowaæ moralnoœci, która wyp³ywa ze

sprawiedliwoœci i stara siê chroniæ i wzbogacaæ Wspólne Dobro.

Prawo i sprawiedliwoœæ nie s¹ synonimami. Prawo nie jest œwiêtoœci¹

i nie jest bytem samoistnym. To sprawiedliwoœæ jest œwiêtoœci¹. W spo³e-

czeñstwie œwieckim prawo i sprawiedliwoœæ mog¹ siê spotkaæ dopiero wte-

dy, gdy maj¹ swój fundament w zasadach Wspólnego Dobra. Nie ma innej

drogi. Prawo jest mechanizmem, poprzez który osi¹ga siê Wspólne Dobro

lub interesy cz¹stkowe. Niesprawiedliwoœæ ma miejsce wtedy, gdy prawo

jest tworzone przez potê¿ne grupy reprezentuj¹ce cz¹stkowe interesy. Jest

to fundament niesprawiedliwego prawa. Interesy cz¹stkowe definiowa³y

wiêkszoœæ dawnego ustawodawstwa, które dyskryminowa³o ludnoœæ tubyl-

cz¹. Prawa reguluj¹ce apartheid w Afryce Po³udniowej s¹ tu oczywistym

przyk³adem. Sprawiedliwe prawo i sprawiedliwy rz¹d powinny definiowaæ,

broniæ i ochraniaæ Wspólne Dobro. Tym w³aœnie powinna zajmowaæ siê

w³adza i prawdziwa demokracja.

Sprawiedliwoœæ biblijna

Co najmniej przez ostatnie 800 lat cywilizacja zachodnia by³a budowana

na zasadniczych podstawach moralnoœci chrzeœcijañskiej, które regulowa³y

sposób, w jaki ¿yjemy. W najprostszym ujêciu, ich podsumowaniem by³o
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starotestamentowe Dziesiêæ Przykazañ i podstawowa nauka Chrystusa,

wed³ug której powinniœmy kochaæ Boga i swoich s¹siadów.

Biblia czêsto mówi o zbrodni i karze. Naturalnie, zajmuje siê ona tym, co

wynika z ³amania praw, w szczególnoœci z ³amania jej najœwiêtszego prawa

– Tory – zawieraj¹cej Bo¿e przykazania. Nie ca³e prawo mia³o jednak rów-

ny status w czasach biblijnych. W rezultacie, sposób postêpowania z prze-

stêpcami ró¿ni³ siê zale¿nie od wielu okolicznoœci.

Nie by³o ¿adnego scentralizowanego kodeksu praw ani systemu wymia-

ru sprawiedliwoœci, podobnego do istniej¹cych obecnie. ¯ydowskie rozu-

mienie hebrajskiego prawa czêsto by³o odmienne od rozumienia tego

samego prawa przez chrzeœcijan Zachodu. Kiedy wiêc Jezus zostaje oskar-

¿ony o z³amanie prawa szabasu, zamiast zostaæ aresztowany i oskar¿ony,

odbywa po prostu dyskusjê ze swoimi oskar¿ycielami o w³adzy i naturze

prawa, po czym wychodzi wolno.

Jest kilka kluczowych s³ów w Piœmie Œwiêtym, które wskazuj¹ na istnie-

nie sprawiedliwoœci w znacznie szerszym sensie ni¿ to zwykle rozumiemy.

Kluczowym s³owem oznaczaj¹cym sprawiedliwoœæ jest t’sedeka, które Mar-

tin Buber, s³awny ¿ydowski uczony, t³umaczy jako „przynosiæ prawdê, byæ

prawdomównym, g³osiæ prawdê”. Tak wiêc, sprawiedliwoœæ jest mocno

zwi¹zana ze sposobem ¿ycia, osobistym wyborem stylu ¿ycia, a nie tylko

z akademick¹ teori¹. Cz³owiek, który ¿yje t’sedeka, stara siê postêpowaæ

sprawiedliwie i byæ sprawiedliwym wobec wszystkich. Hesed jest wa¿nym

s³owem, które opisuje mi³oœæ, zawieraj¹c¹ w sobie sprawiedliwoœæ jako jej

si³ê sprawcz¹. Mishpat odpowiada spo³ecznemu wyra¿eniu sprawiedliwoœci

boskiej w relacji miêdzy Bogiem a ludŸmi i miêdzy samymi ludŸmi.

Sprawiedliwoœæ jest czêœci¹ samej esencji Boga, co mo¿na zauwa¿yæ czy-

taj¹c psalmy i proroków, zw³aszcza Izajasza, Jeremiasza, Micheasza i Amo-

sa i studiuj¹c ewangelie. Jak mówi teolog Kevin O’Reilly: W Biblii Bóg jest

nazwany sprawiedliwym. Czym jest sprawiedliwoœæ Boga? Wed³ug autorów Sta-

rego Testamentu, sprawiedliwoœæ Boga nie jest wartoœci¹, przez któr¹ Bóg wyna-

gradza dobrych, a ka¿e z³ych. Bóg jest sprawiedliwy wtedy, gdy wkracza w ¿ycie

osób pozbawionych przywilejów, zw³aszcza sierot i wdów, ¿eby uratowaæ ich

przed niesprawiedliwoœci¹ ludzk¹ (Ksiêga Powtórzonego Prawa, 10/18). Bóg jest

sprawiedliwy, gdy broni sprawy niewinnych. Bóg jest sprawiedliwy, gdy chroni bie-

daków, (Kevin O’Reilly, Towards a Christian Viev, Prison Chaplains’ Associ-

ation, Nowa Zelandia, 1982).

Niew¹tpliwie najbardziej nadu¿ywan¹ i najczêœciej wyrywan¹ z kontek-

stu fraz¹ biblijn¹ jest „oko za oko, z¹b za z¹b”. Powszechne rozumienie jej

znaczenia jest zwykle przeciwieñstwem tego, co by³o zamierzone. Pojêcie
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lex talionis (prawa talionu), prawa proporcjonalnoœci, mówi po prostu, ¿e ni-

gdy nie powinieneœ domagaæ siê wiêcej ni¿ wartoœæ tego, co zosta³o znisz-

czone. Jeœli skradziono ci coœ, co kosztuje 100 z³otych monet, to nie mo¿esz

domagaæ siê zwrotu 200 monet. Jeœli wzi¹³eœ wiêcej, ni¿ by³o mo¿liwe, wte-

dy z kolei ty mog³eœ zostaæ ukarany. Martin Buber w swoim niemieckim

przek³adzie Pisma Œwiêtego t³umaczy „oko za oko i z¹b za z¹b” jako „oko

za wartoœæ oka, z¹b za wartoœæ zêba”. Koncepcja ta pojawia siê w Piœmie za-

ledwie trzykrotnie, podczas gdy do mi³osierdzia odwo³uje siê tam setki ra-

zy (Ksiêga wyjœcia 21/22–23; Ksiêga kap³añska 24/10-20; Ksiêga powtó-

rzonego prawa 19/21). Nacisk k³adziono zwykle na restytucjê i naprawê,

nie na zemstê i karê. Restytucjê uwa¿ano za w³aœciwy sposób za³atwienia

sprawy. Jeœli w³asnoœæ zosta³a skradziona, powinna zostaæ zwrócona; jeœli

zosta³a wyrz¹dzona szkoda w obrêbie czyjegoœ domostwa lub pola, wtedy

sprawca szkody powinien j¹ naprawiæ. PóŸniej, w Nowym Testamencie,

Chrystus szczególnie odrzuca to pojêcie, kiedy mówi podnioœle: „S³yszeli-

œcie, ¿e powiedziano: „Oko za oko, z¹b za z¹b”. A ja wam powiadam, aby-

œcie czynili dobro tym, którzy was krzywdz¹” (Ewangelia œw. Mateusza,

5/38-42).

Rozpatrywanie przestêpstwa w czasach biblijnych skupia³o siê nie tyle

na jednostce, co na spo³ecznoœci. Odpowiedzialnoœæ zbiorowa by³a central-

nym punktem hebrajskiego rozumienia przestêpstwa. Pierwsze starotesta-

mentowe rozumienie wyrzeka³o siê szukania koz³ów ofiarnych, tj. twier-

dzenia, ¿e za przestêpstwo ponosz¹ odpowiedzialnoœæ tylko pewne z³e

jednostki w spo³eczeñstwie. W przypadku z³amania prawa mia³a miejsce

odpowiedzialnoœæ zbiorowa. Przemoc i ³amanie praw œwiadczy³y o kryzysie

w samej strukturze spo³eczeñstwa.

Centraln¹ cech¹ prawa biblijnego jest sta³e powo³ywanie siê ludu na

maj¹c¹ siê spe³niæ obietnicê. Nacisk k³adziony jest na przysz³e zdrowie

i dobrobyt spo³ecznoœci, a nie na bezpoœrednie naruszanie prawa. Przymie-

rze zawarte przez lud z Jahwe zawsze podkreœla ten zwrócony na stronê

przysz³oœci kierunek.

Szalom, spo³eczna sprawiedliwoœæ i przymierze

Trzy centralne koncepcje biblijnego prawa i sprawiedliwoœci to szalom,

spo³eczna sprawiedliwoœæ i przymierze. Przestêpstwo by³o pogwa³ceniem

szalom, spo³ecznej sprawiedliwoœci i przymierza. Kluczem by³o naprawie-
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nie szkody, a nie kara. W swej wp³ywowej ksi¹¿ce o sprawiedliwoœci na-

prawczej pt. Changing Lenses Howard Zehr mówi, ze szalom nie jest jedynie

pobocznym tematem Pisma Œwiêtego, lecz podstawowym rdzeniem, z któ-

rego wp³ywa Boska wizja i plan stworzenia i rozwoju rodziny ludzkiej. Tak

wiêc, pojêcia zbawienia, pokuty, przebaczenia i sprawiedliwoœci bior¹ swe

pocz¹tki w szalom. W jêzyku angielskim szalom zazwyczaj t³umaczy siê ja-

ko pokój, ale jest to t³umaczenie ma³o adekwatne. (Howard Zehr, Changing

Lenses, Herald Press, Scottdale, Pennsylvania, 1990). Perry Yoder opisuje

trzy podstawowe wymiary jego znaczenia. S¹ to: pomyœlnoœæ materialna, na

któr¹ sk³ada siê w³aœciwe po¿ywienie, ubiór, schronienie i bogactwo; pra-

wid³owa relacja miêdzy ludŸmi; i wreszcie osi¹ganie cnót, zw³aszcza uczci-

woœci i moralnej prawoœci. Brak szalom oznacza brak jednej z tych cech.

(Perry Yoder, Shalom: the Bible’s Word for Salvation, Justice and Peace, Faith

and Life Press, Newton, Kansas, 1987). Koncepcja ta przesz³a do Nowego

Testamentu, gdzie ¿ycie i nauki Chrystusa, a w koñcu Jego œmieræ i zmar-

twychwstanie przekszta³caj¹ relacje miêdzy ludŸmi i poœród nich, rozpo-

czynaj¹c tym samym Nowe Stworzenie, gdzie szalom jest wype³niane

przez wiernych.

Biblijne g³osy Jeremiasza, Amos, Micheasza, Izajasza, Zefeniasza i Eze-

chiela przypominaj¹ ludziom, ¿e chc¹c uzyskaæ b³ogos³awieñstwo, musz¹

oni praktykowaæ spo³eczn¹ sprawiedliwoœæ. Ci staro¿ytni prorocy krystali-

zuj¹ centralne miejsce spo³ecznej sprawiedliwoœci jako przes³anki do uzys-

kania trwa³ej ³aski Boga. Nieustannie przypominaj¹ swym s³uchaczom, ¿e

Bóg przestanie wspieraæ ludzi, jeœli odmówi¹ oni praktykowania sprawied-

liwoœci, szczególnie w odniesieniu do biednych, potrzebuj¹cych, uciœnio-

nych i marginalizowanych. To, ¿e prorocy g³osili, i¿ ca³y naród mo¿e byæ

potêpiony z powodu z³ego traktowania wdów czy dlatego, ¿e g³odnym nie

pozwolono zebraæ resztki plonów z pól, wyp³ywa w³aœnie z tego za³o¿enia.

Nie tylko wszyscy ludzie, lecz tak¿e sama ziemia nosi piêtno grzechu i po-

nosi wszystkie jego konsekwencje, dlatego pastwiska s¹ nieurodzajne, góry

siê trzês¹, a drzewa nie rodz¹ owoców. Dla Izraela najpe³niejsz¹ odpowie-

dzi¹ na przestêpstwo by³a nie pojedyncza kara dla pojedynczego przestêp-

cy, lecz skrucha ca³ego narodu. G³os proroków p³ynie przez stulecia, a¿ do

dnia dzisiejszego. Bez wolnoœci i sprawiedliwoœci nie mo¿e byæ zbawienia.

Innym wa¿nym pojêciem, które ustali³o relacjê miêdzy prawem a spra-

wiedliwoœci¹, jest przymierze. Przymierze pieczêtuje zgodê miêdzy dwie-

ma stronami. W Piœmie Œwiêtym by³o ich kilka, poczynaj¹c od przymierza

Boga i stworzenia, Boga z Abrahamem, Sar¹ i nowo utworzonym Narodem

Boga, Boga z Moj¿eszem, reprezentuj¹cym ludzkoœæ na górze Synaj, kiedy
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to nadanych zosta³o Dziesiêæ Przykazañ. Kulminacyjne przymierze na-

st¹pi³o miêdzy Jezusem a ca³¹ ludzkoœci¹ podczas Ostatniej Wieczerzy. To

nowe przymierze otworzy³o przed ludŸmi now¹ perspektywê patrzenia na rze-

czy, odnoszenia siê i rozumienia godnoœci ka¿dej osoby w ramach spo³eczno-

œci. Przestêpstwo by³o pogwa³ceniem przymierza. Musia³o zostaæ naprawione.

Miar¹ sprawiedliwoœci w biblijnym ujêciu jest nie to, czy stosujemy pra-

wid³owe zasady w prawid³owy sposób. Miar¹ sprawiedliwoœci jest wynik.

Miar¹ drzewa s¹ jego owoce. To substancja, nie procedura okreœla spra-

wiedliwoœæ. W jaki sposób sprawy powinny siê koñczyæ? Papierkiem lak-

musowym jest to, jak odnosi siê ona do biednych i ciemiê¿onych.

W czasach biblijnych taka sprawiedliwoœæ by³a spe³niana jako codzien-

na podstawa w osadach ¿ydowskich. Obywatele szli do bram miasta w po-

szukiwaniu sprawiedliwoœci u sêdziów lub starszyzny, która zbiera³a siê

tam w tym celu. Zadaniem takiego „s¹du” by³o znalezienie rozwi¹zania dla

poszkodowanego. Sêdzia zasadniczo nie by³ tym, który wynagradza³ (spra-

wiedliwoœæ rozdzielcza). By³ tym, który tworzy³ porz¹dek i naprawia³ to, co

zosta³o zniszczone.

Kluczem by³a wtedy naprawa, nie kara. Hebrajskie s³owa oznaczaj¹ce

„zap³atê” i „zadoœæuczynienie”, shillum i shillem, wywodz¹ siê z tego same-

go rdzenia co szalom. Przywracanie szalom by³o celem istnienia takich

s¹dów. Pomóc ludziom w odbudowie ich przymierza z Bogiem i ze sob¹ po-

zostawa³o sercem tej sprawiedliwoœci. Kiedy wyznaczano karê, która cza-

sem w³¹cza³a egzekucjê, by³o to zawsze postrzegane jako element koniecz-

ny do naprawy przemierza i odbudowy szalom. (Howard Zehr, op cit.).

Jak to siê wiêc sta³o, ¿e tak wielu ludzi zaczê³o postrzegaæ Boga jako ko-

goœ w rodzaju sêdziego S¹du Najwy¿szego, który unosi siê nad naszymi co-

dziennymi sprawami jak wszechwidz¹ce oko niebiañskiego policjanta?

Z ca³¹ pewnoœci¹ nie na to k³adzie g³ówny nacisk Pismo Œwiête. Wydaje

siê, ¿e sta³o siê tak przede wszystkim przez z³¹ interpretacjê prawdziwego

znaczenia niektórych kluczowych fragmentów Pisma Œwiêtego i przez nie-

umiejêtnoœæ rozpoznania kontekstu, w jakim zosta³y one napisane.

Nowy Testament i sprawiedliwoœæ

W Nowym Testamencie Jezus wyraŸnie stwierdza, ¿e sprawiedliwoœæ

powinna opieraæ siê na zasadach przebaczenia i pojednania; ¿e odwet nie

jest wa¿ny. Wybaczy³ szaleñcowi, prostytutce, cudzo³o¿nicy, nadu¿ywa-
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j¹cemu swej pozycji poborcy podatków, rabusiowi. Nakaza³ nam nie tylko

odró¿niaæ z³oczyñców od cnotliwych, lecz tak¿e widzieæ siebie jako nale-

¿¹cych do tego samego obozu – braci i siostry, z ró¿nymi zaletami i wadami.

W przypowieœci o bogaczu i £azarzu (Ewangelia œw. £ukasza 16/19-31)

Jezus naucza, ¿e biedak posiada prawo, bogacz zaœ ma obowi¹zek, wyp³y-

waj¹cy z poczucia sprawiedliwoœci, a nie dobroczynnoœci, podzieliæ siê tym,

co ma na stole. Tutaj £ukasz powo³uje siê na Ksiêgê kap³añsk¹ 25/35, która

okreœla obowi¹zki bogatych wobec biednych. Bogacz nie uznaje tego, ¿e

chocia¿ zdoby³ bogactwo w uczciwy sposób, to jednak w œwietle sprawied-

liwoœci winien jest czêœæ swego bogactwa £azarzowi, który nie posiada nic.

Nie uznaje i zostaje potêpiony.

W tym miejscu Jezus wyraŸnie wyjaœnia naturê sprawiedliwoœci jako

dzielenia siê z potrzebuj¹cymi, biednymi i bezbronnymi. £azarz i bogacz

mog¹ siê odnaleŸæ i pojednaæ jako bracia tylko przez wspólne korzystanie

z dóbr. Tak wiêc, pojednanie kryje siê w sercu nowotestamentowego rozu-

mienia sprawiedliwoœci.

Jezus odrzuca zasadê „oko za oko”, ow¹ proporcjonaln¹ odpowiedŸ, tak

mocno nadu¿ywan¹ w swym potocznym wykorzystaniu. Mówi: „Jeœli ciê

kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Daj mu swój p³aszcz i sw¹

tunikê; idŸ przez dwie mile, nie przez jedn¹” (Ewangelia œw. Mateusza

5/39). Jest to radykalne podejœcie, a jednak – przy w³aœciwym jego zrozu-

mieniu – bardzo praktyczne w dzisiejszych czasach. Jezus prosi o hojn¹ od-

powiedŸ tych, którzy ucierpieli na skutek przestêpstwa. Wie i uczy, ¿e

je¿eli cz³owiek nie przyjmie takiej podstawy, bêdzie z regu³y w dwójnasób

wiktymizowany. Po raz pierwszy stanie siê tak podczas samego przestêp-

stwa. Za drugim razem dojdzie do tego na skutek bólu, zgorzknienia i prag-

nienia zemsty, które z ³atwoœci¹ mog¹ zatruæ duszê cz³owieka – jeœli tylko

pozwoli siê im na rozwój. Rzeczywiœcie, m¹dra to nauka.

Jezus uczy hojnoœci ducha w konfrontacji z przestêpczoœci¹. Kobiecie,

której grozi kara œmierci, mówi po prostu: „idŸ i nie grzesz wiêcej”. Odrzu-

ci³ wszelkie pojêcie sprawiedliwej nale¿noœci w przypowieœci o synu mar-

notrawnym i kochaj¹cym ojcu (Ewangelia œw. £ukasza 15/11-32) oraz

o robotnikach w winnicy (Ewangelia œw. Mateusza 20/1-16). W tej ostatniej

robotnicy przypominaj¹ nam, jak dzia³a sprawiedliwoœæ bo¿a. Ka¿demu

z nich zap³acono pod koniec dnia tyle, ile potrzebne im by³o do wy¿ywienia

swoich rodzin, niezale¿nie od tego, ¿e nie pracowali równej liczby godzin.

Da siê to porównaæ do sprawiedliwoœci naprawczej. Zapewnijmy to, co jest

potrzebne. Wybaczmy siedemdziesi¹t siedem razy siedem. Rzeczywiœcie

jest to zbyt trudne? Niekoniecznie, mówi Jezus. Nie jest to ³atwe, ale da siê
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to zrobiæ. W konsekwencji uczy On, ¿e je¿eli nie podejmiemy siê tych bar-

dzo trudnych zadañ, ryzykujemy œmiertelne niebezpieczeñstwo odniesie-

nia duchowego uszczerbku.

Wiele osób uwa¿a, ¿e w naukach Nowego Testamentu wiêzienie jest

potêpione, poniewa¿ reprezentuje ono w³adzê œmierci, która jest od Boga

oddzielona i Bogu przeciwstawna. Œmieræ jest tak¿e obecna pod innymi po-

staciami, takimi jak choroba, g³ód, niesprawiedliwoœæ i zbytek. Proklama-

cja wolnoœci dla wiêŸniów nie odnosi siê tylko do wolnoœci duchowej. Taka

interpretacja pozwala odnaleŸæ sens cudownej natury uwolnienia aposto-

³ów z wiêzienia w dwóch przypadkach (Dzieje Apostolskie, 5 i 11). Uwol-

nienia te s¹ potwierdzeniem boskiej w³adzy nad pañstwem, nad upad³ymi

zwierzchnikami i w³adz¹.

Ostatnie, co mo¿na powiedzieæ odnoœnie do sprawiedliwoœci w czasach

Chrystusa, wi¹¿e siê z pojêciem azylu. Jest to kolejny dowód na to, ¿e ¿y-

dowskie prawo ceni³o ¿ycie wy¿ej ni¿ w³asnoœæ i ludzi wy¿ej ni¿ karê.

W Starym Testamencie jest kilka odwo³añ do tzw. miast schronienia (Ksiê-

ga powtórzonego prawa 4/41-3, 19/1-3, Ksiêga liczb 35/6-34). Zarówno Iz-

rael, jak i jego s¹siedzi uznawali prawo osoby potrzebuj¹cej ochrony przed

zemst¹ do udania siê do o³tarza w œwi¹tyni, gdzie osoba ta znajdowa³a

schronienie przed niebezpieczeñstwem do chwili rozstrzygniêcia sprawy

w formalnym procesie s¹dowym (Ksiêga wyjœcia 21/12-14). O³tarz móg³ je-

dnak byæ daleko, a osoba fa³szywie oskar¿ona mog³a zostaæ schwytana, za-

nim znalaz³a siê pod jego ochron¹. Wiêc prawo zezwoli³o na ustalenie

szeœciu miast schronienia, centralnie zlokalizowanych i po³¹czonych z resz-

t¹ kraju dobrymi drogami, tak ¿e podejrzany o morderstwo móg³ ³atwo uzy-

skaæ ochronê. Mi³osierdzie i s³usznoœæ le¿¹ u fundamentów pojêcia azylu.

Ludzie byli wa¿niejsi ni¿ kara i w rezultacie do prawa wprowadzono zabez-

pieczenia proceduralne, tak by prawa przestêpcy mog³y byæ chronione

podczas rozpatrywania sprawy przez w³adze s¹dowe.

Szacunek, mi³osierdzie, wybaczenie i ³aska

Odzwierciedlenie w sprawiedliwoœci i we w pe³ni rozwiniêtej moralno-

œci musz¹ równie¿ znaleŸæ pojêcia takie jak szacunek, mi³osierdzie, wyba-

czenie i ³aska. S¹ one jednymi z najdojrzalszych i najbardziej wymaga-

j¹cych cnót. Prawdziwa sprawiedliwoœæ i wspólne dobro nie mog¹ dojœæ do

skutku bez ich przyjêcia.
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Niewzruszona moralnoœæ zaczyna siê od szacunku dla godnoœci wszyst-

kich ludzi. Zosta³o to po raz kolejny wyra¿one w przes³aniu Jana Paw³a II

na Œwiatowy Dzieñ Pokoju, w styczniu 1999 roku: Godnoœæ cz³owieka jest

transcendentn¹ wartoœci¹, zawsze uznawan¹ za tak¹ przez tych, którzy szczerze

poszukuj¹ prawdy. Rzeczywiœcie, ca³a historia ludzkoœci powinna byæ interpreto-

wana w œwietle tego dogmatu. Ka¿da osoba, stworzona na obraz i podobieñstwo

Boga, a w zwi¹zku z tym radykalnie zorientowana w stronê Twórcy, jest w sta³ym

zwi¹zku z tymi, którzy posiadaj¹ tak¹ sam¹ godnoœæ. Nie mo¿na ignorowaæ ¿a-

dnego afrontu wobec godnoœci cz³owieka, niezale¿nie od jego Ÿród³a, niezale¿nie od

formy, któr¹ przyjmuje i niezale¿nie od tego, kiedy doñ dochodzi. (Jan Pawe³ II,

Œwiatowy Dzieñ Modlitwy, styczeñ 1999).

Obecny system karnego wymiaru sprawiedliwoœci wykazuje brak sza-

cunku dla wszystkich zaanga¿owanych stron. ¯¹damy szacunku w prawie

dla ludzi i w³asnoœci, a jednoczeœnie wykazujemy go niewiele w naszym sy-

stemie odnosz¹cym siê do ³ami¹cych prawo. Ka¿da osoba, która pracowa³a

w wiêzieniu, czy choæby odwiedzi³a jedno z nich, wie dok³adnie, o czym

mówiê. Depersonalizacja jest zakorzeniona w samym j¹drze tego systemu.

Jedyne, czego brakuje, to wytatuowania numerów na klatkach piersiowych

skazañców. Wszystko to oznacza brak szacunku dla godnoœci cz³owieka.

Nie powinniœmy byæ zaskoczeni, ¿e taki brak szacunku przenosi siê do

szerszej spo³ecznoœci, poniewa¿ nasz system policyjny, s¹dowy i karny

praktycznie nie zwracaj¹ na to uwagi.

Systematyczny brak szacunku jest odzwierciedlany przez powszechne

wykorzystanie kary pozbawienia wolnoœci, gdy ponad 8,5 miliona osób na

ca³ym œwiecie jest pozbawionych praw do godnoœci w³aœciwej cz³owieko-

wi, oraz wolnoœci dzia³ania, wyra¿ania swoich s¹dów, przemieszczania siê

i realizacji swojej woli. Najczêœciej wiêzionymi osobami s¹ zazwyczaj ubo-

dzy i mniejszoœci rasowe lub etniczne.

Pojêcie kochaj¹cego i mi³osiernego Boga przepe³nia strony Pisma Œwiê-

tego. Mi³osierdzie jest tu przedstawione jako kluczowy wymiar samej isto-

ty Boga. Wystarczy tylko rzuciæ okiem na strony Pisma, by zobaczyæ, ¿e

Bóg przedstawiony jest jako opiekuñczy byt, pomocnik który daje nadzie-

jê, ktoœ, kto jest mi³osierny i czyni¹cy dobro, ktoœ, kto dokonuje pe³nych

oddania i trwa³ych zobowi¹zañ. Mi³osierdzie jest podstaw¹ mi³oœci wyp³y-

waj¹cej z boskiego przymierza. Jezus jest przedstawiony w Nowym Te-

stamencie jako mi³osierny. S³yszymy o jego przes³aniach skierowanych do

biednych i uciœnionych, do wdów i samotnych kobiet, wyrzutków spo³e-

czeñstwa, grzeszników, chorych, opuszczonych. Nakarmi³ tysi¹ce, uleczy³

niewidomych, kulawych, trêdowatych. „Miej dla nas mi³osierdzie, Synu
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Dawida”, krzyczeli (Ewangelia œw. Mateusza 9/27). Mieli wiarê w Jego mi-

³osierdzie (Alice Sinnot RSM, Mercy – Ever Ancient, Ever New, Listen Mag-

azine, 1999).

Przebaczenie nie jest czymœ, co ofiara ma zrobiæ dla korzyœci sprawcy.

Jest procesem pozwalaj¹cym ofierze na pozbycie siê gniewu i bólu niespra-

wiedliwoœci, tak ¿e mo¿e ona rozpocz¹æ nowe ¿ycie uwolnione od ciê¿aru

kryminalnego pogwa³cenia. Codziennie stykamy siê z niesprawiedliwoœci¹

w naszych domach, miejscach pracy, tak¿e widzimy j¹ obserwuj¹c stosunki

miêdzy narodami. Mo¿emy wiêc w negatywny sposób odpowiedzieæ na na-

sze krzywdy, ma³e czy du¿e, w sposób, który najprawdopodobniej dopro-

wadzi do eskalacji konfliktu i uczyni cykle przemocy nieskoñczonymi.

W wielu przypadkach w³aœnie poszukiwanie sprawiedliwoœci i odp³aty za-

pobiega skanalizowaniu krzywd na forach, które mog³yby przynieœæ ich

rozwi¹zanie i rekompensatê. Ograniczenie sprawiedliwoœci do poziomu

odp³aty zmienia interpersonalne sprzeczki w wendety i walki „wet za

wet”, a utarczki graniczne we w pe³ni rozwiniête wojny.

Jak zauwa¿a Zehr, dla ofiar przebaczenie jest mo¿liwoœci¹ odegnania

w³adzy, jak¹ mia³y nad nimi przestêpstwo i sprawca, bez koniecznoœci ich

usprawiedliwiania i uniewinniania. Oznacza to, ¿e ofiary nie s¹ ju¿ d³u¿ej

przyt³oczone i zdominowane przez sprawcê i jego czyn. Brak owego do-

œwiadczenia przebaczenia, brak tego zakoñczenia sprawia, ¿e rana j¹trzy siê

i przejmuje w³adzê nad ca³ym naszym ¿yciem. Krzywda i jej sprawca spra-

wuj¹ kontrolê. Prawdziwe przebaczenie pozwala jednostce na przeistocze-

nie siê z ofiary w ocalonego.

Podobnie jak ofiary, tak¿e sprawcy potrzebuj¹ doœwiadczyæ przebacze-

nia. W jaki inny sposób mog¹ oni zostawiæ za sob¹ przesz³oœæ i konstrukty-

wnie stawiæ czo³o przysz³oœci? Retrybutywna filozofia kryminalna prawie

wcale nie zachêca ani nie daje miejsca przestêpcy na wyznanie, wyra¿enie

skruchy i ¿alu, zmianê kierunku, odwrócenie kolei swego losu, przyjêcie

odpowiedzialnoœci i naprawienie ró¿nych spraw. System wymiaru spra-

wiedliwoœci sprzyja tylko gniewowi, racjonalizacji, przeczeniu winie i od-

powiedzialnoœci, uczuciom bezsilnoœci i dehumanizacji. Tak jak to ma

miejsce w przypadku ofiar – rany tylko ropiej¹ i rosn¹ (Howard Zehr, Chan-

ging Lenses, op cit.).

Najwy¿sz¹ form¹ przebaczenia jest dar ³aski. £aska jest podstawowym

wyró¿nikiem spo³ecznoœci chrzeœcijañskiej. Jest to cnota, któr¹ Koœció³

nieczêsto s³awi ostatnimi czasy – szczególnie w odniesieniu do systemu

prawnokarnego. Nie mo¿na jednak przeceniæ wa¿noœci tego daru. £aska

zajmuje centralne miejsce w tradycji chrzeœcijañskiej. Je¿eli Bóg okaza³
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nam ³askê przez Chrystusa, to i my powinniœmy umieæ okazywaæ sobie na-

wzajem ³askê. Okazaæ ³askê, to nie koncentrowaæ siê na minionych bólach,

lecz dawaæ ludziom mo¿liwoœæ zostawienia za sob¹ przesz³oœci. Pozwoliæ

przesz³oœci, by odesz³a w przesz³oœæ – niezale¿nie od tego, jak by³a straszna

czy niesprawiedliwa. Siêgn¹æ po œwie¿¹ i now¹ przysz³oœæ.

Nie powinniœmy siê obawiaæ reakcji czêœci spo³eczeñstwa na nasze nau-

czanie dotycz¹ce ogromnego potencja³u ³aski. £aska le¿y w sercu wspó³czu-

cia i znajduje siê w centrum teologii Krzy¿a. Tylko gdy korzystamy z daru

³aski, mo¿emy szczerze budowaæ spo³ecznoœæ chrzeœcijañsk¹.

Sprawiedliwoœæ naprawcza

Sprawiedliwoœæ naprawcza jest ewangeliczn¹ odpowiedzi¹ na konflikt

i przestêpczoœæ – nawet t¹ najpowa¿niejsz¹. Za³o¿enie takie zosta³o przyjê-

te przez amerykañskich biskupów katolickich w ich liœcie pasterskim

z 2001 roku. Powiedzieli oni wprost, ¿e sprawiedliwoœæ naprawcza jest pro-

cesem odzwierciedlaj¹cym nauki Pisma. Podobny pogl¹d przyjê³y ró¿nora-

kie konferencje biskupów oraz Œwiatowa Konferencja Katolickich Kape-

lanów Wiêziennych, która odby³a siê w Meksyku w 1999 roku.

Cele kieruj¹ce sprawiedliwoœci¹ naprawcz¹ s¹ pe³ne szacunku dla wszy-

stkich stron. Ofiary i sprawcy przyjmuj¹ g³ówne role, natomiast aparat pañ-

stwowy zajmuje „tylne krzes³o”. Proces nie koncentruje siê na zemœcie

i karze, ale poszukuje ukojenia zarówno dla spo³ecznoœci, jak i dla zaanga-

¿owanych jednostek. Szuka wspólnego dobra dla wszystkich zainteresowa-

nych. Dzieje siê tak poprzez przesuniêcie akcentu z kary na naprawê,

w najszerszym sensie tego s³owa.

Celem sprawiedliwoœci naprawczej jest zagojenie ran odniesionych

przez ka¿d¹ osobê dotkniêt¹ przez przestêpstwo. Aby dzia³a³o to w pe³ni,

konieczna jest oczywiœcie wspó³praca wszystkich stron. Sprawca – je¿eli

ma byæ zaanga¿owany w u¿yteczny sposób – musi przyznaæ, ¿e ponosi od-

powiedzialnoœæ za pope³nione przestêpstwo oraz wyraziæ szczery ¿al i skru-

chê. (…)
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Czy obowi¹zuj¹ce w Polsce
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Dr hab. W³odzimierz Wróbel

Czy obowi¹zuj¹ce w Polsce
rozwi¹zania prawne

dobrze s³u¿¹ rozwojowi probacji?

Probacja w prawie karnym materialnym

Szanowni Pañstwo!

1. Przynajmniej czêœæ wniosków i spostrze¿eñ, które chcê pañstwu

przedstawiæ, uzgodniona jest z panem sêdzi¹ SN Wies³awem Kozielewi-

czem. Przed przyjazdem na tê konferencjê kilka razy spotkaliœmy siê stara-

j¹c odpowiedzieæ sobie na pytanie przyjête jako tytu³ obecnej sesji: „Czy

obowi¹zuj¹ce w Polsce rozwi¹zania prawne dobrze s³u¿¹ rozwojowi proba-

cji?”. Oczywiœcie chodzi³o nam o rozwi¹zania prawne w zakresie prawa kar-

nego materialnego. Intensywnie staraliœmy siê doszukaæ jakichœ pal¹cych

problemów, które szczególnie w praktyce stosowania prawa budz¹ w¹tpli-

woœci i spotykaj¹ siê z negatywn¹ ocen¹. I muszê przyznaæ, i¿ takich pro-

blemów nie znaleŸliœmy wiele, ¿eby nie powiedzieæ, ¿e nie znaleŸliœmy ich

prawie wcale. Innymi s³owy, odpowiedŸ na zadane pytanie brzmi – tak,

obowi¹zuj¹ce regulacje w zakresie prawa karnego materialnego dobrze s³u-

¿¹ probacji i nie wymagaj¹ szczególnych zmian.

Nie dostrzegliœmy praktycznie ¿adnych niew³aœciwych tendencji w orze-

cznictwie s¹dowym. Je¿eli zaœ chodzi o problemy interpretacyjne zwi¹zane

ze stosowaniem przepisów dotycz¹cych probacji, to owszem, pewne trud-

noœci wystêpuj¹, ale zawê¿aj¹ siê one do w¹skiego zagadnienia stosowania

instytucji warunkowego zawieszenia przy orzekaniu kary ³¹cznej. Przepisy

o probacji nie s¹ nadu¿ywane, stwarzaj¹ mo¿liwoœæ sensownej indywiduali-

zacji kary i racjonalnego wymiaru sprawiedliwoœci, istnieje tak¿e dostatecz-

na iloœæ œrodków penalnych (tych zwi¹zanych z dolegliwoœci¹), którymi
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mo¿na obudowaæ probacjê tak, by w jakiœ sposób zadoœæuczyniæ spo³eczne-

mu poczuciu sprawiedliwoœci.

Oczywiœcie mo¿na sobie wyobra¿aæ dalsze poprawianie obowi¹zuj¹cych

regulacji, bo wszystko mo¿na ulepszaæ. Propozycje zmian odnosz¹cych siê

do orzekania warunkowego zawieszenia przy karze ³¹cznej stanowi¹ ju¿

przedmiot prac legislacyjnych w Sejmie. Byæ mo¿e warte jest rozwa¿enie

„prywatyzacji” pracy na cele spo³eczne i przejêcia organizacji wykonywa-

nia tej pracy w szerszym zakresie przez podmioty niepubliczne. Mo¿e za-

stanawiaæ siê nad rozszerzaniem katalogu obowi¹zków orzekanych w okre-

sie próby. Mo¿e nale¿y otworzyæ mo¿liwoœæ orzekania tego typu œrodków

przy warunkowym zawieszeniu kary ograniczenia wolnoœci i kary grzywny.

Byæ mo¿e warto siê zastanowiæ, zw³aszcza po tym, co mówi³ pan profesor

Osiatyñski, nad rozszerzeniem zakresu uzgodnieñ z osob¹, wobec której

stosuje siê warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolnoœci

lub warunkowo zwalnia siê z wykonania reszty kary pozbawienia wolnoœci,

uzgodnieñ polegaj¹cych na przyjêciu przez tê osobê obowi¹zku podpo-

rz¹dkowania siê pewnym wymogom. Obecnie istniej¹ pewne regulacje ko-

deksowe, które stanowi¹ jakby zal¹¿ek tego typu myœlenia – na przyk³ad

na³o¿enie na sprawcê obowi¹zku poddania siê leczeniu wymaga jego wcze-

œniejszej zgody. Mo¿e jest tutaj jakaœ mo¿liwoœæ rozszerzenia tego typu

sposobów reakcji.

Byæ mo¿e w szerszym zakresie nale¿a³oby wykorzystaæ instrument, ja-

kim jest wniosek o œciganie, wprowadzaj¹c kategorie przestêpstw wniosko-

wych w szerszym zakresie, ni¿ ma to miejsce obecnie, co ju¿ w fazie

poprzedzaj¹cej formalne wszczêcie postêpowania przygotowawczego mog-

³oby prowadziæ do mediacji. Np. w pracach nad nowelizacj¹ Kodeksu kar-

nego pad³a propozycja, by nadaæ wnioskowy charakter przestêpstwu spowo-

dowania wypadku komunikacyjnego, którego nastêpstwem jest wy³¹cznie

œredni (lub lekki) uszczerbek na zdrowiu (art. 177 § 1 k.k.).

Byæ mo¿e warta rozwa¿enia jest ostatecznie propozycja pana profesora

Leona Tyszkiewicza, owego warunkowego zawieszenia wykonania tylko

czêœci kary pozbawienia wolnoœci.

2. Jestem jednak przekonany, i¿ problem probacji w zakresie prawa kar-

nego materialnego nie polega na braku okreœlonych regulacji prawnych lub

ich wadliwoœci, ale na generalnym braku ich stosowania, zw³aszcza w fazie

wykonawczej. Innymi s³owy, chodzi o to, by w ogóle dosz³o do realnego

wykorzystania przez praktykê mo¿liwoœci, jakie stwarza obowi¹zuj¹ce pra-

wo. Jak ju¿ jednak wskaza³ na to pan senator Romaszewski, faktyczne

wprowadzenie w ¿ycie kodeksowych uregulowañ dotycz¹cych probacji
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jest funkcj¹ przeznaczonych na ten cel œrodków finansowych. I pewnie

póki takich pieniêdzy nie bêdzie, póty te przepisy pozostan¹ tylko liter¹,

pewn¹ ide¹, do której warto d¹¿yæ, która wszak¿e nie znajdzie swojej rea-

lizacji.

3. Oczywiœcie pozytywna ocena obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych

w zakresie probacji jest funkcj¹ pozytywnej oceny samej idei probacji, co

zreszt¹ jest za³o¿eniem postawionego uczestnikom obecnej sesji pytania:

„Czy obowi¹zuj¹ce w Polsce rozwi¹zania prawne dobrze s³u¿¹ rozwojowi

instytucji probacji?”.

Ustosunkowuj¹c siê do tego pytania mo¿na wszak¿e zakwestionowaæ

sam sens probacji. Jak mi siê wydaje, dyskusja tocz¹ca siê wokó³ regulacji

kodeksowych zwi¹zanych z probacj¹ dotyczy nie tyle ich funkcjonalnoœci,

co potrzeby i celowoœci stosowania w prawie karnym œrodków probacyj-

nych. Spór ten, który b³yskawicznie zreszt¹ prze³o¿y³ siê na sferê polityki,

mo¿na zakwalifikowaæ jako spór o bardziej prewencyjne i celowoœciowe

traktowanie kary lub bardziej retrybutywne nastawienie prawa karnego.

Niew¹tpliwie w tym drugim nurcie tkwi¹ propozycje, które s¹ przed-

miotem prac Sejmu ju¿ kolejnej kadencji. Propozycje te stoj¹ zupe³nie

w poprzek rekomendacjom, które przyjêto w tym samym miejscu w 2000 r.

Ewidentnie projekty, nad którymi pracuje obecnie Sejm, cechuje zasadni-

cza niechêæ do probacji.

Chcia³bym pañstwu przedstawiæ charakter tych proponowanych zmian,

przy czym nie chcia³bym tutaj oceniaæ poszczególnych projektów, ale

opisaæ pewn¹ tendencjê wyraŸnie w tych projektach zaznaczon¹. Przede

wszystkim zak³ada siê znaczne ograniczenie podmiotowe mo¿liwoœci za-

stosowania warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolnoœci, wyklu-

czaj¹c z tego zakresu recydywê wielokrotn¹, ale równoczeœnie w konsek-

wencji takich regulacji wykluczaj¹c tak¿e sprawców zawodowych oraz

sprawców, którzy pope³nili przestêpstwo w zorganizowanej grupie, cho-

cia¿by by³o to pierwsze naruszenie prawa. Jako negatywn¹ przes³ankê sto-

sowania œrodków probacyjnych (zarówno warunkowego zawieszenia, jak

i warunkowego zwolnienia) wprowadza siê w sposób bezpoœredni wzgl¹d

na spo³eczne oddzia³ywanie kary. Przewiduje siê mo¿liwoœæ orzeczenia

przez s¹d wydaj¹cy wyrok skazuj¹cy bezwzglêdnego zakazu warunkowego

zwolnienia, id¹c jak gdyby po linii przepisów, które ju¿ w tej chwili umo¿li-

wia s¹dowi orzekaj¹cemu wyznaczenie surowszych minimów do orzecze-

nia warunkowego zwolnienia z wykonania reszty kary pozbawienia wolno-

œci. Rozbudowuje siê zakres obowi¹zków przewiduj¹c w szczególnoœci

mo¿liwoœæ orzeczenia obowi¹zku pracy na cele spo³eczne przy warunko-
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wym zawieszeniu i warunkowym zwolnieniu; obowi¹zku zakazu kontaktu

nie tylko z pokrzywdzonym, ale i z innymi osobami. Niew¹tpliwie zwiêk-

szy siê przez to zakres obligatoryjnego zarz¹dzenia wykonania kary warun-

kowo zawieszonej i odwo³ania warunkowego zwolnienia.

Charakterystyczn¹ rzecz¹ jest wyd³u¿anie okresów próby, tak¿e przy

warunkowym zwolnieniu. Ta tendencja towarzyszy tak¿e – o czym bêdê

mówi³ w póŸniejszej czêœci – wprowadzeniu takich ju¿ bardzo d³ugich

okresów próby, jak okresy dziesiêcioletnie. Ostatecznie proponuje siê

wprowadzenie nawet do¿ywotniego okresu próby – dotyczy to przypadku

warunkowego zwolnienia z kary do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci.

Zdecydowano siê tak¿e na skreœlenie wszelkich regulacji przewiduj¹cych

uzgodnienie sposobu wykonywania czy nak³adania obowi¹zków probacyj-

nych ze skazanym. Dotyczy to tak¿e obowi¹zku poddania siê leczeniu.

To s¹ bezpoœrednie ograniczenia probacji proponowane w noweliza-

cjach obowi¹zuj¹cego Kodeksu karnego. Ale nale¿y zwróciæ uwagê na to,

¿e owe ograniczenia mog¹ pojawiæ siê równie¿ poœrednio, projekty zak³ada-

j¹ bowiem powszechne zaostrzenie dolnych granic ustawowego zagro¿enia

przy szeregu czêsto pope³nianych przestêpstw. Projekt nowelizacji Kodek-

su karnego zak³ada na przyk³ad powrót do szerokiej karalnoœci wypadku

komunikacyjnego z jakimkolwiek uszczerbkiem na zdrowiu, tak¿e tym po-

ni¿ej siedmiu dni. Ograniczenie mo¿liwoœci stosowania probacji nastêpuje

tak¿e przez zaostrzenie regulacji dotycz¹cych wymiaru kary za przestêp-

stwa pope³niane w warunkach recydywy (niekoniecznie specjalnej) czy

w zorganizowanej grupie.

4. Obserwuj¹c prace legislacyjne i dyskusjê, jaka wokó³ nich siê toczy,

trzeba z ca³¹ stanowczoœci¹ podkreœliæ, ¿e nikt z proponuj¹cych wy¿ej

wspomniane zmiany nie zastanawia siê nad konsekwencjami bud¿etowy-

mi tych zmian. Muszê przyznaæ, ¿e nie widzia³em jeszcze w ¿adnym pro-

jekcie, czy to rz¹dowym, czy poselskich, by ich autorzy podali w uzasadnie-

niu, jakie s¹ spodziewane koszty proponowanych zaostrzeñ polityki karnej.

Tymczasem owe koszty mo¿na w sposób stosunkowo ³atwy ustaliæ, zw³asz-

cza dla przypadków podniesienia dolnej granicy ustawowego zagro¿enia

czy te¿ wykluczenia mo¿liwoœci stosowania œrodków nieizolacyjnych. Bê-

dzie to bowiem bardzo konkretna liczba osób, które zapukaj¹ do drzwi za-

k³adów karnych. A koszt utrzymania jednego wiêŸnia jest ju¿ w tej chwili

powszechnie znany.

Tak¿e obecna konferencja jest wyrazem narastaj¹cej pewnej œwiadomo-

œci, ¿e to, co wydawa³o siê, ¿e nic nie kosztuje, zmienianie prawa karnego –

nagle okaza³o siê, ¿e nie jest bezp³atne. Ju¿ bowiem bez ewentualnych ob-
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ostrzeñ, które przewiduj¹ projekty nowelizacji Kodeksu karnego, wiêzien-

nictwo nie jest w stanie wch³on¹æ wiêkszej liczby osób skazanych na karê

pozbawienia wolnoœci. Nie ma na to bowiem pieniêdzy, w tym tak¿e tych

o charakterze inwestycyjnym.

Ale trzeba mieæ chyba œwiadomoœæ jeszcze jednej okolicznoœci, i¿ poli-

tyka karna, której efektem jest przeludnienie wiêzieñ, nie jest ju¿ tylko

problemem naruszenia pewnych zasad humanitarnego postêpowania i za-

rzutów, jakie siê mog¹ pojawiæ wobec Polski przed organami miêdzynaro-

dowymi. Taka polityka karna zaczyna byæ groŸny dla bezpieczeñstwa

spo³ecznego. Coraz wiêcej osób ma bowiem kontakt z subkultur¹ wiêzien-

n¹ i to w warunkach uniemo¿liwiaj¹cych jak¹kolwiek próbê uchronienia

ich przed demoralizacj¹. Osoby te wczeœniej czy póŸniej wyjd¹ na wolnoœæ.

Powstaje powoli efekt kuli œnie¿nej. W zwi¹zku z tym nawet ci, którzy sta-

raj¹ siê forsowaæ pewien restryktywny model polityki karnej w imiê poczu-

cia bezpieczeñstwa spo³ecznego, musz¹ mieæ œwiadomoœæ, ¿e ta kula mo¿e

w koñcu trafiæ w³aœnie w owo spo³eczeñstwo.

5. Mo¿na te¿ odnieœæ wra¿enie, ¿e dyskusja nad prewencj¹, nad mo¿li-

woœciami prewencji jako pewnego œrodka polityki karnej w pañstwie bie-

dnym – a takim jest w tej chwili Polska – bêdzie bardziej dyskusj¹ nad tym,

w jaki sposób œrodkami probacyjnymi ograniczaæ mo¿liwoœæ desocjalizacji

i demoralizacji, jaka jest zwi¹zana ze stosowaniem œrodków izolacyjnych.

Rzeczywiœcie myœlenie o resocjalizacji zaczyna byæ pewn¹ mrzonk¹ przy

takim bud¿ecie, o jakim mówi³ pan senator Romaszewski. Oddzia³ywania

resocjalizacyjne byæ mo¿e da siê wiêc prowadziæ przynajmniej w ograniczo-

nych zakresie œrodkami spo³ecznymi, pozapublicznymi, otwieraj¹c szerzej

system na tego typu dzia³ania.

6. Pozwólcie pañstwo, ¿e jeszcze na koniec kilka uwag generalnych,

zwi¹zanych wed³ug mnie z pewn¹ tendencj¹ w zakresie probacji, ju¿ mo¿e

odrywaj¹c siê nieco od kwestii bud¿etu i pieniêdzy. Mianowicie chcia³bym

wspomnieæ o dwóch rzeczach. Pierwsza sprawa to bardzo ciekawa tenden-

cja, w której warunkowe umorzenie postêpowania coraz szerzej obudowu-

je siê œrodkami karnymi ró¿nego typu. One nie tylko maj¹ charakter pro-

bacyjny, ale zaczynaj¹ siê pojawiaæ œrodki, których wy³¹cznym celem jest

represja, w tym znaczeniu, ¿e ma to byæ jakiœ œrodek wyrz¹dzaj¹cy dolegli-

woœæ, którego celem jest danie zadoœæ poczuciu sprawiedliwoœci pokrzyw-

dzonego i spo³ecznemu poczuciu sprawiedliwoœci.

Widaæ, jak narasta napiêcie co do charakteru warunkowego umorzenia.

Czy mamy tu do czynienia ze skazaniem? Czy mamy tu do czynienia z ja-

kimœ orzeczeniem stwierdzaj¹cym winê i pope³nienie przestêpstwa? Czy
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to jest nadal tylko œrodek probacyjny? To napiêcie gdzieœ musi znaleŸæ

swoje rozwi¹zanie.

Druga tendencja, o której chcia³bym wspomnieæ, to kwestia traktowa-

nia warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolnoœci jako kary sui ge-

neris. To nie jest nic nowego, bo zarówno w praktyce, jak i w dyskusjach

teoretycznych czasami tak w³aœnie traktowa³o siê ów œrodek. Obecnie je-

dnak tak¿e ustawodawca zdaje siê traktowaæ czasami warunkowe zawie-

szenie jako specyficzny typ sankcji karnej, któr¹ mo¿e niejako „nagradzaæ”

sprawców. Dowodem takiego spojrzenia jest wprowadzenie do procedury

karnej mo¿liwoœci orzekania przez s¹d na wniosek prokuratora warunko-

wego zawieszenia kary pozbawienia wolnoœci wobec sprawcy, który zaak-

ceptowa³ konsensualny sposób zakoñczenia postêpowania karnego (art.

335 w zwi¹zku z art. 343 k.p.k.) Œrodek probacyjny, traktowany jako forma

³agodnej kary, przy czym mo¿e dotyczyæ on kary pozbawienia wolnoœci do

5 lat, a okres próby mo¿e siêgn¹æ nawet 10 lat. Przez dziesiêæ lat pañstwo

mo¿e kontrolowaæ obywatela œrodkami probacyjnymi, przy czym w tym

okresie owe œrodki mo¿na zmieniaæ lub nak³adaæ nowe. Jaki charakter ma

ta instytucja?

Myœlê, ¿e przy œrodkach probacyjnych, zw³aszcza je¿eli chodzi o warun-

kowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolnoœci, ten dualizm –

z jednej strony to kara sui generis, z drugiej strony – œrodek probacyjny, któ-

ry ma byæ nakierowany na tak czy inaczej osi¹galn¹ albo mniej osi¹galn¹ re-

socjalizacjê – stwarza pewne napiêcia. Myœlê, ¿e w dyskusji nad œrodkami

probacyjnymi, w³aœnie w perspektywie tej tendencji do zwiêkszenia repre-

syjnoœci prawa karnego, nawet chc¹c broniæ tej instytucji trzeba myœleæ

o elementach dolegliwoœci tych œrodków. Je¿eli chcemy bowiem uzyskaæ

dla nich spo³eczn¹ akceptacjê, œrodki te musz¹ byæ obudowane jak¹œ san-

kcj¹ o charakterze symbolicznym. Mog³oby to stanowiæ pewn¹ obronê

przed retrybutywn¹ krytyk¹ probacji.

Co zaœ do samego retrybutywizmu. Wydaje mi siê, ¿e w dyskusji i sporze

o prewencyjny charakter kar i retrybutywne zaostrzania represji za ma³o

zwraca siê uwagê na konstytucyjne podstawy pañstwowego ius puniendi.

Dyskusja o celach prawa karnego musi byæ bowiem prowadzona w œwietle

zasad, które obowi¹zuj¹ w pañstwie prawa. A jedn¹ z tych zasad jest zasada

stosunkowoœci (proporcjonalnoœci) wyra¿ona w art. 31 ust. 3 Konstytucji

RP. Przes¹dza ona, i¿ ograniczanie praw i wolnoœci obywatela, w tym tak¿e

przestêpcy, jest dopuszczalne w pañstwie prawa tylko wówczas, je¿eli jest

konieczne i w takim zakresie, w jakim to jest konieczne. Zasada proporcjo-

nalnoœci wymusza wiêc myœlenie kategoriami minimalizacji represji kar-
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nej, a nie dowolnego jej zwiêkszania lub zmniejszania w zale¿noœci od

aktualnych potrzeb politycznych lub spo³ecznych. Tymczasem kara, któ-

rej dolegliwoœæ przekracza stopieñ koniecznoœci, jest kar¹ niekonstytucyj-

n¹, a przepis prawny, który umo¿liwia orzekanie takiej kary, jest przepisem

prawnym niekonstytucyjnym.

Tymczasem mam wra¿enie – i myœlê, ¿e pañstwo podzielicie ten pogl¹d

– ¿e od momentu pojawienia siê pierwszego projektu nowelizacji Kodeksu

karnego z 1997 r., w którym wprost wyra¿ono pogl¹d, i¿ zaostrzenie odpo-

wiedzialnoœci karnej ma stanowiæ odpowiedŸ na oczekiwania opinii publi-

cznej, otwarto pewn¹ puszkê Pandory, której nie da siê ju¿ tak ³atwo

zamkn¹æ. Jeœli publicznie wci¹¿ podkreœlano, ¿e poprzez zwiêkszenie re-

presyjnoœci prawa karnego mo¿na zapewniæ bezpieczeñstwo, to bardzo

trudno jest teraz wróciæ do punktu wyjœcia i powiedzieæ, ¿e to jest jakaœ po-

my³ka. W zwi¹zku z tym proces legislacyjny zwi¹zany z nowelizacj¹ prawa

karnego znalaz³ siê w pu³apce. Wszelkie próby przeciwstawiania siê po-

mys³om na zaostrzanie sankcji odbierane s¹ bowiem jako dowód braku

dba³oœci o poczucie bezpieczeñstwa w spo³eczeñstwie i gro¿¹ negatywny-

mi reakcjami wyborców. Z kolei politycy, przynajmniej niektórzy, maj¹ ju¿

œwiadomoœæ bariery finansowej oraz ewentualnych konsekwencji przezna-

czenia œrodków bud¿etowych na budowê wiêzieñ zamiast np. na oœwiatê

czy s³u¿bê zdrowia.

Mimo wszystko jednak trzeba apelowaæ o odwagê polityczn¹ tych wszy-

stkich, którzy decydowaæ bêd¹ o kierunku prac nad zmianami w prawie

karnym. By kierunek ten radykalnie zmieniono.

Bardzo dziêkujê za uwagê.



Dr Janusz Kochanowski

Probacja
w polskim Kodeksie karnym

Mówi¹c o probacji w polskim prawie karnym mamy na myœli trzy insty-

tucje:

— warunkowe umorzenie postêpowania,

— warunkowe zawieszenie wykonania kary,

— warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Istota ka¿dej z nich polega – jak wiadomo – na rezygnacji ze skazania

i kary w przypadku warunkowego umorzenia postêpowania, z wykonania

orzeczonej kary w przypadku warunkowego skazania czy z odbycia czêœci

kary w przypadku warunkowego zwolnienia oraz na na³o¿eniu na sprawcê

obowi¹zków próby i poddanie go dozorowi kuratora.

Jak z tego wynika, tego rodzaju mo¿liwoœæ rezygnacji z ca³oœci lub czêœci

kary wystêpuje, po pierwsze, na etapie oddania pod s¹d przed rozpraw¹

g³ówn¹. Po drugie, jest ona mo¿liwa na etapie wyroku skazuj¹cego w przy-

padku warunkowego skazania. Po trzecie, na etapie wykonania kary w przy-

padku warunkowego zwolnienia skazanego. Jeœli przypominam te tak

oczywiste sprawy, to tylko po to, aby móc przejœæ do bardziej kontrowersyj-

nych.

Wprowadzona na wzór anglosaski w Polsce na prze³omie XIX i XX wie-

ku instytucja probacji nie jest oczywiœcie instytucj¹ statyczn¹. Pomijam tu-

taj problem rozwoju systemów anglo-amerykañskiego, francusko-belgij-

skiego czy norwesko-duñsko-holenderskiego, a tak¿e rozwa¿ania, któremu

z nich najbardziej i w jakim zakresie odpowiada system polski. Chodzi mi

bowiem o to, ¿e na przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu lat mo¿na zaobser-

wowaæ zjawisko rozszerzenia zakresu tej instytucji w prawie polskim, czyli

zwiêkszenia mo¿liwoœci rezygnacji z kary (i zastêpowania jej obowi¹zkami
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próby oraz nadzorem kuratora) na ka¿dym etapie postêpowania s¹dowego.

Na tej kwestii chcia³bym siê na chwilê zatrzymaæ i zastanowiæ nad niektó-

rymi jej implikacjami.

W pierwszym rzêdzie dotyczy to instytucji warunkowego umorzenia

postêpowania, któr¹ czasami chce siê uwa¿aæ za przejaw twórczego

wk³adu polskiej myœli prawniczej. Zosta³a ona – jak wiadomo – po raz

pierwszy wprowadzona do ustawodawstwa polskiego Kodeksem kar-

nym z 1969 r. Kodeks karny z 1997 nie tylko przej¹³ tê instytucjê, ale znacz-

nie j¹ rozszerzy³. Rozszerzenie to nast¹pi³o przede wszystkim, czego siê

chyba nie dostrzega, w wyniku generalnego obni¿enia sankcji w tym ko-

deksie. To znaczy dostrzega siê oczywiœcie obni¿enie sankcji, bêd¹ce je-

dn¹ z g³ównych idei tego kodeksu, ale nie zawsze zauwa¿a poœrednie

konsekwencje, jakie ma to dla zakresu stosowania szeregu innych instytu-

cji, w tym warunkowego umorzenia postêpowania. Tymczasem sprawi³o

ono, ¿e zakres warunkowego umorzenia zwiêkszy³ siê prawie o po³owê (ze

138 przestêpstw w kk 1969 r. do 201 przestêpstw w Kodeksie karnym

z 1997 r.)

Obok tego rodzaju rozszerzenia zakresu warunkowego umorzenia Ko-

deks karny wprowadza tak¹ mo¿liwoœæ w stosunku do przestêpstw zagro¿o-

nych kar¹ do 5 lat (poprzednio bez wyj¹tku do lat 3), w przypadku, gdy

pokrzywdzony pojedna³ siê ze sprawc¹, sprawca naprawi³ szkodê lub pokrzyw-

dzony i sprawca uzgodnili naprawienie szkody.

W efekcie spowodowa³o to, ¿e warunkowe umorzenie jest obecnie mo¿-

liwe w ponad 80% przypadków przestêpstw z czêœci szczególnej Kodeksu

karnego (ok. 84%). St¹d tak niewiele brakowa³o, a niedawno skorzysta³by

z niego biskup Œliwiñski, który – jak wiadomo – spowodowa³ wypadek dro-

gowy w stanie nietrzeŸwoœci i zdaje siê, ¿e jedynie w wyniku nacisku opinii

publicznej odst¹piono od tego niewczesnego pomys³u.

Co wiêcej, dopuszczone jest obecnie stosowanie warunkowego umorze-

nia w przypadku sprawcy uprzednio karanego, jeœli by³o to skazanie za

przestêpstwo nieumyœlne (poprzednio mia³o ono zastosowanie wy³¹cznie

do sprawcy niekaranego: por. art. 66 § l kk z 1997 z art. 27 § l kk z 1969 r.), co

zwiêkszy³o zakres jej stosowania o dalszy (21) szereg przestêpstw.

Nie jest moim zamiarem analizowanie tutaj, czy i na ile rozszerzenie za-

kresu instytucji warunkowego umorzenia w poszczególnych grupach przy-

padków by³o w³aœciwe. Chodzi mi jedynie o odnotowanie pewnej tendencji

do rozszerzenia zakresu rezygnacji z ukarania sprawcy ju¿ przed rozpraw¹ sa-

dow¹ oraz pokazania rozmiarów tej rezygnacji. Ukazania niew¹tpliwie zna-

cznego rozszerzenia zakresu tej instytucji.
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Podobn¹ tendencjê mo¿na zaobserwowaæ, jeœli chodzi o rozszerzenie

zakresu instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary. Nast¹pi³o

ono przez wprowadzenie warunkowego skazania nie tylko w stosunku do

skazanego na karê pozbawienia wolnoœci, ale – jak wiadomo – równie¿ na

karê ograniczenia wolnoœci i grzywny. W dalszym ci¹gu przez wprowadze-

nie mo¿liwoœci warunkowego zawieszenia w stosunku do recydywisty spe-

cjalnego z art. 64 kk, w tym tak¿e w stosunku do tzw. multirecydywisty

z § 2, który – przypomnijmy – by³ ju¿ skazany dwukrotnie za przestêpstwo

umyœlne i za trzecim razem pope³nia ponownie przestêpstwo umyœlne prze-

ciwko ¿yciu i zdrowiu, przestêpstwo zgwa³cenia, rozboju, kradzie¿y z w³amaniem

lub inne przestêpstwo przeciwko mieniu pope³nione z u¿yciem przemocy lub groŸb¹

jej u¿ycia. W ka¿dym z tych przypadków, a tak¿e w przypadku ka¿dego ko-

lejnego (czwartego, pi¹tego) powrotu do przestêpstwa mo¿liwe jest zasto-

sowanie warunkowego zawieszenia, o ile oczywiœcie spe³nione zostan¹

przes³anki z art. 69 § l kk, czyli kara orzeczona nie przekroczy 2 lat pozba-

wienia wolnoœci. Notabene jest to kierunek akurat przeciwny temu, jaki

wyra¿ony jest w znanej sk¹din¹d idei three strikes and you‘re out, zgodnie

z któr¹ skazany za trzecim razem np. za gwa³t nie tylko nie mo¿e – nawet

teoretycznie – korzystaæ z warunkowego zawieszenia, ale zostanie obliga-

toryjnie skazany na karê 25 lat lub do¿ywotniego wiêzienia.

Jak wiadomo, Kodeks karny wykonawczy wprowadza dodatkowo mo¿li-

woœæ warunkowego zawieszenia wykonania kary nieprzekraczaj¹cej 2 lat

pozbawienia wolnoœci w przypadku, gdy odroczenie kary trwa³o przez

okres co najmniej jednego roku. Trudno nie zauwa¿yæ, jak bardzo szeroka

i niekontrolowalna jest to mo¿liwoœæ w sytuacji, gdy z ró¿nych powodów na

odbycie kary pozbawienia wolnoœci oczekuje blisko 30 tys. skazanych.

I wreszcie, szczególnie wa¿ne z uwagi na sam¹ filozofiê Kodeksu kar-

nego, jest zniesienie ograniczenia stosowania warunkowego zawieszenia

z uwagi na spo³eczne – czyli ogólnoprewencyjne – oddzia³ywanie kary, do

czego chcia³bym jeszcze powróciæ. A tak¿e mo¿liwoœæ warunkowego za-

wieszenia wykonania kary ³¹cznej w przypadku zbiegu kar, w którym jedna

z kar jest warunkowo zawieszona. A wiêc w sytuacji, w której w jednym

przypadku s¹d uzna³ zasadnoœæ takiego zawieszenia, ale w drugim stwier-

dzi³ potrzebê jej wykonywania. Jeœli chodzi o trzeci¹ z kolei instytucjê

wchodz¹c¹ w zakres interesuj¹cego nas problemu probacji – tj. warunkowe

zwolnienie jej radykalne rozszerzenie nast¹pi³o przede wszystkim przez

obni¿enie wymogu odbycia co najmniej 2/3 kary na rzecz tylko po³owy kary,

co w momencie wejœcia w ¿ycie kodeksu s³usznie zosta³o okreœlone mianem

cichej amnestii dla recydywistów. Zniesienie (werbalnego?) zastrze¿enia, ¿e
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w stosunku do recydywistów wielokrotnych warunkowego zwolnienia

w zasadzie siê nie stosuje oraz wprowadzenie mo¿liwoœci ponownego wa-

runkowego zwolnienia, nawet gdy zosta³o ju¿ raz odwo³ane (por. art. 81 kk

z 1997 z art. 96 kk z 1969). Oznacza to oczywiœcie rozszerzenie zakresu

przypadków, do których ma ono zastosowanie w takim stopniu, w jakim

odnotowujemy powrót do wiêzienia osób warunkowo zwolnionych. Jeœli

siê nie mylê, jest to ok. 15–20%. Rozszerzenie zakresu tej instytucji na-

st¹pi³o w dalszym ci¹gu przez wprowadzenie obligatoryjnego obowi¹zku

warunkowego zwolnienia wobec sprawcy umieszczonego w zak³adzie le-

czenia odwykowego, je¿eli wyniki leczenia w tym zak³adzie za tym przemawiaj¹

(art. 98 k.k.). Wreszcie, przez zniesienie zastrze¿enia, ¿e mo¿e ono nast¹piæ

tylko wtedy, gdy mimo niewykonania kary w ca³oœci jej cele zosta³y osi¹gniête

(art. 90 § l kk z 1969). Tak jak w przypadku warunkowego zawieszenie cho-

dzi tu o cele kary w zakresie jej spo³ecznego oddzia³ywania. Przyjêcie tego

rodzaju kontrowersyjnego rozwi¹zania sta³o siê, jak wiadomo, podstaw¹

ubiegania siê o warunkowe zwolnienie m.in. przez zabójcê ksiêdza Jerzego

Popie³uszki, które zreszt¹ w pierwszej instancji zosta³o mu przyznane,

gdy¿ ustawowo w³aœciwie nie by³o ku temu przeszkód.

Mam nadziejê, ¿e ta przyd³uga nieco analiza pokazuje, jak daleko usta-

wodawca posun¹³ siê w rozszerzaniu zakresu instytucji probacji w prawie

polskim, jak bardzo rozszerzy³ zakres mo¿liwoœci rezygnacji z kary na ka¿-

dym etapie postêpowania karnego.

Oczywiœcie znacznie wa¿niejsze i chyba bardziej interesuj¹ce by³oby

teraz przedstawienie, jak tego rodzaju rozszerzenie funkcjonuje w prak-

tyce, czy wychodzi naprzeciw podobnym tendencjom w orzecznictwie

i je stymuluje, czy te¿ byæ mo¿e przyjmowane w teorii rozwi¹zania nie od-

bijaj¹ siê w orzecznictwie, które pod¹¿a swoimi drogami. Nie chcia³bym

jednak tutaj wchodziæ w kompetencje przedstawicieli Instytutu Wymia-

ru Sprawiedliwoœci, którzy posiadaj¹ odpowiednie dane i na pewno zrobi¹

to znacznie lepiej.

Jeœli o mnie chodzi, to chcia³bym jeszcze przez chwilê zastanowiæ siê

nad powodami, które sk³aniaj¹ ustawodawcê do pójœcia tak daleko w tym

kierunku. Powodami deklarowanymi, które, niezale¿nie od szczeroœci de-

klaracji, nie zawsze musz¹ odpowiadaæ prawdzie – jest rzekoma efektyw-

noœæ instytucji probacji. Ma o tym œwiadczyæ ma³a powrotnoœæ do przestêp-

stwa (w granicach 10–20% – Marek, s. 269) oraz jej walory wychowawcze.

W rzeczywistoœci jest to tylko deklaracja, gdy¿ owa ma³a powrotnoœæ wyni-

ka w gruncie rzeczy z ma³ej wykrywalnoœci oraz nieefektywnoœci i nie-

szczelnoœci systemu kurateli. Im bardziej system ten jest nieszczelny oraz
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im mniejsza jest wykrywalnoœæ, tym ³atwiej mo¿na mówiæ o skutecznoœci

systemu probacji i ma³ej powrotnoœci, o której w rzeczywistoœci niewiele

wiemy. Jeœli natomiast chodzi o walory wychowawcze, to w stosunku do sa-

mych sprawców s¹ one – jak z tego wynika – niesprawdzalne, natomiast

w stosunku do wszystkich innych rezygnacja ze skazania czy wykonania

kary najczêœciej nie ma waloru wychowawczego, a nawet przeciwnie – do-

strzegany jest jej wymiar destrukcyjny.

System odpowiedzialnoœci zasadzaj¹cy siê g³ównie na karze z warunko-

wym jej zawieszeniem, która orzekana jest w ponad 80% przypadków ska-

zañ na karê pozbawienia wolnoœci i w ok. 65% wszystkich kar, jest systemem

antyprewencyjnym. Zw³aszcza ¿e znaczna czêœæ skazanych na karê bez-

wzglêdnego pozbawienia wolnoœci korzysta nastêpnie z warunkowego

zwolnienia, które – jak podkreœla³em – jest mo¿liwe, mimo ¿e cele kary nie

zosta³y osi¹gniête (ok. 3/4 sprawców przestêpstw przy u¿yciu przemocy ko-

rzysta z dobrodziejstwa tej instytucji, co powoduje, ¿e œrednia kara w tych

przypadkach ulega skróceniu o 14 miesiêcy – Atlas 3 s.261).

Deklaracja o skutecznoœci wychowawczego oddzia³ywania œrodków

probacyjnych jako racji tak daleko id¹cego ich rozszerzenia nie jest chyba

przez samego ustawodawcê powa¿nie, a w ka¿dym razie konsekwentnie

brana pod uwagê. Przypomnijmy fakt wprowadzenia mo¿liwoœci ponowne-

go warunkowego zwolnienia, co zdaje siê œwiadczyæ, ¿e ustawodawca albo

ignoruje fakt braku efektu wychowawczego, który mia³ byæ osi¹gniêty za

pierwszym zwolnieniem, albo te¿ podchodzi do kwestii ju¿ zbyt idealisty-

cznie. Jeszcze innego rodzaju przyk³ad to wspomniana równie¿ mo¿liwoœæ

warunkowego zwolnienia sprawcy (art. 98 kk), który odby³ leczenie w za-

mkniêtym zak³adzie leczenia odwykowego, je¿eli wyniki leczenia za tym

przemawiaj¹, jest obligatoryjne, bez wzglêdu na ocenê efektu resocjaliza-

cyjnego. W tym samym kontekœcie konieczne jest odnotowanie zniesienia

przy warunkowym zawieszeniu wychowawczego, jak siê wydaje, obowi¹z-

ku w postaci (por. w art. 72 kok I art. 74 kok.69) „wykonania okreœlonych

prac lub œwiadczeñ na cele spo³eczne”, co stanowi i tutaj wyraz tendencji

akurat odwrotnej do kierunku, który k³adzie nacisk na mo¿liwoœæ wprowa-

dzania tzw. community penalties, tj. kar spo³ecznie u¿ytecznych jako alterna-

tywy dla kary pozbawienia wolnoœci. W niektórych krajach ciesz¹ siê one

wzrastaj¹cym powodzeniem.

Jeœli nie deklarowane, to jakie rzeczywiste powody kryj¹ siê za tak zna-

cznym rozszerzaniem zakresu mo¿liwoœci œrodków probacyjnych w prawie

polskim. Wynikaj¹ one moim zdaniem – jak ju¿ dawa³em temu niejedno-

krotnie wyraz – z bardzo silnych tendencji redukcjonistycznych czy te¿
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abolicjonistycznych, które charakteryzuj¹ zreszt¹ nie tylko polskiego usta-

wodawcê. Abolicjonizm jeszcze niedawno by³ uto¿samiany z walk¹ prze-

ciwko karze œmierci. Prowadzono j¹ m.in. pod has³em mo¿liwoœci jej za-

st¹pienia przez karê do¿ywotniego wiêzienia. Z chwil¹ jednak jej zniesie-

nia z kolei kara do¿ywotniego wiêzienia sta³a siê synonimem nieludzkiego

okrucieñstwa, zaprzeczenia wiary w cz³owieka i mo¿liwoœci jego resocjali-

zacji. Zwolennicy resocjalizacyjnego uzasadnienia kary s¹ zreszt¹ najczê-

œciej w ogóle przeciwni karze pozbawienia wolnoœci, uwa¿aj¹c, ¿e ma ona

oddzia³ywanie kryminalizuj¹ce. Jeœli weŸmiemy pod uwagê, ¿e karê bez-

wzglêdnego pozbawienia wolnoœci orzeka siê w Polsce w ok. 12–14% przy-

padków ogó³u skazañ, to mo¿na chyba zgodziæ siê z prof. Siemaszk¹, ¿e

nabra³a ona ju¿ w³aœciwie charakteru wyj¹tkowego.

Tego rodzaju kierunek abolicjonistyczny ma, jak wspomnia³em, swoich

zwolenników w ró¿nych krajach. Jego wyrazem jest tak¿e wieloœæ opraco-

wañ poœwiêconych usprawiedliwianiu sensu kary. Kara nie jest ju¿ czymœ,

co stanowi naturalne nastêpstwo wyrz¹dzonego z³a; nastêpstwo bêd¹ce

wyrazem odpowiedzialnoœci cz³owieka za jego czyn – karê trzeba obecnie

usprawiedliwiaæ. Ten interesuj¹cy nie tylko w filozofii prawa karnego

i uwarunkowany ogólniejszym kontekstem kulturowym kierunek jest je-

dnak w gruncie rzeczy stosunkowo ma³o w polskiej dogmatyce znany. Re-

dukcjonizm odpowiedzialnoœci w polskim prawie karnym ma bowiem

przede wszystkim rodowód niemiecki. Zdaniem szeregu teoretyków g³ówn¹

cech¹ niemieckiego modelu odpowiedzialnoœci karnej jest w³aœnie po³o¿e-

nie szczególnego nacisku na œrodki karne bez pozbawienia wolnoœci.

Przeniesienie tego rodzaju modelu na grunt polski i w niektórych pun-

ktach pójœcie nawet dalej jest jednak b³êdem z trzech nastêpuj¹cych powo-

dów:

— po pierwsze, to co nazywam modelem niemieckimi, zosta³o uk-

szta³towane na przestrzeni kilku dziesiêcioleci w warunkach opiekuñcze-

go pañstwa dobrobytu. Pañstwo to zreszt¹ prze¿ywa obecnie swój kryzys.

Nie wiadomo, czy model ten wytrzyma próbê czasu, który charakteryzuje

du¿e bezrobocie, imigracja, wzrost nastrojów punitywnych i odejœcie od za-

³o¿eñ pañstwa opiekuñczego. Jeœli weŸmie siê pod uwagê wystêpuj¹cy tam

znaczny – w ostatnim dziesiêcioleciu – wzrost prizonizacji (i to nawet przy

tej samej stopie przestêpczoœci), wówczas mo¿na zaryzykowaæ twierdze-

nie, ¿e ju¿ obecnie nie wytrzymuje tej próby;

— po drugie, model ten zosta³ ukszta³towany w warunkach ustabilizowa-

nej przestêpczoœci, podczas gdy do nas przeniesiony zosta³ w sytuacji

gwa³townego jej wzrostu, ok. 2, 5-krotnie w okresie ostatnich kilkunastu lat;
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— po trzecie, przeniesienie go do takiego jak nasz kraju, w którym kary

bez pozbawienia wolnoœci nie funkcjonuj¹, oznacza w znacznej mierze re-

zygnacjê ze stosowania jakichkolwiek w miarê efektywnych œrodków kar-

nych. Przypomina mi to czasy PRL-u, w którym – jak niektórzy pañstwo

mo¿e pamiêtaj¹ – w okresie trudnoœci z zaopatrzeniem w miêso nawo³ywa-

no do przechodzenia na wegetarianizm i czêstsze spo¿ywanie ryb i warzyw.

Szkopu³ by³, jak wiadomo, w tym, ¿e tych ryb jeszcze bardziej brakowa³o.

Byæ mo¿e niepotrzebnie próbujê dokonaæ zabiegu racjonalizacji opisa-

nych doktrynalno-ustawodawczych tendencji przez odwo³ywanie siê do

abolicjonizmu, redukcjonizmu czy te¿ modelu niemieckiego – podczas gdy

zmiany te nie s¹ do koñca przemyœlane. Uzasadnia siê je znacznie prostszy-

mi, publicystycznymi has³ami humanizacji, liberalizacji i europeizacji pra-

wa karnego, które poza pozytywnym samookreœleniem autorów maj¹ na

celu odpowiednie ustawienie ewentualnych oponentów. Problem jest jed-

nak zbyt powa¿ny, aby mo¿na by³o go w ten sposób za³atwiæ.

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu lat w wielu krajach nale¿¹cych

do krêgu tzw. kultury zachodniej obserwuje siê znaczny wzrost przestêp-

czoœci oraz towarzysz¹cej jej prizonizacji. Przy czym zdarza siê, jak w przy-

padku wspomnianych Niemiec, ¿e wzrost prizonizacji wystêpuje nawet

przy niezmienionej stopie przestêpczoœci. Wejœcie w kr¹g liberalnego sys-

temu gospodarki wolnorynkowej jest jedn¹, choæ nie jedyn¹, z przyczyn

gwa³townego wzrostu przestêpczoœci równie¿ w Polsce. Œwiat, w którym

¿yjemy, jest – co warto sobie uzmys³owiæ – równie¿ i pod tym wzglêdem

zupe³nie inny ni¿ przed kilkunastoma zaledwie laty. Kamery na ulicach

i w miejscach u¿ytecznoœci publicznej, bramki przy wejœciach do nich, bo-

dygards chroni¹cy mniej lub bardziej wa¿ne osoby, stra¿nicy w szko³ach i to

nie tylko dla ochrony nauczycieli przed uczniami, prywatne agencje zatru-

dniaj¹ce blisko dwukrotnie wiêcej pracowników ochrony ni¿ ca³a polska

policja – wszystko to na sta³e zmieni³o otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ. Czas,

w którym wychodz¹c z domu zdarza³o siê nam zostawiaæ klucz pod wycie-

raczk¹, min¹³ bezpowrotnie – to po pierwsze.

Po drugie, ten wzrost przestêpczoœci poci¹ga za sob¹ nieunikniony

wzrost jej kosztów, nie tylko w postaci powodowanych przez ni¹ szkód, ale

– co tutaj nas bardziej interesuje – kosztów walki z przestêpczoœci¹, a tak¿e

potrzebê kalkulowania tych rosn¹cych kosztów. Wystarczy powiedzieæ, ¿e

roczny koszt utrzymania wiêŸnia w szeregu krajów przekracza koszt utrzy-

mania i wykszta³cenia na najbardziej renomowanych uniwersytetach w tym

samym okresie. Rozpad rodziny, upadek instytucji wychowawczych, niedo-

statek kapita³u spo³ecznego powoduj¹, ¿e spo³eczeñstwa zmuszone s¹ pono-
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siæ znacznie zwiêkszone koszty ekonomiczne na walkê z przestêpczoœci¹,

które s¹ porównywalne z wydatkami sektora militarnego. Dla przyk³adu,

przed kilkoma laty wydatki na obronê w Stanach Zjednoczonych by³y

niewiele wy¿sze od wydatków na walkê z przestêpczoœci¹, które wynosi³y

wówczas dwieœcie kilkadziesi¹t miliardów dolarów. W niektórych przypad-

kach koszty walki z przestêpczoœci¹ zdaj¹ siê przekraczaæ mo¿liwoœci niektó-

rych krajów, co zdaje siê równie¿ dotyczyæ Polski. Jednak nale¿y pamiêtaæ,

¿e koszt pobytu przestêpcy w wiêzieniu jest o tyle op³acalny, ¿e – jak siê to

oblicza – jest znacznie ni¿szy ni¿ koszt przestêpstw, które pope³ni³by w tym

czasie na wolnoœci. Podobna zale¿noœæ istnieje miedzy spadkiem przestêp-

czoœci a wzrostem dochodu narodowego. I oczywiœcie odwrotnie – miêdzy

wzrostem przestêpczoœci a spadkiem dochodu narodowego. Np. dochód na-

rodowy móg³by byæ w latach 1997–2001 wy¿szy o ok. 6,9%, gdyby nie odno-

towany w tym czasie wzrost przestêpczoœci. (Jan Jacek Staudynger: Mody-

fikacje funkcji produkcji i wydajnoœci pracy z zastosowaniem s. 84 i n., Wyd.

Uniwersytetu £ódzkiego 2003).

Po trzecie, alternatywna kara pozbawienia wolnoœci czy œrodki probacyjne

(lub szerzej – œrodki bez pozbawienia wolnoœci) jest alternatyw¹ fa³szyw¹.

Podobnie zreszt¹ jak ci¹gle ten sam spór o to, czy lepsza jest nieuchronnoœæ,

czy surowoœæ kary. Walka z przestêpczoœci¹, która jest jednym z g³ównych

problemów wspó³czesnoœci, wymaga, abyœmy mogli siêgaæ zarówno po jed-

ne, jak i drugie œrodki karne. Dostosowywanie polityki kryminalnej do zasta-

nego stanu posiadanej infrastruktury penitencjarnej jest nie tylko b³êdem,

ale jest wybiegiem. Abolicjoniœci brak odpowiedniej infrastruktury wyko-

rzystuj¹ jako argument przeciwko stosowaniu kary pozbawienia wolnoœci.

Niezale¿nie przy tym, jak bardzo s³usznie krytykuj¹ panuj¹ce tam warunki –

sprzeciwiaj¹ siê ich poprawie, w szczególnoœci rozbudowania infrastruktury

penitencjarnej, uwa¿aj¹c, ¿e posiadanie odpowiedniej liczby miejsc w wiê-

zieniach wzmocni tendencje do ich zape³niania. Z tego te¿ powodu optuj¹

za rozszerzaniem probacji niezale¿nie od jej efektywnoœci.

Istnieje potrzeba rozbudowy zak³adów penitencjarnych, a wobec braku

ku temu odpowiednich funduszy wskazane jest wykorzystanie do tego ce-

lu œrodków prywatnych. Jak mia³em ju¿ okazjê na ten temat niejednokrot-

nie pisaæ, tam gdzie istniej¹ wiêzienia prywatne, prowadzi to do podniesie-

nia standardów i obni¿enia kosztów. Niezale¿nie jednak od stworzenia

wiêkszej liczby miejsc w wiêzieniach, potrzebne jest stworzenie mechaniz-

mów ich zwalniania. Przez wzbogacanie alternatywnych wobec kary po-

zbawienia wolnoœci œrodków, jak np. wspomniane community penalties oraz

wzmocnienie tak szeroko stosowanych u nas œrodków probacyjnych.
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Zainicjowana przez amerykañskiego szewca instytucja probacji nie

by³a wynikiem teoretycznych rozwa¿añ, ale rezultatem pragmatycznego

podejœcia do sposobów rozwi¹zywania problemu przestêpczoœci. Wyra-

zem tej samej pragmatycznej tendencji jest tzw. monitoring elektronicz-

ny, który równie¿ zapocz¹tkowany zosta³ w Stanach Zjednoczonych;

eksperymentalnie w latach 60., a nastêpnie wprowadzony na sta³e w roku

1984 w stosunku do osób skazanych na areszt domowy. Od tego czasu

znalaz³ swoje zastosowanie w odniesieniu do zwolnieñ za kaucj¹, œrodków

probacyjnych oraz wczeœniejszych zwolnieñ z wiêzienia, odpowiednika

naszego warunkowego przedterminowego zwolnienia, jako œrodek wspo-

magaj¹cy kary wykonywane na rzecz spo³ecznoœci i jako samodzielna ka-

ra. Kolejno wprowadzano go w wiêkszoœci krajów europejskich, gdzie

w ró¿nym zakresie funkcjonuje. W Anglii i Walii (od 1989), Szwecji i Da-

nii (1994), Holandii (1995), Szkocji (1998), Belgii (1998), Szwajcarii (1999),

Francji, Niemczech i Portugalii (2000), W³oszech (2001). W sumie w roku

2000 w samej Europie œrodek ten stosowano ju¿ wobec ponad 30.000 tys.

osób.

Monitoring elektroniczny polega na sta³ym lub okresowym kontrolowa-

niu obecnoœci lub nieobecnoœci w okreœlonym miejscu skazanych znajdu-

j¹cych siê poza zak³adem penitencjarnym. Sta³ym, za pomoc¹ specjalnego

urz¹dzenia o angielskiej nazwie tag, które swym wygl¹dem przypomina ze-

garek. Jest zak³adane, podobnie jak zegarek na przegub d³oni albo powy¿ej

kostki na nodze. Okresowym, przez kontrolê obecnoœci skazanego za po-

moc¹ kierowanego komputerem telefonu, na który musi on odpowiedzieæ

i w ten sposób potwierdziæ swoj¹ obecnoœæ. Jest to tzw. voice veryfication,

gdy¿ odpowiednio zaprogramowane urz¹dzenie jest w stanie rozpoznaæ

g³os osoby kontrolowanej. Musi ona odpowiadaæ w okreœlony sposób, tak

aby nie mog³a uprzednio nagraæ swojej odpowiedzi.

Najwa¿niejszym celem, jaki przyœwieca wprowadzaniu monitoringu

elektronicznego, jest oczywiœcie zwolnienie pewnej liczby miejsc w prze-

pe³nionych zak³adach penitencjarnych i zwi¹zane z tym oszczêdnoœci

finansowe. Nie trzeba wyjaœniaæ, ¿e skazany dla przyk³adu na areszt do-

mowy nie obci¹¿a pañstwa wieloma kosztami zwi¹zanymi z jego zakwate-

rowaniem i utrzymaniem, które to koszty obci¹¿aj¹ samego skazanego.

Podobnie jest w przypadkach wczeœniejszego zwolnienie z odbywania ca-

³oœci kary pod warunkiem poddania siê elektronicznemu monitoringowi.

Oblicza siê, ¿e wprowadzony w roku 1999 w Wielkiej Brytanii w stosunku

do niektórych mniej ciê¿kich przestêpstw tzw. home detention curfew scheme,

tj. pozostaj¹ce w gestii dyrektora wiêzienia, wczeœniejsze zwolnienie do 60
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dni, pozwoli³ zaoszczêdziæ ju¿ w pierwszym roku 36,7 mln funtów i zwolniæ

1950 miejsc w zak³adach karnych.

Elektroniczny monitoring s³u¿y jednak równie¿ zwiêkszeniu skutecz-

noœci stosowanych sankcji. Gdy stosuje siê go jako dodatkowe zabezpie-

czenie w przypadku zwolnienia za kaucj¹, to oczywiœcie po to, aby zwol-

niony z aresztu mia³ mniejsz¹ mo¿liwoœæ ucieczki. Zapewnia wiêksz¹ sku-

tecznoœæ w egzekwowaniu na³o¿onych obowi¹zków w przypadku skaza-

nego, który korzysta z warunkowego zawieszenia czy te¿ warunkowego

zwolnienia. Jeœli np. zakazuje siê skazanemu wydalania siê z okreœlonego

miejsca, czy te¿ przeciwnie – zbli¿ania siê do niego, wówczas monitoring

elektroniczny nieomal na pewno gwarantuje, jeœli nie wykonanie tego obo-

wi¹zku, to przynajmniej stwierdzenie, czy by³ on rzeczywiœcie wykonywa-

ny, i wyci¹gniêcie odpowiednich konsekwencji np. w postaci wykonania

zawieszonej kary czy odwo³ania warunkowego zwolnienia. Jego celem jest

wiêksze zabezpieczenie ofiary i utrudnienie skazanemu powrotu do prze-

stêpstwa.

O jego atrakcyjnoœci niech œwiadczy fakt, ¿e s¹d mo¿e na³o¿yæ na nie-

bezpiecznego kibica zakaz uczêszczania na mecze pi³karskie, na pedofila

zakaz przebywania w rejonach, gdzie znajduj¹ siê szko³y, a na rozwiedzio-

nego ma³¿onka zakaz zbli¿ania siê do miejsca zamieszkania maltretowanej

by³ej ¿ony. I mo¿e uzyskaæ pe³n¹ informacjê o przestrzeganiu tego zakazu.

Tego rodzaju technika kontroli osób skazanych na karê pozbawienia

wolnoœci wydaje siê byæ szczególnie warta zastosowania w prawie polskim,

gdzie system nak³adanych ró¿nego rodzaju obowi¹zków jest przynajmniej

teoretycznie szeroko rozbudowany. I dotyczy lub mo¿e dotyczyæ nieomal

wszystkich skazanych, gdy¿ jak wspomnia³em, ponad 80% skazanych na

karê pozbawienia wolnoœci korzysta u nas z jej warunkowego zawieszenia,

a wiêkszoœæ z warunkowego zwolnienia (w przypadku najciê¿szych prze-

stêpstw nawet 95%).

We wszystkich tych przypadkach przewidziana jest lub powinna byæ

przewidziana mo¿liwoœæ na³o¿enia okreœlonych obowi¹zków. Wymieñmy

kilka z nich. Oddanie pod dozór (art. 275 kpk), jako œrodek zabezpieczaj¹cy

uchylania siê od s¹du, mo¿e byæ uzale¿nione od zakazu wydalania siê

z okreœlonego miejsca. W czasie odbywania kary ograniczenia wolnoœci

skazany nie mo¿e bez zgody s¹du zmieniaæ miejsca sta³ego pobytu (art. 34

§ 2 kk). W przypadku warunkowego umorzenia postêpowania, warunko-

wego zawieszenia i warunkowego zwolnienie (art. 67, 72 kk i art. 159 kkw)

na sprawcê mog¹ byæ na³o¿one ró¿nego rodzaju obowi¹zki, których egzek-

wowanie jest w praktyce mniej lub bardziej iluzoryczne. Podobnie zreszt¹
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jak dozór przeci¹¿onego lub niesprawnego kuratora s¹dowego czy te¿ innej

„osoby lub instytucji godnej zaufania”. S¹ to najczêœciej puste s³owa, z któ-

rych niewiele wynika, gdy brak jest mo¿liwoœci efektywnego kontrolowa-

nia nak³adanych obowi¹zków i wykonywania dozoru.

Jeœli w latach 60. stosowanie tego rodzaju monitoringu wywo³ywa³o je-

szcze wiele obiekcji, kojarzy³o siê negatywnie z Orwellem, to obecnie sy-

tuacja ca³kowicie siê zmieni³a. Kamery telewizyjne, mikrofony, karty

identyfikacyjne, monitoruj¹ce czujniki w zak³adach pracy i mieszkaniach

prywatnych sta³y siê elementem otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. A tzw. re-

ality show typu „Big Brother” ulubionym programem milionów telewi-

dzów. Trudno przypuszczaæ, ¿eby to wszystko mog³o zatrzymaæ siê „na

progu” wymiaru sprawiedliwoœci i nie mieæ wp³ywu na tak wa¿n¹ sferê

wspó³czesnoœci, jak¹ jest coraz trudniejsza walka z przestêpczoœci¹.

Konkluzje:

Po pierwsze: zakres instytucji probacji, tj. warunkowego umorzenia, za-

wieszenia i zwolnienia, zosta³ w prawie polskim znacznie nadmiernie usta-

wowo rozszerzony w sytuacji, w której infrastruktura œrodków bez pozba-

wienia wolnoœci nie funkcjonuje.

Po drugie: alternatywna kara pozbawienia wolnoœci czy œrodki probacyj-

ne (lub szerzej – œrodki bez pozbawienia wolnoœci) jest alternatyw¹ fa³szy-

w¹. Walka z przestêpczoœci¹, która jest jednym z g³ównych problemów

wspó³czesnoœci, wymaga, abyœmy mogli siêgaæ zarówno po jedne, jak i dru-

gie œrodki karne.

Po trzecie: istnieje potrzeba wzmocnienia infrastruktury œrodków kar-

nych bez pozbawienia wolnoœci przez wprowadzenie elektronicznego mo-

nitoringu. Nie jest on oczywiœcie ¿adnym panaceum, ale jednym z mo¿li-

wych, i to obecnie najtañszych, sposobów wzmocnienia œrodków probacyj-

nych.



Prof. dr hab. Andrzej Murzynowski

Mediacja
w prawie karnym procesowym

Panie Przewodnicz¹cy, Pani Senator, Proszê Pañstwa!

Nim przejdê do ustosunkowania siê do zasadniczego pytania, które zo-

sta³o podane w zaproszeniu na konferencjê, chcia³bym na wstêpie przed-

stawiæ dwie nastêpuj¹ce uwagi:

Pierwsza uwaga. Dla mnie jako procesualisty jest rzecz¹ bardzo intere-

suj¹c¹ i pozytywn¹ to, ¿e mediacja jest elementem, który zmienia w tych

wypadkach, gdy dochodzi do skutku, charakter procesu karnego. W miej-

sce tradycyjnej struktury i charakteru procesu karnego, gdzie jest „walka

stron”, kontradyktoryjnoœæ, korzystanie z prawa do obrony, w którym os-

kar¿ony ma prawo korzystaæ z bezkarnoœci k³amstwa, natomiast w dzia³al-

noœci pokrzywdzonego wystêpuj¹ elementy odwetu, wchodz¹ przeciwne

temu elementy etyczne. Nie jestem wprawdzie zwolennikiem tego, ¿eby

wszystkie wymogi etyczne rozci¹gaæ na ca³oœæ procedury karnej. To jest

nierealne. Ale w ka¿dym razie pewne wartoœci etyczne powinny mieæ

i w procedurze karnej istotne znaczenie. Otó¿ nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w³aœnie

zamiast tej „walki”, moralnie stosowanej przez strony w procesie karnym,

dziêki mediacji mo¿na wprowadziæ do niego elementy wybaczenia oraz na-

prawienia przez sprawcê z³a wyrz¹dzonego przestêpstwem. Chcia³bym tu

odwo³aæ siê do cennej wypowiedzi profesora filozofii Tadeusza Kotarbiñ-

skiego, który w dyskusji na temat kary œmierci wypowiedzia³ myœl, ¿e je¿eli

mo¿na mówiæ o racjonalizacji kary, to przede wszystkim z punktu widzenia

naprawienia z³a, które sprawca przestêpstwa wyrz¹dzi³. To jest myœl, która

przyœwieca wspó³czesnej idei sprawiedliwoœci naprawczej.

Druga uwaga. Myœlê w tej chwili optymistycznie o rozwoju instytucji

mediacji, poniewa¿ zaczyna siê zauwa¿aæ i doceniaæ ten du¿y kapita³, jaki
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w tym zakresie posiadamy, mianowicie skupienie du¿ej liczby osób wokó³

Polskiego Centrum Mediacji. To s¹ osoby wzbudzaj¹ce mój du¿y podziw

i szacunek, które spo³ecznie, z zaanga¿owaniem, z powiêkszeniem swej

wiedzy, gromadzeniem doœwiadczeñ, prowadz¹ ju¿ od kilku lat dzia³alnoœæ

na rzecz rozwijania mediacji. Dobrze siê wiêc dzieje, ¿e ogniwa naszego

parlamentu, najpierw pan senator Zbigniew Romaszewski rozpocz¹³ kura-

telê nad t¹ akcj¹, a teraz widzê z du¿ym zadowoleniem, ¿e pani senator Te-

resa Liszcz j¹ kontynuuje. W³¹czy³a siê w to w Sejmie tak¿e pani pose³

Katarzyna Piekarska. Popiera równie¿ dzia³alnoœæ na rzecz rozwijania me-

diacji Rzecznik Praw Obywatelskich, pan profesor Andrzej Zoll. Trzeba

wspieraæ tê dzia³alnoœæ Polskiego Centrum Mediacji.

A teraz przejdê do odpowiedzi na postawione pytanie: Czy obowi¹zu-

j¹ce w Polsce rozwi¹zania prawne dobrze s³u¿¹ rozwojowi mediacji? Moim

zdaniem jeszcze nie s³u¿¹ dobrze i mo¿na tu mieæ pretensjê za zlekcewa-

¿enie dorobku i wniosków legislacyjnych do tych osób, które do ostatniej,

szerokiej przecie¿ nowelizacji Kodeksu postêpowania karnego doprowa-

dzi³y. Otó¿ nieznacznie tylko zosta³y poczynione w tej nowelizacji zmia-

ny i uzupe³nienia obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów. Je¿eli mo¿na

by³o poprzestaæ piêæ lat temu, tworz¹c nowy Kodeks postêpowania kar-

nego, na bardzo jeszcze niepe³nych sformu³owaniach w ustawie, to po

piêciu latach doœwiadczeñ i wniosków opartych na praktyce Polskiego

Centrum Mediacji nale¿a³o przynajmniej przychyliæ siê do nastêpuj¹cych

postulatów:

Pierwsza sprawa, to aby s¹d i prokurator, kieruj¹c sprawê na drogê me-

diacji mogli upowa¿niæ mediatora do uzyskania zgody stron, to jest po-

krzywdzonego i oskar¿onego, na jej przeprowadzenie. To znakomicie

upraszcza procedurê i tak¿e zachêca te organy do tego, ¿eby z tej instytucji

czêœciej korzysta³y. Popieraj¹ to doœwiadczenia praktyki. Proszê zwróciæ

uwagê, ¿e okrêg czêstochowski, a teraz zaczyna i warszawski, znacznie

zwiêkszy³ liczbê spraw kierowanych na drogê mediacji w³aœnie dziêki sto-

sowaniu tego rodzaju praktyki. Na razie przepisy nie daj¹ takiemu postê-

powaniu wyraŸnej podstawy, ale praktyka taka zas³uguje na poparcie. Nie

jest to bowiem dzia³anie contra legem, ale niejako tylko praeter legem. Daje

pozytywne rezultaty i mo¿na broniæ pogl¹du, ¿e istotne w art. 23 § 1 kpk

jest to, aby mediacja by³a prowadzona tylko za zgod¹ obydwu stron, nato-

miast procedura stosowana dla uzyskania takiej zgody nie jest ju¿ kwesti¹

wymagaj¹c¹ rygorystycznego przestrzegania. Jednak po to, ¿eby ju¿ po-

wszechnie i trwale wprowadziæ tê bardzo u¿yteczn¹ praktykê, zachodzi po-

trzeba wprowadzenia stosownego uzupe³nienia treœci art. 23a kpk.
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Druga sprawa. Korzystaj¹c z doœwiadczeñ innych krajów, z tego, co dzi-

siaj nam mówi³ pan profesor z Nowej Zelandii oraz z naszych w³asnych

przemyœleñ, wydaje siê, ¿e nale¿y dopuœciæ, aby w tych sprawach, w któ-

rych dochodzi do ugody miêdzy stronami i wykonania jej warunków ju¿

w toku postêpowania przygotowawczego, prokurator móg³ odst¹piæ od

wniesienia aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie postêpo-

wania, bez koniecznoœci kierowania sprawy do s¹du. Nie naruszy siê wów-

czas prawa stron do s¹du, bo przecie¿ dziaæ siê to bêdzie za ich zgod¹. Nie

bêdzie to te¿ sprzeczne z zasad¹ legalizmu, poniewa¿ nast¹pi tu wówczas

jakaœ reakcja prawna na pope³niony czyn – w postaci przyjêcia przez jego

sprawcê pewnych uci¹¿liwych obowi¹zków zwi¹zanych z zawart¹ ugod¹,

które bêdzie musia³ w ca³oœci wype³niæ.

Nastêpnie, aby stworzyæ atmosferê zaufania wokó³ dzia³alnoœci neutral-

nego mediatora, która zachêci do tego strony, ¿eby korzysta³y z tej drogi

procedowania, warto jest, a nawet trzeba – wzorem tak¿e innych krajów –

wprowadziæ wyraŸnie w przepisach obowi¹zek poszanowania tajemnicy za-

wodowej mediatora, dotycz¹cej tych okolicznoœci, o których dowiedzia³ siê

w czasie sprawowania czynnoœci mediacyjnych, zwalniaj¹c go z obowi¹zku

sk³adania zeznañ w charakterze œwiadka.

Wa¿n¹ spraw¹ jest tak¿e to, aby mediatorzy byli nie tylko ludŸmi, którzy

spe³niaj¹ warunki moralne i wymogi pewnego wykszta³cenia, ale aby zo-

stali ponadto odpowiednio przeszkoleni. W znakomitym referacie pani sê-

dzi Rêkas dowiadujemy siê, ile jest czynnoœci zwi¹zanych z mediacj¹

w krajach, w których jest ona rozwiniêta oraz jakie s¹ w tym zakresie zale-

cenia Rady Europy. To jest jednak dzia³alnoœæ profesjonalna, która wyma-

ga pewnej wiedzy specjalistycznej i uzyskania certyfikatów uprawniaj¹cych

do uprawiania tego zawodu po odbyciu stosownego przeszkolenia.

Na koniec pewna drobna uwaga. Ja bym nie szuka³ przede wszystkim

pierwowzorów dla sprawiedliwoœci naprawczej w Niemczech, jak to widzi

pan Janusz Kochanowski, ale raczej we Francji, w której od wielu lat istnia-

³a bardzo szeroko wykorzystywana instytucja procesu adhezyjnego, gdzie,

jak obserwowa³em to w praktyce francuskich s¹dów karnych, bardzo czêsto

³agodnie karano sprawców przestêpstw, natomiast konsekwentnie orzeka-

no obowi¹zek naprawienia przez nich skutków pope³nionego czynu.

Dziêkujê za uwagê.
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Pose³ Katarzyna Piekarska
Przewodnicz¹ca Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka

Zanim poproszê nastêpnego mówcê, podam bardzo krótk¹ informacjê.

Otó¿ parê miesiêcy temu sejmowa Komisja Sprawiedliwoœci i Praw Cz³o-

wieka organizowa³a wspólnie z Polskim Centrum Mediacji i kuratorami,

przepraszam, ¿e pominê³am moich ukochanych kuratorów, bardzo intere-

suj¹c¹ konferencjê, która by³a poœwiêcona mediacji – jak wygl¹da to w Pol-

sce, jak wygl¹da to w krajach Unii Europejskiej. Mówiê o tym dlatego, ¿e

ukaza³a siê z tej konferencji publikacja. Wszystkich z pañstwa, którzy s¹

zainteresowani przes³aniem takiej publikacji, prosimy o kontakt z komisj¹

sprawiedliwoœci.

Teraz bardzo proszê o zabranie g³osu pana doktora Waldemara Roda-

kiewicza.



Prof. dr hab. Leszek Bogunia
Dr Waldemar Rodakiewicz

Niektóre zagadnienia zwi¹zane
z wykonywaniem warunkowego

umorzenia postêpowania karnego

Pani Przewodnicz¹ca, Szanowni Pañstwo!

W pierwszych s³owach chcê przeprosiæ za nieobecnoœæ mojego szefa,

pana profesora Bogunia. Jest po przebytej chorobie zapalenia p³uc i z tego

powodu to ja mam przyjemnoœæ zreferowaæ problem warunkowego umo-

rzenia w prawie karnym wykonawczym.

I. Warunkowe umorzenie postêpowania karnego jest instytucj¹ o sto-

sunkowo ma³ej tradycji. Wprowadzono je bowiem do systemu œrodków za-

pobiegania i zwalczania przestêpczoœci w naszym kraju 33 lata temu.

Poœwiêcono jej jednak wiele teoretycznych i empirycznych badañ. Wyniki

tych badañ, a nade wszystko p³yn¹ce z nich wnioski zosta³y wykorzystane

w pracach legislacyjnych zmieniaj¹cych w sposób istotny pierwotny mate-

rialny kszta³t tego œrodka probacyjnego oraz kszta³tuj¹cych proces jego wy-

konywania.

Warunkowe umorzenie postêpowania karnego sta³o siê wa¿nym ogni-

wem polityki kryminalnej, a zw³aszcza polityki wymiaru kar, œrodków kar-

nych i œrodków zwi¹zanych z poddaniem sprawców próbie. Œwiadcz¹ o tym

liczby jego stosowania. Dla przyk³adu warto przypomnieæ, ¿e w latach

1995–1997 prokuratorzy lub s¹dy zastosowa³y ten œrodek wobec ok. 42 500

sprawców, w roku 1995 wobec ok. 41 500 sprawców, w roku 1996 oraz 1997

wobec ok. 47 500. Natomiast w latach 1999–2002 s¹dy warunkowo umorzy-

³y postêpowanie karne odpowiednio wobec ok.: 29 900 sprawców w 1999 r.,
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28 200 sprawców w 2000 r., 32 000 sprawców w 2001 r. i 37 400 sprawców

w 2002 r. *

W ostatnich zatem latach mo¿na zauwa¿yæ tendencjê wzrostow¹ w orze-

kaniu przez s¹dy tego œrodka. Nadal jednak liczby warunkowych umorzeñ

postêpowania karnego s¹ ni¿sze ni¿ w okresie poprzedzaj¹cym uchwalenie

obecnie obowi¹zuj¹cego kodeksu. Nale¿y dodatkowo zauwa¿yæ, ¿e w ko-

deksie tym ustawodawca utrzyma³ zasadê, ¿e warunkowe umorzenie postê-

powania karnego mo¿e dotyczyæ spraw o wystêpki zagro¿one kar¹ nieprzekra-

czaj¹c¹ 3 lat pozbawienia wolnoœci (art. 66 § 2 kk). Od tej zasady ustawodaw-

ca uczyni³ wszak wyj¹tek w przypadku, gdy pokrzywdzony pojedna³ siê ze

sprawc¹, sprawca naprawi³ szkodê lub uzgodni³ sposób jej naprawienia.

Wówczas s¹d mo¿e warunkowo zastosowaæ umorzenie postêpowania karne-

go w stosunku do sprawcy przestêpstwa zagro¿onego kar¹ nieprzekraczaj¹c¹

5 lat pozbawienia wolnoœci. Uzasadnione jest wiêc twierdzenie, ¿e w nowym

Kodeksie karnym nast¹pi³o rozszerzenie mo¿liwoœci stosowania tej instytu-

cji w porównaniu ze stanem prawnym ujêtym w Kodeksie karnym z 1969 r.,

wynika to tak¿e ze znacznego zliberalizowania sankcji w czêœci szczególnej

Kodeksu karnego, co sprawia, ¿e liczba wystêpków zagro¿onych kar¹ pozba-

wienia wolnoœci do lat 3 jest obecnie wiêksza ni¿ w Kodeksie karnym

z 1969 r. Rozszerzenie mo¿liwoœci stosowania tej instytucji wynika te¿ z za-

wê¿enia negatywnej przes³anki jakiejkolwiek uprzedniej karalnoœci (art. 27

§ 1 kk z 1969 r.) do karalnoœci za przestêpstwo umyœlne (art. 66 § 1 kk).

Warunkowe umorzenie postêpowania karnego s¹dy najczêœciej stosuj¹

wobec sprawców przestêpstw przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji,

przestêpstw przeciwko rodzinie i opiece, przestêpstw przeciwko ¿yciu

i zdrowiu oraz przestêpstw przeciwko wolnoœci. Szczegó³owe dane patrz

w tabeli 1.

Warto zauwa¿yæ, ¿e w porównaniu do 1999 roku w 2001 roku nast¹pi³

blisko 61% wzrost stosowania przez s¹dy warunkowego umorzenia postê-

powania karnego wobec sprawców przestêpstw przeciwko bezpieczeñstwu

w komunikacji.

II. Nale¿y podkreœliæ, ¿e do istotnych sk³adników warunkowego umo-

rzenia postêpowania karnego nale¿y pozytywna prognoza kryminologiczna

oparta na przes³ankach okreœlonych w Kodeksie karnym, okresie próby
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Tabela 1. Warunkowe umorzenie a rodzaj pope³nionego przestêpstwa (wybrane
kategorie przestêpstw)

Rodzaj pope³nionego przestêpstwa 1999 2000 2001

Przestêpstwa przeciwko obronnoœci (art. 140-147 kk) 52 62 107

Przestêpstwa przeciwko ¿yciu i zdrowiu (art. 148-162 kk) 3073 3135 3715

Ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii 374 294 436

Ustawa o ochronie zdrowia przed nastêpstwami stosowania tyto-

niu
218 295 623

Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu (art.

163-172 kk)
59 59 42

Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji (art.

173-180 kk)
4544 4707 7414

Przestêpstwa przeciwko œrodowisku (art. 181-188 kk) 92 76 86

Przestêpstwa przeciwko wolnoœci (art. 189-193 kk) 1750 2223 2294

Przestêpstwa przeciwko wolnoœci sumienia i wyznania (art.

194-196 kk)
2 1 3

Przestêpstwa przeciwko wolnoœci seksualnej i obyczajnoœci (art.

197-205 kk)
35 19 20

Przestêpstwa przeciwko rodzinie i opiece (art. 206-211 kk) 3418 3733 3807

Przestêpstwa przeciwko czci i nietykalnoœci cielesnej (art.

212-217 kk)
202 131 165

Przestêpstwa przeciwko prawom osób wykonuj¹cych pracê za-

robkow¹ (art. 218-221 kk)
141 251 415

�ród³o: Dane uzyskane w Wydziale Statystyki Departamentu Organizacyjnego Mini-

sterstwa Sprawiedliwoœci.

oraz obowi¹zkach nak³adanych na sprawcê i dozór. Te wszystkie sk³adniki

maj¹ istotne znaczenie z punktu widzenia wykonywania tego œrodka pro-

bacyjnego. Zosta³y one szeroko przeanalizowane w wielu opracowaniach

naukowych, w tym przez komentatorów obowi¹zuj¹cych kodeksów. Brak

jest jednak pog³êbionych badañ nad problematyk¹ realizacji aktualnych za-

pisów ustawowych. Brak jest nawet oficjalnych danych oraz publikacji doty-

cz¹cych np. d³ugoœci okresu próby, obowi¹zków nak³adanych na sprawców,

wobec których zastosowano warunkowe umorzenie postêpowania karne-

go, pomimo ¿e Wydzia³ Statystyki Departamentu Organizacyjnego Mini-
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sterstwa Sprawiedliwoœci niektórymi danymi z tego zakresu dysponuje.

Dziêki ¿yczliwoœci wymienionego wydzia³u uda³o siê zebraæ informacje,

które s¹ zamieszczone w tabelach 2 i 3.

Zgodnie z art. 73 kk warunkowe umorzenie postêpowania karnego na-

stêpuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawo-

mocnienia siê orzeczenia. Z tabeli 2 wynika, ¿e najczêœciej s¹dy orzekaj¹

okres próby na granicy najni¿szej, a wiêc na rok. Wyj¹tkowo s¹dy wyzna-

czaj¹ okres próby w przedziale od 13–18 miesiêcy. Czêsto jednak stosowa-

ny jest okres 19–24 miesiêcy. Wyznaczanie coraz d³u¿szego okresu próby

wykazuje tendencjê wzrostow¹. Jest to pozytywna tendencja. Postulat

d³u¿szego okresu próby wynika³ z badañ nad stosowaniem tego œrodka np.

w odniesieniu do sprawców przestêpstw przeciwko rodzinie i opiece, prze-

stêpstw przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji.

Tabela 2. Warunkowe umorzenie a okres próby (jego d³ugoœæ)

D³ugoœæ okresu próby 1999 2000 2001

1 rok 18 036 16 447 17 779

od 13–18 miesiêcy 235 270 216

od 19–24 miesiêcy 10 814 11 447 14 796

powy¿ej 2 lat 8 1 2

�ród³o: Dane uzyskane w Wydziale Statystyki Departamentu Organizacyjnego Mini-

sterstwa Sprawiedliwoœci.

Wiadomo, ¿e na sprawcy, w stosunku do którego zastosowano warunko-

we umorzenie postêpowania karnego, ci¹¿y ustawowy obowi¹zek przestrze-

gania porz¹dku prawnego, a zw³aszcza obowi¹zek niepope³niania nowego

przestêpstwa. Inne obowi¹zki, które s¹d nak³ada na sprawcê w zwi¹zku z za-

stosowaniem tego œrodka, maj¹ charakter obligatoryjny lub fakultatywny.

Je¿eli sprawca przestêpstwa wyrz¹dzi³ szkodê, to s¹d musi orzec obo-

wi¹zek jej naprawienia w ca³oœci lub czêœci (art. 67 § 3 kk). Na³o¿enie in-

nych obowi¹zków jest fakultatywne. Wachlarz obowi¹zków stosowanych

fakultatywnie jest nastêpuj¹cy (art. 67 § 3 kk):

— informowanie s¹du lub kuratora o przebiegu okresu próby,

— przeproszenie pokrzywdzonego,

— wykonywanie ci¹¿¹cego na sprawcy obowi¹zku ³o¿enia na utrzyma-

nie innej osoby,
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— powstrzymanie siê od nadu¿ywania alkoholu lub u¿ywania innych

œrodków odurzaj¹cych,

— œwiadczenie pieniê¿ne przewidziane w art. 39 pkt 7 kk,

— zakaz prowadzenia pojazdów.

Dane odnoœnie do nak³adanych przez s¹dy wy¿ej wymienionych obo-

wi¹zków w latach 1999–2001 s¹ zebrane w tabeli 3.

Tabela 3. Warunkowe umorzenie a obowi¹zki nak³adane na sprawcê

1999 2000 2001

Warunkowe umorzenia bez nak³adanych obowi¹zków 16 649 16 556 19 176

Warunkowe umorzenia z na³o¿eniem obowi¹zków 12 444 11 609 15 329

w tym obowi¹zek informowania s¹du lub kuratora o prze-

biegu okresu próby (art. 72 § 1 pkt 1 kk)
33 19 24

w tym obowi¹zek przeproszenia pokrzywdzonego (art. 72 §

1 pkt 2 kk)
139 170 169

w tym obowi¹zek wykonywania ci¹¿¹cego na sprawcy obo-

wi¹zku ³o¿enia na utrzymanie innej osoby (art. 72 § 1 pkt 3

kk)

783 986 843

w tym obowi¹zek powstrzymania siê od nadu¿ywania alko-

holu lub u¿ywania innych œrodków odurzaj¹cych (art. 72 § 1

pkt 5 kk)

396 492 589

Obowi¹zek naprawienia szkody 6 822 6 287 6 287

Orzeczone œwiadczenia pieniê¿ne w ramach warunkowego

umorzenia na podstawie art. 67 § 3 kk
4667 4758 6231

Orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych

do lat 2 na podstawie art. 67 § 3 kk
21 17 1,365

Obowi¹zek pracy na cele spo³eczne 575 80 89

�ród³o: Dane uzyskane w Wydziale Statystyki Departamentu Organizacyjnego Mini-

sterstwa Sprawiedliwoœci.

Z tabeli 3 wynika, ¿e s¹dy stosuj¹c warunkowe umorzenie postêpowania

karnego w latach 1999–2001 w ok. 57% spraw nie na³o¿y³y na sprawców

w ogóle ¿adnych obowi¹zków. Oznacza to, ¿e w praktyce os³abia siê proba-

cyjny charakter tej instytucji, co jest sprzeczne z za³o¿eniami, które bra³

pod uwagê ustawodawca uchwalaj¹c Kodeks karny. W pozosta³ych 43%

spraw, w których s¹dy stosowa³y warunkowe umorzenie postêpowania kar-

nego, na sprawców by³y nak³adane obowi¹zki. Najczêœciej by³ to obo-
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wi¹zek naprawienia szkody oraz œwiadczenie pieniê¿ne. Czêsto tak¿e s¹dy

zobowi¹zywa³y sprawców do wykonywania ci¹¿¹cego na nich obowi¹zku

³o¿enia na utrzymanie innej osoby. W porównaniu do lat 1999 i 2000 w roku

2001 nast¹pi³a ogromna iloœciowa zmiana w orzekaniu zakazu prowadzenia

pojazdów mechanicznych. W tym bowiem roku s¹dy ten zakaz zastosowa³y

wobec 1365 sprawców, gdy w poprzednich dwóch latach ³¹cznie orzek³y go

tylko wobec kilkudziesiêciu sprawców.

Œladowe wartoœci przybiera czêstotliwoœæ nak³adania na sprawcê obo-

wi¹zku informowania s¹du lub kuratora o przebiegu okresu próby. Mo¿na

wiêc mieæ w¹tpliwoœæ, czy okres próby w sposób w³aœciwy spe³nia swoj¹

funkcjê wychowawcz¹ i weryfikuj¹c¹ postawion¹ prognozê kryminologicz-

n¹. S¹d lub kurator mo¿e od skazanego uzyskaæ takie informacje. Podmioty

te mog¹ bowiem wezwaæ skazanego do stawienia siê w s¹dzie lub przed oblicze

kuratora (art. 168 § 3 kkw). W postêpowaniu wykonawczym organ wykonuj¹cy

orzeczenie mo¿e te¿ zarz¹dziæ przeprowadzenie wywiadu œrodowiskowego (art 14

§ 1 kkw). Wskazane jednak wy¿ej drogi pozyskiwania informacji s¹ jednak po-

zbawione waloru wychowawczego.

Do istotnych elementów warunkowego umorzenia postêpowania kar-

nego nale¿y dozór. S¹d mo¿e w okresie próby oddaæ sprawcê pod dozór kura-

tora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji spo-

³ecznej, do której dzia³alnoœci nale¿y wychowanie, zapobieganie demoralizacji

lub pomoc skazanym (art. 67 § 2 kk i art. 170 kkw).

Brak jest danych odnoœnie do orzekanych dozorów zwi¹zanych z warun-

kowym umorzeniem postêpowania karnego w skali ca³ego kraju. Nie s¹

tak¿e gromadzone w tej skali informacje co do wniosków kuratorów zawo-

dowych odnoœnie do oddania pod dozór, zwolnienia od dozoru, ustanowie-

nia, rozszerzenia lub zmiany obowi¹zków w okresie próby i o zwolnienie od

wykonywania tych obowi¹zków, a nawet podjêcia postêpowania warunko-

wo umorzonego. Uniemo¿liwia to ukazanie strony iloœciowej wy¿ej wymie-

nionych zagadnieñ. Dane poni¿ej przedstawione dotycz¹ s¹dów podleg-

³ych S¹dowi Okrêgowemu we Wroc³awiu*. Nie s¹ zatem reprezentatywne

dla kraju. S¹ one jednak interesuj¹ce i potwierdzaj¹ zasadnoœæ spostrze¿enia,

¿e niedostateczna jest kontrola okresu próby. W latach 2001, 2002 i w pier-

wszym pó³roczu 2003 roku s¹dy tego okrêgu zastosowa³y warunkowe umo-

rzenie postêpowania karnego wobec 1802 sprawców. Dozorowi zosta³y

poddane zaledwie 152 osoby (8,4%). W tym okresie kuratorzy zawodowi z³o-

¿yli do s¹dów 9 wniosków o oddanie sprawcy pod dozór, 20 wniosków
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o zwolnienie od dozoru, 6 wniosków o na³o¿enie obowi¹zków oraz 5 wnios-

ków o zmianê na³o¿onych obowi¹zków.

Przedstawione wy¿ej dane trudno jednoznacznie oceniæ. Byæ mo¿e zbyt

ma³a liczba wniosków wynika z obiektywnych faktów, tj. z braku faktycz-

nych podstaw do ich formu³owania. Mo¿e te¿ wynikaæ z ma³ego zaanga¿owa-

nia organów wykonuj¹cych ten œrodek probacyjny. Kiedyœ brak mo¿liwoœci

stosowania np. dozoru przy warunkowym umorzeniu postêpowania karnego

(prof. Marian Cieœlak) t³umaczono, ¿e jest to wyraz kredytu zaufania dla

sprawcy. Wydaje siê, ¿e teraz niestosowanie dozoru jest takim wyrazem.

Chocia¿ raczej ten fakt nale¿y wi¹zaæ z ma³¹ liczb¹ kuratorów, na których

barkach i tak spoczywa wykonywanie wielkiej liczby dozorów zwi¹zanych

z innymi œrodkami probacyjnymi.

III. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e aktualne unormowania dotycz¹ce warunkowego

umorzenia postêpowania karnego w sposób zadowalaj¹cy kszta³tuj¹ proces

jego wykonywania. S¹ one ujête w wielu aktach prawnych, w szczególnoœci

w znowelizowanym Kodeksie karnym*, Kodeksie postêpowania karnego**,

Kodeksie karnym wykonawczym***, ustawie o kuratorach s¹dowych****,

a tak¿e aktach podstawowych: rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci

z dnia 19 listopada 1987 r., Regulamin wewnêtrznego urzêdowania s¹dów po-

wszechnych*****. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 7 czerwca

2002 r. w sprawie zakresu praw i obowi¹zków podmiotów sprawuj¹cych do-

zór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowa-

rzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania

275

* Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553

z póŸn. zm.).

** Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr

89, poz. 555 z póŸn. zm.).

*** Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. z 1997 r., Nr 90,

poz. 557; zm.: Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083; Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; Dz. U.

z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268; Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz.

1194; Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 200, poz. 1679; Dz. U. z 2003 r. Nr 111, poz. 1061,

Nr 142, poz. 1380).

**** Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach s¹dowych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz.

1071, Nr 154, poz. 1778; Dz. U. z 2002 r. nr 213, poz. 1802).

***** Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 19 listopada 1987 r. Regulamin we-

wnêtrznego urzêdowania s¹dów powszechnych. (Dz. U. z 1987 r., Nr 38, poz. 218; zm.: Dz.

U. z 1989 r. Nr 53, poz. 315; zm. Dz. U. z 1990 r. Nr 66, poz. 394; zm. Dz. U. z 1992 r. Nr 16,

poz. 67, zm. Dz. U, z 1996 Nr 70, poz. 334; Dz. U. z 1998 r. Nr 100, poz. 664; Dz. U. z 2000 r.

Nr 42, poz. 480, Nr 117, poz. 1246; Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1223, Nr

106, poz. 1158).



dozoru*, Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 12 czerwca

2003 r. w sprawie szczegó³owego sposobu wykonywania uprawnieñ i obo-

wi¹zków kuratorów s¹dowych**. Analiza tych aktów dowodzi, ¿e w proce-

sie wykonywania tego œrodka znacz¹c¹ rolê spe³niaj¹ s¹dy oraz kuratorzy

s¹dowi.

Na koniec trzeba podkreœliæ, ¿e warunkowe umorzenie postêpowania

karnego, na co wskazuj¹ badania przeprowadzone przez wielu autorów,

w tym tak¿e przez autorów niniejszego opracowania, jest bardzo efektyw-

ne. Rzadko nastêpuje podjêcie postêpowania. Tak¿e niewielka jest powro-

tnoœæ do przestêpstwa sprawców, wobec których zastosowano warunkowe

umorzenie postêpowania karnego, na co wskazuj¹ wyniki badañ katamne-

stycznych. Dlatego te¿ w praktyce nale¿y czêœciej siêgaæ do tego œrodka.

Zwiêkszenie liczby warunkowych umorzeñ postêpowania karnego mo¿li-

we bêdzie po dokonaniu miêdzy innymi zmiany doœæ zachowawczej posta-

wy prokuratorów co do wystêpowania z wnioskami o zastosowanie tego

œrodka przez s¹d. Ma³¹ aktywnoœæ w tym zakresie prokuratorów obrazuj¹

dane zamieszczone w tabeli 4.

Tabela 4. Liczba wniosków prokuratorskich w przedmiocie zastosowania wa-
runkowego umorzenia postêpowania karnego w latach 1999-2002

Lata

Os¹dzono

ogó³em

osób

W tym (dane podano w tysi¹cach)

skazano
warunkowo

umorzono

skierowane do s¹dów

wnioski prokuratorskie o warunkowe

umorzenie postêpowania karnego

1999 275,1 223,8 29,9 6

2000 297,8 248,6 28,2 7

2001 395,1 341,2 32,0 7

2002 449,3 387,1 37,4 8

�ród³o: Dzia³alnoœæ s¹dów powszechnych oraz Informacja statystyczna o dzia³alnoœci

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury opracowane w Wydziale Statysty-

ki w Departamencie Organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwoœci, za odpowiednie lata.

* Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie praw

i obowi¹zków podmiotów sprawuj¹cych dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz try-

bu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do

sprawowania dozoru. (Dz.U. z 2002 r. Nr 91, poz. 812).

** Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szcze-

gó³owego sposobu wykonywania uprawnieñ i obowi¹zków kuratorów s¹dowych (Dz. U.

z 2003 r. Nr 112, poz. 1064).



Prof. dr hab. Zbigniew Ho³da

Probacja
w prawie karnym wykonawczym

Pan doktor i pan profesor przedstawili bardzo piêknie klasyczn¹ ju¿

u nas instytucjê probacyjn¹, mianowicie warunkowe umorzenie. Pozosta³y

nam jeszcze dwie: warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia

wolnoœci i warunkowe zawieszenie kary, odpowiednio pozbawienia wolno-

œci, ograniczenia wolnoœci albo grzywny orzeczonej jako kara samoistna.

Warunkowe zawieszenie to w praktyce najczêœciej stosowany œrodek pro-

bacyjny i w³aœciwie tyle chcia³bym o nim powiedzieæ. Tutaj nie ma ¿a-

dnych w¹tpliwoœci ani, jak s¹dzê, co do regulacji prawnej, ani co do stosowa-

nia tych przepisów. Pozostaje jeszcze tylko kwestia tego, co byœmy nazwali

infrastruktur¹ wszystkich œrodków probacyjnych, ale to jest rzecz, o której

chcia³em dwa s³owa powiedzieæ na koniec.

Warto natomiast zastanowiæ siê nad warunkowym przedterminowym

zwolnieniem. To instytucja, która zosta³a w du¿ym stopniu zmodyfikowa-

na w nowych kodeksach karnych, co wiêcej, wydawa³o siê wszystkim, ¿e

bêdzie stosowana nawet czêœciej ni¿ przed rokiem 1998. Dok³adnie poka-

zuje choæby raport pana profesora Teodora Szymanowskiego, ¿e nast¹pi³o

coœ, czego do koñca nie rozumiemy: warunkowych przedterminowych

zwolnieñ z roku na rok jest mniej. Nic nie t³umaczy tej praktyki s¹dów. Po-

wiem, ¿e nawet w liczbach bezwzglêdnych to wypada jeszcze bardziej szo-

kuj¹co. Bo o ile przed kilku laty by³o oko³o czterdziestu tysiêcy osób, które

odbywa³y karê pozbawienia wolnoœci, a s¹dy potrafi³y orzec ponad dwa-

dzieœcia czy dwadzieœcia parê tysiêcy warunkowych zwolnieñ rocznie, to

dzisiaj, przy szeœædziesiêciu tysi¹cach tych, którzy odbywaj¹ karê pobawie-

nia wolnoœci, s¹dy orzekaj¹ oko³o piêtnastu tysiêcy. Rozumiem, ¿e jest spo-
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ra grupa tych, którzy w ogóle nie mog¹ byæ warunkowo zwolnieni, bo trzeba

odbyæ minimum szeœæ miesiêcy, ale nie jest to taka grupa, ¿eby wa¿y³a.

Publikowane orzecznictwo s¹dów apelacyjnych w tej mierze bardzo

wnikliwie omawia pan profesor Lelental. Oczywiœcie tam zdarzaj¹ siê ja-

kieœ b³êdy i odsy³am wszystkich zainteresowanych do publikacji pana pro-

fesora Lelentala, ale to znowu by nie t³umaczy³o radykalnego zwrotu

w polityce karnej. Przes³anki zosta³y zmienione w ten sposób, ¿e, zdaje siê,

warunkowe zwolnienie powinno siê ³atwiej, a nie trudniej stosowaæ.

Nie mamy czasu, ¿eby rozwa¿aæ przepis s³owo po s³owie. Dzisiaj jest

tak, ¿e zgodnie z przepisem art. 77 § l Kodeksu karnego jedyn¹, nazwijmy

to materialn¹ przes³ank¹ warunkowego przedterminowego zwolnienia jest

to, co my nazywamy pozytywn¹ prognoz¹ kryminologiczn¹, co jeszcze le-

piej ni¿ my nazywa kodeks zwrotem: „uzasadnione przekonanie, ¿e spraw-

ca po zwolnieniu bêdzie przestrzega³ porz¹dku prawnego”. Natomiast pod

rz¹dami dawnego Kodeksu karnego – wyraŸnie przepis o tym mówi³ – trze-

ba by³o zastosowaæ warunkowe umorzenie dopiero wtenczas, gdy cele kary

zosta³y osi¹gniête. Oczywiœcie wiêc wed³ug nowych przepisów jest s¹dowi

warunkowo zwolniæ ³atwiej, a nie trudniej. Co wiêcej, okolicznoœci, które

maj¹ byæ baz¹ prognozy, s¹ wyliczone enumeratywnie. Nie ma tam na

przyk³ad rodzaju przestêpstwa.

Nie ma te¿ tego, co s¹dy chêtnie powo³uj¹ jako odmowê warunkowego

zwolnienia absolutnie wbrew prawu, a mianowicie zwrotu „odleg³y koniec

kary”. Otó¿ analiza orzecznictwa s¹dów penitencjarnych i orzecznictwa

s¹dów apelacyjnych, które, niestety, toleruje tê liniê orzecznicz¹, pokazu-

je, ¿e w gruncie rzeczy bardzo czêsto s¹dy penitencjarne na podstawie usta-

leñ faktycznych, które czyni¹, powinny postawiæ pozytywn¹ prognozê

kryminologiczn¹. Tego nie robi¹. I wcale nie uciekaj¹ siê do zwrotu, o któ-

rym przed chwil¹ powiedzia³a pani sêdzia i pani profesor Œwida, przypomi-

nam, sêdzia S¹du Apelacyjnego z Wroc³awia. W ogóle problemu poszukiwa-

nia innych kryteriów ni¿ pozytywna prognoza s¹dy nie podejmuj¹.

Okolicznoœci pope³nienia czynu nie s¹ niczym innym, tylko podstaw¹

do stawiania prognozy. Nie ma takich orzeczeñ, które odmawiaj¹ warunko-

wych zwolnieñ, w których by problem zosta³ tak postawiony: pomimo usta-

leñ faktycznych, gdzie siê bierze pod uwagê tak¿e okolicznoœci pope³nienia

czynu, stawia siê pozytywn¹ prognozê, bo tak musimy zrobiæ wed³ug zasad

prawid³owego rozumowania, ale odmawiamy warunkowego zwolnienia,

gdy¿ uwa¿amy, ¿e jest to instytucja fakultatywna, a nie obligatoryjna.

Otó¿ wszystko to prowadzi do wniosku, ¿e pomimo przepisów, które na-

le¿y zaaprobowaæ, w praktyce s¹dy zaczynaj¹ odstêpowaæ od warunkowego



przedterminowego zwolnienia i mo¿e siê zrealizowaæ czarny scenariusz, któ-

ry polega na tym, ¿e warunkowe zwolnienie stanie siê instytucj¹ martw¹.

Mo¿na by, id¹c tropem rozumowania pana doktora Kochanowskiego,

powiedzieæ, ¿e w takim razie mo¿e poszukujemy fundamentu wszystkich

instytucji prawa karnego w jakiejœ koncepcji sprawiedliwoœci bezprzed-

miotnikowej, czyli rozumiemy, ¿e retrybutywnej. Tylko ¿e ja nie wiem,

czy gdyby nie uto¿samiaæ kary sprawiedliwej z kar¹ odzwierciedlaj¹c¹,

gdybyœmy zastosowali jak¹œ koncepcjê, uzgodnion¹ wœród wiêkszoœci

z nas, sprawiedliwoœci retrybutywnej, to by siê nie okaza³o, ¿e kary stoso-

wane w Polsce s¹ nadmiernie niesprawiedliwie surowe.

Nie potrafiê skonstruowaæ takich badañ, ale chcia³bym, ¿eby ktoœ takie

badania przeprowadzi³ i ¿eby te wyniki opublikowa³, bo z mojego doœwiad-

czenia – w rozmaitych miejscach stykam siê z wymiarem sprawiedliwoœci

i z osobami, które przed s¹dami staj¹ – wynika, ¿e bardzo czêsto kary s¹

w Polsce nadmiernie surowe z tego powodu, ¿e s¹ niesprawiedliwie surowe

i to zarówno w oczach sprawców, jak i w oczach tej grupy opinii publicznej,

która zna sprawê. Oczywiœcie inaczej jest z ofiarami. S¹ badania pana do-

ktora Malca, ale dotycz¹ tylko ofiar zabójstw. Natomiast jakby ktoœ zbada³

ofiary innych czynów, mniej dramatycznych ni¿ zabójstwo, a wiêc tych se-

tek tysiêcy zamachów na mienie, to by siê okaza³o, ¿e bardzo czêsto tak¿e

pokrzywdzony jest zdziwiony, ¿e tak surowo potraktowano sprawcê. A wiêc

wydaje mi siê, ¿e nie w tym rzecz, ¿e jakaœ koncepcja sprawiedliwoœci, na-

zwijmy to retrybutywnej, prowadzi³aby nas do surowej polityki karnej.

Obawiam siê, ¿e gdzieœ indziej tkwi¹ przyczyny tego, ¿e mamy politykê

karn¹ surow¹. Co wiêcej, zaskakuj¹co surow¹ w œwietle nowych przepisów

– i to jest moja ocena, nie wiem, jak by to trzeba uzasadniæ, ale taka jest mo-

ja intuicja – nadmiernie surow¹ tak¿e w stosunku do stanu przestêpczoœci

w naszym kraju.



Andrzej Martuszewicz

Kuratela
– stan oraz efekty dzia³ania

Pani Przewodnicz¹ca, Panie Przewodnicz¹cy, Panie Pos³anki, Panowie

Pos³owie, Pañstwo Senatorowie!

Dziêkujê uprzejmie za zaproszenie. Zastosujê siê do oczekiwañ pani

przewodnicz¹cej i skrócê swoje wyst¹pienie, poniewa¿ jest ono tylko uzu-

pe³nieniem z³o¿onego tekstu „Organizacyjne problemy kurateli”, autor-

stwa Andrzeja Rzepniewskiego, sekretarza Krajowej Rady Kuratorów. Tekst

ten Zarz¹d Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów S¹dowych

uzna³ jako swoje stanowisko w sprawie problemów organizacyjnych i obec-

nego stanu kuratorskiej s³u¿by s¹dowej. S¹ to równie¿ postulaty pod adre-

sem parlamentu i Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Tak¿e jutro pani Ewa

Wasiak-£apiñska, zastêpca kuratora okrêgowego S¹du Okrêgowego w Ka-

towicach, wyg³osi referat pod tytu³em „Wolnoœæ dozorowana a kuratela

s¹dowa”, co zwalnia mnie z szerszego analizowania sytuacji.

Pan senator Zbigniew Romaszewski wyrazi³ wiele w¹tpliwoœci, czy kon-

ferencja „Probacyjne œrodki polityki karnej,” która odby³a siê na tej sali

trzy lata temu, przynios³a jakieœ efekty. Panie Senatorze, z naszego punktu

widzenia efekty s¹ niezaprzeczalne, bo chocia¿by wp³ynê³a na przyspie-

szenie prac nad ustaw¹ o kuratorach s¹dowych. Pragnê w tym miejscu

stwierdziæ, ¿e ostatnie dwa lata od chwili wejœcia w ¿ycie ustawy o kurato-

rach s¹dowych, a w³aœciwie rok, gdy¿ od stycznia 2002 roku wesz³y w ¿ycie

przepisy wprowadzaj¹ce i skutki finansowe – to dla kurateli s¹dowej tyle co

poprzednie 20 lat.

Podczas tamtej konferencji wielu mówców wyra¿a³o w¹tpliwoœæ, czy ta

ustawa w ogóle kiedykolwiek stanie siê obowi¹zuj¹cym aktem prawnym.
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Okaza³o siê, ¿e te przewidywania siê nie sprawdzi³y. Ustawa zosta³a uchwa-

lona 27 lipca 2001 roku i sta³a siê prze³omem. Nie chc¹c byæ go³os³ownym

powo³am siê na wnioski z konferencji, która odby³a siê z inicjatywy pani

pos³anki Katarzyny Piekarskiej, przewodnicz¹cej Komisji Sprawiedliwoœci

i Praw Cz³owieka Sejmu RP w dniu 7 kwietnia tego roku, pod tytu³em

„Kurator w spo³eczeñstwie obywatelskim”. Ta konferencja pokaza³a wrêcz

niewyobra¿alne zmiany w kurateli, które mo¿na by by³o nazwaæ rewolucyj-

nymi. W trakcie tej konferencji uznano, ¿e ustawa o kuratorach s¹dowych

zosta³a wprowadzona w ¿ycie. Du¿o jednak nam brakuje do takiego stanu,

zw³aszcza jeœli chodzi o tak zwan¹ etatyzacjê i obs³ugê sekretarsk¹ kurato-

rów w zespo³ach kuratorskiej s³u¿by s¹dowej, co pozwoli wprowadziæ sto-

sowne standardy obci¹¿enia prac¹, a w konsekwencji pozwoli na zindywi-

dualizowany sposób postêpowania z podopiecznym. Natomiast z punktu

widzenia zadañ stawianych przed kuratorsk¹ s³u¿b¹ s¹dow¹ wykonywanie

orzeczeñ s¹dowych zosta³o znacznie usprawnione i s¹ one wykonywane

w niektórych wypadkach tylko formalnie, bo wykonuj¹c 70 w³asnych dozo-

rów inaczej kurator nie mo¿e, ale skazany ma œwiadomoœæ, ¿e jest kontrolo-

wany. Ustawa wymusi³a ponadto sta³e szkolenie i podnoszenie kwalifikacji

przez kuratorów. Wprowadzi³a aplikacjê. Postawi³a wysokie wymagania

kandydatom do zawodu.

Jakie czynnoœci kuratorzy wykonuj¹:
� kuratorzy dla doros³ych

1. Dozoruj¹ warunkowo przedterminowo zwolnionych z odbywania re-

szty kary pozbawienia wolnoœci w okresie próby od dwóch do 5 lat, a w sy-

tuacji zwolnienia z kary do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci – do 10 lat.

2. Dozoruj¹ osoby, którym s¹d orzekaj¹c karê pozbawienia wolnoœci wa-

runkowo j¹ zawiesi³ na okres próby od 2 do 5 lat, a w sytuacji nadzwyczaj-

nego z³agodzenia kary – do lat 10.

3. Kontroluj¹ skazanych na karê ograniczenia wolnoœci, która w wiêk-

szoœci polega na wykonywaniu nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele

spo³eczne.

4. Nadzoruj¹ osoby, którym s¹d, uznaj¹c ich winê, warunkowo umorzy³

postêpowanie karne.

5. Przygotowuj¹ skazanych odbywaj¹cych karê pozbawienia wolnoœci

do ¿ycia po zwolnieniu z zak³adu karnego.

6. Wykonuj¹ wywiady œrodowiskowe w postêpowaniu przygotowaw-

czym na zarz¹dzenie s¹du, prokuratora lub Policji i wywiady œrodowiskowe

w postêpowaniu wykonawczym w sprawach o udzielenie warunkowego

zwolnienia, przerwê w karze, odroczenia kary, u³askawienia i innych;
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� kuratorzy rodzinni

1. Nadzoruj¹ wykonanie w³adzy rodzicielskiej osób, którym j¹ ograni-

czono.

2. Nadzoruj¹ nieletnich wykazuj¹cych przejawy demoralizacji lub po-

pe³niaj¹cych czyny karalne.

3. Nadzoruj¹ doros³ych, wobec których s¹d orzek³ leczenie odwykowe

od alkoholu.

4. Egzekwuj¹ postanowienie o odebraniu osoby podlegaj¹cej w³adzy ro-

dzicielskiej lub pozostaj¹cych pod opiek¹.

5. Prowadz¹ kuratorskie oœrodki, do których kierowani s¹ nieletni,

sprawcy czynów karalnych lub wykazuj¹cy przejawy demoralizacji.

6. Wykonuj¹ wywiady œrodowiskowe na polecenie s¹du w sprawach

o ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie w³adzy rodzicielskiej; rozwodo-

wych; zastosowania lub zmiany œrodka wychowawczego i w innych spra-

wach wynikaj¹cych z ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich.

7. Wykonuj¹ inne czynnoœci na zlecenie s¹dów rodzinnych.

W tej chwili 3978 kuratorów s¹dowych i 22 000 kuratorów spo³ecznych

wykonuje 800 000 œrodków probacji. Przeprowadziliœmy na potrzeby s¹do-

wnictwa i innych podmiotów 450 000 wywiadów œrodowiskowych. Pan se-

nator Zbigniew Romaszewski okaza³ gestem zdziwienie, ale tak jest, bo jak

pan senator pamiêta, przejêliœmy od 1998 roku wywiady, które wczeœniej

przeprowadza³a Policja, czyli to, co robi³o kilkadziesi¹t tysiêcy policjantów,

zaczê³o wykonywaæ nagle 1600 kuratorów. Je¿eli wiêc weŸmiemy pod uwa-

gê równie¿ to, ¿e wchodz¹c do rodziny kurator styka siê tam œrednio z od

dwóch do czterech osób, to kuratorzy, chcia³em powiedzieæ, ¿e jest to rze-

telne wyliczenie – maj¹ wp³yw na oko³o 2 milionów ludzi w Polsce. Chce-

my swoje obowi¹zki wykonywaæ sumiennie i prawid³owo. Dlatego dalsze

poszerzanie obowi¹zków kuratora doprowadzi do absurdalnej sytuacji, ¿e

kurator „jest dobry na wszystko”. Kurator wykonuje w Polsce – byliœmy

w zagranicznych wyjazdach studyjnych i mo¿emy to porównaæ – tyle co

4 lub 5 s³u¿b spo³ecznych na przyk³ad w niektórych landach w Niemczech.

Wachlarz spraw, którymi zajmuje siê polski kurator, jest od ingerencji opie-

kuñczej we w³adzê rodzicielsk¹ poprzez œrodki wychowawcze wynikaj¹ce

z ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich do dozorowania wolnoœci

w trakcie ró¿nego rodzaju kar nieizolacyjnych i dozór po zwolnieniu z za-

k³adu karnego. Obci¹¿enie prac¹ kuratora w wielu miejscach w Polsce po-

zwala jedynie na formalne wykonywanie zadañ. Dlatego kuratorzy wykazuj¹

obecnie niesamowit¹ wrêcz aktywnoœæ nawi¹zuj¹c w wielu miejscach bar-

dzo dobr¹ wspó³pracê ze s³u¿b¹ wiêzienn¹, pracownikami socjalnymi czy
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ca³¹ palet¹ ró¿nego rodzaju organizacji pozarz¹dowych. Zawi¹zaliœmy koali-

cjê na rzecz wprowadzania probacji w Polsce z Towarzystwem Pracowników

Socjalnych i Polskim Towarzystwem Penitencjarnym. Równie¿ w spo³ecz-

noœciach lokalnych uczestniczymy w ró¿nych gremiach nadaj¹c wspó³pracy

ponadresortowy charakter. Ustawa o kuratorach s¹dowych da³a kuratorowi

jeszcze nie do koñca wykorzystywany bardzo wa¿ny instrument polegaj¹cy

na tym, ¿e kurator ma prawo ¿¹daæ od Policji i s³u¿b spo³ecznych okreœlone-

go zachowania i œwiadczenia pomocy w stosunku do jego podopiecznego.

Kurator ma staæ siê koordynatorem dzia³añ tych s³u¿b.

Pragnê w tym miejscu ponownie stwierdziæ, ¿e gdyby nie bardzo du¿e

zaanga¿owanie wielu osób, brak ustawy o kuratorach s¹dowych nie pozwo-

li³by realizowaæ probacji chocia¿by w takim zakresie, w jakim to z wielu do-

tychczasowych referatów wynika. Pan profesor Andrzej Ba³andynowicz

niepotrzebnie, jak mi siê wydaje, mówi o pewnych mira¿ach, które nie

przybli¿aj¹ nas do konkretów, aczkolwiek sam przecie¿ by³ jednym z tych,

którzy ku ustawie o kuratorach s¹dowych zmierzali, uznaj¹c kuratora za

kluczow¹ postaæ, na której mo¿na siê oprzeæ wprowadzaj¹c system probacji

w Polsce. Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ doktorowi Paw³owi Moczyd-

³owskiemu i pani doktor Danucie Gajdus, by³ym dyrektorom wiêzienni-

ctwa, którzy w latach 90. organizowali wspólne wyjazdy studyjne z Rady

Europy przedstawicieli s¹downictwa i kurateli s¹dowej. Du¿e zas³ugi dla

wprowadzania probacji w Polsce ma równie¿ pani Margareta Kempiñska-

-Jakobsen z duñskiego Komitetu Helsiñskiego. Ponad stu sêdziów, kurato-

rów i przedstawicieli s³u¿b spo³ecznych mog³o zapoznaæ siê z modelem

probacji w Danii, oczywiœcie istniej¹cym w ró¿nych warunkach kulturo-

wych i ekonomicznych. Dziêkujemy pos³om i senatorom, którzy wykazali

olbrzymie zrozumienie i wielk¹ determinacjê w pracach nad ustaw¹ o kura-

torach s¹dowych. Chcia³em podziêkowaæ Rzecznikowi Praw Obywatel-

skich panu profesorowi Andrzejowi Zollowi oraz Zespo³owi w Biurze

Rzecznika zajmuj¹cymi siê osobami pozbawionymi wolnoœci, w szczegól-

noœci panom Januszowi Zagórskiemu, Teodorowi Bulendzie, Ryszardowi

Musid³owskiemu oraz wczeœniejszemu kierownikowi tego zespo³u panu

Janowi Malcowi. Pragnê podziêkowaæ kierownictwom Ministerstwa Spra-

wiedliwoœci z ostatnich piêciu lat, a szczególnie panu ministrowi Grzego-

rzowi Kurczukowi, poniewa¿ gdyby nie jego determinacja, ta ustawa nie

wesz³aby w ¿ycie. Dziêkujê ca³emu gronu naukowców, którzy byli w to za-

anga¿owani, w szczególnoœci panu profesorowi Teodorowi Szymanowskie-

mu. Nie bêdê tu wymienia³ wszystkich, zw³aszcza wielu obecnych na tej

sali, bo nie chcia³bym nikogo pomin¹æ. Chcê podziêkowaæ ca³emu wiê-
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ziennictwu, bo jest to chyba jeden z paradoksów tego czasu, ¿e to wiêzien-

nictwo udziela³o wsparcia ró¿nym inicjatywom kuratorskim zmierzaj¹cym

do wprowadzenia probacji i uchwalenia ustawy. Wielu konferencjom pa-

tronowa³ szef szko³y wiêziennictwa w Kaliszu pan p³k Adam Kaczmarek.

Dziêkujê Paw³owi Nasi³owskiemu. Jego zaanga¿owanie w przeniesienie

na polski grunt idei duñskiej szko³y Kofoeda by³o i jest nieocenione. Na

koñcu chcia³em podziêkowaæ moim kole¿ankom i kolegom za ich determi-

nacjê w d¹¿eniu do napisania, uchwalenia i wprowadzenia w ¿ycie ustawy

o kuratorach s¹dowych. Zw³aszcza trójka z nich – pani Anna Korpanty, pa-

nowie Andrzej Rzepniewski i Antoni Szymañski wykaza³a szczególne za-

anga¿owanie. Wreszcie chcia³em podziêkowaæ organizatorom tej konferen-

cji – pani profesor Teresie Liszcz, przewodnicz¹cej Komisji Ustawodaw-

stwa i Praworz¹dnoœci Senatu, wszystkim pañstwu, z których ¿yczliwoœci¹

i wsparciem siê spotykamy. Wykonujemy tytaniczn¹ pracê nad zmianami

w kurateli. Ci, którzy maj¹ obraz kurateli sprzed trzech, czterech lat – nie

mog¹ nie doceniæ tego, co siê sta³o. Na kilkaset tysiêcy spraw, w których

dzia³aj¹ kuratorzy, znajd¹ siê takie, w których zosta³y pope³nione b³êdy

i jest to naprawdê nieznaczny margines. Musimy zadbaæ, aby kuratorzy

mogli indywidualizowaæ postêpowanie wobec swoich podopiecznych. Dla-

tego wydaje siê, ¿e nale¿y urealniæ stan prawny, aby dzia³ania kuratora

ograniczyæ do niezbêdnego zakresu, tam gdzie ingerencja kuratora jest ko-

nieczna. Pan profesor Wiktor Osiatyñski wyszed³, ale ja chcê wszystkim

pañstwu zarekomendowaæ jego ksi¹¿kê „O zbrodniach i karach”. W ka¿-

dym razie jest to ksi¹¿ka, któr¹ zakoñczy³ w ten sposób, ¿e wszyscy ideolo-

gowie od polityki karnej, równie¿ w Stanach Zjednoczonych, wprowadza-

j¹cy tak zwany eksperyment nowojorski, mówi¹, ¿e bez sprawnej kurateli

¿adne dzia³anie w sprawie przeciwdzia³ania przestêpczoœci nie ma szans

powodzenia.

Dziêkujê bardzo.



Dr Janina Waluk

Mediacja
– stan oraz efekty dzia³ania

Drodzy Pañstwo!

Bardzo serdecznie wszystkich witam. Dziêkuje za zaproszenie mnie na

konferencjê i podziêkowanie to kierujê do jej organizatorów, przede wszy-

stkim z senackiej Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci.

To, o czym mówi³ mój przedmówca, pan profesor Murzynowski, a z czym

siê ca³kowicie zgadzam, wyczerpa³o znaczn¹ czêœæ tego, o czym chcia³am

powiedzieæ. Dlatego bêdê mówi³a przede wszystkim o praktyce, bowiem

czujê siê przede wszystkim praktykiem mediatorem.

Otrzyma³am – po szkoleniu II stopnia – niemiecki certyfikat doradcy ds.

rozwi¹zywania konfliktów, który jak dotychczas posiada w Polsce 19 me-

diatorów.

Opowiem najpierw o pewnej mediacji, której opis da³a nam zaprzyjaŸ-

niona oficer probacji z Anglii, zajmuj¹ca siê mediacj¹ i probacj¹ ponad 14

lat. Tytu³ tego raportu: „Powiedzia³am zabójcy mego syna – przebaczam

ci!”. By³a to mediacja miêdzy matk¹ zabitego ch³opca a jego morderc¹

przebywaj¹cym w wiêzieniu. Pocz¹tkowo, przez dziewiêæ miesiêcy rozmo-

wy toczy³y siê w formie mediacji poœredniej, co oznacza, ¿e nie dochodzi³o

do spotkania twarz¹ w twarz, a rozmowy odbywa³y siê oddzielnie raz z jed-

n¹, a nastêpnie z drug¹ stron¹. I wreszcie po dziewiêciu miesi¹cach osoba

pokrzywdzona – matka zamordowanego – zgodzi³a siê na bezpoœrednie

spotkanie z morderc¹. Jaki by³ efekt, mog¹ siê pañstwo dowiedzieæ z „Me-

diatora” nr 21/2002, w którym zamieœciliœmy otrzymany z tej mediacji ra-

port. Otó¿ nawet w tak bardzo skrajnej sytuacji mediacja sprawdzi³a siê

jako instytucja dla pokrzywdzonego, daj¹ca komfort psychiczny wynika-
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j¹cy z przebaczenia, a jednoczeœnie oddzia³uj¹ca na sprawcê, zmieniaj¹ca

w dobrym kierunku jego osobowoœæ.

Mediatorzy naszego stowarzyszenia staraj¹ siê prowadziæ mediacjê jako

formê sprawiedliwoœci naprawczej, co nie jest ³atwe, ale co daje ogromn¹

satysfakcjê, jeœli uda siê pomóc w dojœciu do pojednania. Us³yszeli pañstwo

piêkn¹ wypowiedŸ pana Jima Consedine’a, czym jest sprawiedliwoœæ na-

prawcza i jak jest prowadzona w innych krajach. Sprawiedliwoœæ naprawcz¹

mog¹ wprowadzaæ tak¿e i sêdziowie. I w Polsce ju¿ tak jest, chocia¿ jeszcze

zdarza siê doœæ rzadko.

Mediacja tym przede wszystkim ró¿ni siê od procesu karnego, ¿e nie zaj-

muje siê rozstrzyganiem sporu, ale pomaga w jego rozwi¹zywaniu. Nie po-

woduje wiêc zerwania wiêzi miêdzy ludŸmi, u³atwia znalezienie takich roz-

wi¹zañ, które s³u¿¹ obu stronom. Nie ma tu wiêc zwyciê¿onego i pokona-

nego, a efektem dobrze przeprowadzonej mediacji jest nie tylko satysfak-

cja proceduralna i merytoryczna, lecz tak¿e psychologiczna. Obie strony s¹

po dobrze przeprowadzonej mediacji bardziej zadowolone i dostrzegaj¹

szansê zapobiegania w przysz³oœci eskalacji konfliktów. Dzieje siê tak dla-

tego, ¿e w mediacji strony s¹ gospodarzami procesu, jest on bowiem „ludz-

ki”, jak piêknie okreœli³ to Martin Wright: naprawia wszystko, co tylko da

siê naprawiæ.

Na korytarzu przy naszej sali s¹ prace uczniów drugich klas gimnazjal-

nych, uczestnicz¹cych w konkursie organizowanym przez Polskie Cen-

trum Mediacji na temat rozwi¹zywania sporów bez przemocy oraz tego, co

wiemy o sprawiedliwoœci naprawczej w Polsce. Uczniowie przys³ali nam

wykonane przez siebie prace plastyczne. Jedna z nich przedstawia wêze³

konfliktu. Jeœli siê go przetnie, to bardzo trudno go znowu po³¹czyæ, jeœli

siê go rozwi¹zuje, sprawa wygl¹da zupe³nie inaczej. Sêdziowie rozstrzyga-

j¹, mediatorzy rozwi¹zuj¹. Oto najbardziej istotna ró¿nica. W mediacji wiê-

zi miêdzyludzkie nie zostaj¹ zerwane, naprawiane jest to wszystko, co

tylko da siê naprawiæ. Sêdziowie – jeœli nawet bardzo tego chc¹ – nie maj¹

czasu na rozwi¹zywanie konfliktu, musz¹ orzec, kto jest winien i jak¹ karê

poniesie.

W okrêgu warszawskim otrzymujemy obecnie setki spraw do mediacji.

S¹dy od wrzeœnia ubieg³ego roku zaczynaj¹ je nam przysy³aæ dziesi¹tkami

i setkami.

Jest pewno tutaj z nami pan przewodnicz¹cy IV Wydzia³u Karnego, od

którego otrzymaliœmy ponad 220 spraw, za co serdecznie dziêkujemy. Pan

przewodnicz¹cy w niedawnej rozmowie ze mn¹ stwierdzi³, ¿e mediacja jest

potrzebna i po¿yteczna dla s¹du, nawet wtedy, kiedy nie dochodzi do pod-
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pisania przez strony ugody. Jest tak¿e instytucj¹ op³acaj¹c¹ siê wymiarowi

sprawiedliwoœci. Pani sêdzia Agnieszka Rêkas, która wyst¹pi³a z kapital-

nym referatem na konferencji, organizowanej przez przewodnicz¹c¹ sej-

mowej Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka, obliczy³a tak¿e, o ile

mediacja jest tañsza od postêpowania s¹dowego. Wykaza³a, ¿e jest oko³o

szeœciokrotnie tañsza.

Obliczenia te zgadzaj¹ siê z tymi, o których dowiedzia³am siê trzy lata

temu na konferencji w Londynie, której tematem by³y alternatywne œrod-

ki probacyjne.

Pragnê na chwilê wróciæ do tej konferencji, która odby³a siê w 2000 r.

w tym samym miejscu, zorganizowanej przez przewodnicz¹cego nie istnie-

j¹cej ju¿ dziœ senackiej Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.

Mia³am tê przyjemnoœæ, ¿e zosta³am zaproszona na tamt¹ konferencjê

wraz z wieloma innymi mediatorami; w tym roku Polskie Centrum Media-

cji dosta³o tylko dwa zaproszenia. Na szczêœcie s¹ tutaj sêdziowie, zaprzyja-

Ÿnieni z mediatorami, i bardzo siê cieszê z ich obecnoœci.

Po konferencji w 2000 r. ukaza³a siê bardzo interesuj¹ca ksi¹¿ka pt.

„Probacyjne œrodki polityki karnej – stan i perspektywy”, zredagowana

przez senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Szybko sta³a siê bestsellerem,

rozchwytywanym wœród osób zajmuj¹cych siê probacj¹, kuratel¹ i media-

cj¹. Mam w oœrodku warszawskim jeden egzemplarz, bardzo ju¿ zniszczo-

ny, poniewa¿ tak wiele osób kseruje sobie fragmenty tej ksi¹¿ki. By³a ona

drukowana tylko w kilkuset egzemplarzach i nie ma niestety jej drugiego

wydania. Nie jest mi wiadomo dlaczego. S¹dzê, ¿e jeœli po tej konferencji

uka¿e siê równie¿ publikacja senacka, nak³ad jej powinien byæ znacznie

wiêkszy.

Poniewa¿ dostrzegam zmêczenie wielu osób, bo godzina rzeczywi-

œcie jest ju¿ doœæ póŸna, na tym zakoñczê. Przes³a³am do Komisji Usta-

wodawstwa i Praworz¹dnoœci referat na temat perspektyw rozwoju

mediacji w Polsce i tych pañstwa, których to interesuje, zachêcam do prze-

czytania.

Jeszcze parê s³ów na zakoñczenie.

W Polsce wprowadzaj¹c mediacje opieramy siê przede wszystkim na na-

szych wzorach. Kiedy np. pisaliœmy „Kodeks etyki mediatora”, nie za-

gl¹daliœmy do ¿adnych innych, chocia¿ ju¿ kilka takich kodeksów powsta³o

na œwiecie. Nie chcemy nikogo naœladowaæ. Mamy w Polsce naszych w³as-

nych prekursorów sprawiedliwoœci naprawczej, o których przypominaj¹

nam inni. Np. to w³aœnie Martin Wright – ekspert Rady Europy w dziedzi-

nie mediacji – zwróci³ nam uwagê na to, ¿e takim prekursorem (nie tylko
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dla Polski) jest socjolog i prawnik Leon Petra¿ycki. To on w³aœnie pisa³, ¿e

najwy¿sze dobro, do którego powinniœmy d¹¿yæ w dziedzinie polityki

w ogóle i polityki prawa w szczególnoœci, to rozwój moralny cz³owieka, za-

planowanie rozumnej etyki. To jest niezmiernie wa¿ne.

Dziêkujê za cierpliwe wys³uchanie mnie.



Dr Janusz Zagórski

Zadania
s¹dowych kuratorów dla doros³ych

w œwietle analizy przepisów
i wyników badañ

I. Za poddaniem sprawców przestêpstw skutecznemu oddzia³ywaniu

kar i œrodków o charakterze wolnoœciowym przemawia wiele argumentów

natury prawnej, organizacyjnej czy ekonomicznej. Do najwa¿niejszych za-

liczam:

— wieloœæ przewidzianych prawem œrodków probacji i kar z elementami

probacji,

— sieæ funkcjonuj¹cych stale zak³adów pracy i robót publicznych, pla-

cówek opieki socjalnej, lecznictwa odwykowego i terapii,

— silny i sprawny system kurateli s¹dowej,

— zaanga¿owanie w proces wykonywania kar wolnoœciowych instytucji

pañstwowych i samorz¹dowych, a jednoczeœnie szeroki udzia³ w tym pro-

cesie czynnika spo³ecznego, tj. stowarzyszeñ, fundacji i innych organizacji

pozarz¹dowych, koœcio³ów, zwi¹zków wyznaniowych czy osób godnych za-

ufania.

Analiza stopnia realizacji ka¿dego z tych elementów daje nam podstawê

do okreœlenia, w jakim miejscu znajduje siê system wykonania kar wolno-

œciowych w Polsce.

W procesie tym silna kuratela s¹dowa bêdzie organizowaæ i nadawaæ

kierunek dzia³aniom innych podmiotów zaanga¿owanych w wykonanie

kary lub œrodka; s³aba – mo¿e tylko pozorowaæ realizacjê przypisanych jej

zadañ i asystowaæ dzia³alnoœci innych.

Nale¿y s¹dziæ, ¿e kuratela s¹dowa w Polsce jest dopiero na etapie budo-

wania swojej si³y i sprawnoœci, a o jej dotychczasowych osi¹gniêciach œwiad-

czy to, ¿e:
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— zasady organizacji s³u¿by kuratorskiej okreœli³a odrêbna ustawa, któ-

ra daje podstawy tworzenia profesjonalnej i efektywnej kurateli;

— w ramach s¹downictwa rozpocz¹³ siê proces wyodrêbniania, a byæ

mo¿e nawet autonomii kuratorskiej s³u¿by s¹dowej;

— kurator zawodowy – jako organ postêpowania wykonawczego – sta³

siê pe³noprawnym podmiotem wykonywania kar i œrodków karnych;

— kuratorzy s¹dowi to obecnie jedna z dobrze op³acanych grup zawodo-

wych w Polsce.

II. W uzasadnieniu rz¹dowego projektu Kodeksu karnego wykonawcze-

go czytamy*, ¿e „organem postêpowania karnego zaanga¿owanym w wyko-

nywanie wolnoœciowych œrodków karnych jest przede wszystkim kurator

s¹dowy”. Zgodnie z art. 170 kkw, powierza siê mu sprawowanie dozoru,

bêd¹cego integralnym elementem œrodków wolnoœciowych.

Kodeks akcentuje wyraŸnie podstawowe znaczenie kuratorów zawodo-

wych, utrzymuj¹c w ten sposób zawodowo-spo³eczny model kurateli s¹do-

wej w Polsce. W okreœleniu szerokich uprawnieñ kuratora zawodowego dla

doros³ych znacznie wykracza poza bezpoœrednie sprawowanie przez niego

dozorów.

O specyfice i zakresie wyznaczonych kuratorowi s¹dowemu zadañ de-

cyduje ich charakter, przedmiot oraz miejsce realizacji**.

W myœl art. l ustawy z 27 lipca 2001 r. o kuratorach s¹dowych***, na³o¿o-

ne na kuratorów zadania, które realizuj¹ w zwi¹zku z wykonywaniem orze-

czeñ s¹du, maj¹ charakter wychowawczo-resocjalizacyjny, diagnostyczny,

profilaktyczny i kontrolny.

Te cztery wymienione wy¿ej w³aœciwoœci, jakie ustawa przypisuje zada-

niom wype³nianym przez kuratorów s¹dowych, odnajdujemy w unormo-

waniach innych aktów prawnych. Jednak ustawa w sposób bardzo znacz¹cy

akcentuje wagê tych zadañ, które polegaj¹ na zdiagnozowaniu sytuacji

przez kuratora s¹dowego oraz na wynikaj¹cym z postawionej diagnozy od-

dzia³ywaniu wychowawczo-resocjalizacyjnego i na podopiecznego, jak

i wobec œrodowiska, w którym ten podopieczny ¿yje i funkcjonuje. Zadania
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o charakterze kontrolnym zosta³y postawione przez ustawê na samym koñ-

cu. Wszystko to wskazuje nam obszar, na którym powinna skupiaæ siê akty-

wnoœæ kuratorów s¹dowych.

Kierunki tej aktywnoœci zosta³y okreœlone dla kuratorów rodzinnych

przede wszystkim w ustawie o postêpowaniu w sprawach nieletnich, nato-

miast w odniesieniu do kuratorów dla doros³ych – w Kodeksie karnym wy-

konawczym*. Cele wykonywania kary ograniczenia wolnoœci ustalono w art.

53, a wykonywania kary pozbawienia wolnoœci – w art. 67. Nie s¹ one jednak

to¿same z wynikaj¹cymi z Kodeksu karnego celami s¹dowego wymiaru kary.

Zadania kuratorów s¹dowych dla doros³ych, z uwzglêdnieniem ich cha-

rakteru, zosta³y szczegó³owo okreœlone w art. 171 § 2, art. 172, art. 173

i art. 174 kkw.

Ponadto, na podstawie delegacji zawartej w art. 12 ustawy o kuratorach

s¹dowych, szczegó³owy sposób wykonywania uprawnieñ i obowi¹zków ku-

ratorów zawodowych okreœli³o rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci

z 12 czerwca 2003 r.**

W sprawach karnych okreœli³o ono zadania kuratora dla doros³ych w za-

kresie dotycz¹cym: organizowania i kontrolowania kary ograniczenia wol-

noœci oraz pracy spo³ecznie u¿ytecznej w zamian nieœci¹galnej grzywny

(§ l1)***, kontroli skazanego w okresie próby oraz wobec sprawcy przestêp-

stwa, w stosunku do którego warunkowo umorzono postêpowanie karne

lub zawieszono wykonanie kary (§ 12), przygotowania skazanego do ¿ycia

po zwolnieniu z zak³adu karnego (§ 13), kontroli skazanego, któremu

udzielono przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolnoœci (§ 14)****.

Ustawa zak³ada w art. 12, ¿e przyjête w rozporz¹dzeniu regulacje uwzglê-

dni¹ potrzebê szybkiego wykonywania orzeczeñ s¹du oraz zagwarantowania
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prac¹ za biurkiem. Por. A. £ukaszewicz: Podwojone obowi¹zki, „Rzeczpospolita” nr 177

z 31.07.2003 r.



praw i interesów podopiecznych. W odniesieniu do zadañ kuratorów dla do-

ros³ych potrzebie szybkiego wykonywania orzeczeñ s¹du ma s³u¿yæ przede

wszystkim sygnalizowanie s¹dowi przyczyny przewlek³oœci postêpowania

wykonawczego (§15 pkt l rozporz¹dzenia).

W postêpowaniu karnym i karnym wykonawczym do zadañ kuratorów

dla doros³ych, ze wzglêdu na przedmiot realizacji, nale¿y w szczególnoœci:

— sprawowanie dozorów nad skazanymi, którym karê warunkowo za-

wieszono (w 2002 r. wykonano ich ok. 190 tys.)*, dozorów w zwi¹zku z wa-

runkowym umorzeniem postêpowania (4500), dozorów w zwi¹zku

z warunkowym zwolnieniem (30 tys.) oraz kar¹ ograniczenia wolnoœci

(2600), okresowe kontrole w okresie próby – w ramach tzw. prostego (bez-

dozorowego) zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolnoœci (80 tys.),

organizacja i kontrola wykonywania kary ograniczenia wolnoœci (47 tys.),

wywiady przeprowadzone w trybie art. 214 kpk** (80 tys.), wywiady prze-

prowadzone w trybie art. 14 kkw (77 tys.), sk³adanie wniosków do s¹du (72

tys.), kontakty ze skazanym w zwi¹zku z udzieleniem przerwy w odbywa-

niu kary pozbawienia wolnoœci (800) oraz przygotowaniem skazanych

– w trybie art. 164 kkw – do ¿ycia po zwolnieniu z zak³adów karnych (600).

W dniu 31 grudnia 2002 r. wymienione wy¿ej zadania realizowa³o 1730

kuratorów zawodowych, wspieranych przez 15 443 kuratorów spo³ecznych.

Aplikacjê kuratorsk¹ odbywa³o w tym czasie 46 aplikantów. Na jednego

kuratora zawodowego przypada³o wiêc – wed³ug szacunku – ok. 300 spraw

rocznie***, w tym ok. 230 œrodków probacji****, do których nale¿a³o 130

sprawowanych przez nich dozorów.

Miejscem wykonywania swoich zadañ przez kuratorów s¹dowych jest

œrodowisko podopiecznych, tak¿e na terenie zamkniêtych zak³adów i pla-

cówek ich pobytu. Bêdzie to w szczególnoœci teren zak³adów karnych, pla-
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cówek opiekuñczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych (art.

3 ust. l ustawy o kuratorach s¹dowych), ale te¿ teren zak³adów pracy zatrud-

niaj¹cych skazanych.

Dla zapewnienia sprawnej realizacji zadañ przez kuratorów zawodo-

wych ustawa o kuratorach s¹dowych ukszta³towa³a równie¿ ich prawa (art.

9) i obowi¹zki (art. l1)*. Kuratorowi zawodowemu w zwi¹zku z wykonywa-

niem zadañ s³u¿bowych przys³uguje prawo do:

— odwiedzania w godzinach od 7.00 do 22.00 osób objêtych postêpowa-

niem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a tak¿e w zak³adach za-

mkniêtych,

— ¿¹dania okazania przez osobê objêt¹ postêpowaniem dokumentu po-

zwalaj¹cego na stwierdzenie jej to¿samoœci,

— ¿¹dania niezbêdnych wyjaœnieñ i informacji od podopiecznych objê-

tych dozorem, nadzorem lub inn¹ form¹ kontroli zleconej przez s¹d,

— przegl¹dania akt s¹dowych i sporz¹dzania z nich odpisów w zwi¹zku

z wykonywaniem czynnoœci s³u¿bowych oraz dostêpu do dokumentacji do-

tycz¹cej podopiecznego i innych osób objêtych postêpowaniem,

— ¿¹dania od policji oraz innych organów lub instytucji pañstwowych,

organów samorz¹du terytorialnego, stowarzyszeñ i organizacji spo³ecznych

w zakresie ich dzia³ania, ale tak¿e od osób fizycznych pomocy w wykony-

waniu czynnoœci s³u¿bowych.

Ustawa nak³ada na kuratora zawodowego nastêpuj¹ce obowi¹zki:

— wystêpowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianê

lub uchylenie orzeczonego œrodka,

— przeprowadzania na zlecenie s¹du lub sêdziego wywiadów œrodowis-

kowych,

— wspó³pracy z w³aœciwym samorz¹dem i organizacjami spo³ecznymi,

które statutowo zajmuj¹ siê opiek¹, wychowaniem, resocjalizacj¹, lecze-

niem i œwiadczeniem pomocy spo³ecznej w œrodowisku otwartym,

— organizacji i kontroli pracy podleg³ych kuratorów spo³ecznych oraz

innych osób, uprawnionych do wykonywania dozorów lub nadzorów,

— sygnalizowania s¹dowi przyczyn przewlek³oœci postêpowania wyko-

nawczego lub innych uchybieñ w dzia³alnoœci pozas¹dowych podmiotów

wykonuj¹cych orzeczone œrodki.

III. Ustawa uzale¿nia czas pracy kuratora zawodowego od wymiaru na³o-

¿onych na niego zadañ. Czas ten dzieli na wykonywanie obowi¹zków s³u¿-
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bowych w terenie oraz na pe³nienie dy¿urów s¹dowych. Jednoczeœnie

zobowi¹zuje siê Ministra Sprawiedliwoœci do okreœlenia w drodze rozpo-

rz¹dzenia standardów obci¹¿enia prac¹ kuratora zawodowego, uwzglêdnia-

j¹c wielkoœæ indywidualnego obci¹¿enia kuratora prac¹ przy wykonywaniu

dozorów, nadzorów oraz innych czynnoœci. Ma to zapewniæ szybkie i pra-

wid³owe wykonywanie orzeczeñ s¹du (art. 13).

Z pó³torarocznym opóŸnieniem delegacjê z art. 13 wprowadzi³o w ¿ycie

rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 9 czerwca 2003 r. w sprawie

standardów obci¹¿enia prac¹ kuratora zawodowego*. Ustali³o ono odrêbne

dla kuratorów zawodowych dla doros³ych i kuratorów zawodowych rodzin-

nych standardy obci¹¿enia prac¹, rozumiane jako przeciêtne liczby za³at-

wionych w ci¹gu roku spraw okreœlonego rodzaju. Zgodnie z za³¹cznikiem

do rozporz¹dzenia obci¹¿enie kuratora zawodowego dla doros³ych wynosi:

— przy dozorach w³asnych – od 20 do 35 spraw,

— przy dozorach powierzonych – od 30 do 60 spraw,

— innych spraw – nie wiêcej ni¿ 50.

£¹czne obci¹¿enie, do którego nie wlicza siê wywiadów œrodowisko-

wych, nie powinno przekraczaæ 120 spraw, w tym 50 w³asnych.

Treœæ rozporz¹dzenia w sprawie standardów obci¹¿enia prac¹ kuratora

zawodowego spotka³a siê z krytyk¹ ze strony Rzecznika Praw Obywatel-

skich. W wyst¹pieniu skierowanym do Ministra Sprawiedliwoœci** Rzecz-

nik podniós³, ¿e rozporz¹dzenie to nie spe³nia wymagañ stawianych aktom

prawnym. Jego przepisy nie zosta³y bowiem zredagowane tak, aby dok³ad-

nie i w sposób zrozumia³y dla adresatów zawartych w nich norm wyra¿a³y

intencjê prawodawcy.

W treœci rozporz¹dzenia u¿yto pojêæ: „standardy obci¹¿enia prac¹”

i „sprawy w³asne”, których znaczenie nie zosta³o zdefiniowane ani w sa-

mym rozporz¹dzeniu, ani te¿ w innym akcie prawnym, w tym w ustawie

o kuratorach s¹dowych. Budzi³o zw³aszcza w¹tpliwoœci Rzecznika, jak na-

le¿y rozumieæ s³owo „standardy” w odniesieniu do liczb ustalonych dla

poszczególnych kategorii spraw za³atwianych przez kuratora zawodowe-

go. Je¿eli bowiem zgodnie z powszechnie przyjêt¹ definicj¹ tego s³owa

maj¹ to byæ przeciêtne normy obci¹¿enia, to dlaczego w tabelach, jakie

zamieszczono w za³¹czniku do rozporz¹dzenia, dla poszczególnych rodza-

jów spraw (dozory w³asne oraz dozory powierzone) okreœla siê minimalne

i maksymalne liczby spraw. Wydawa³oby siê raczej, ¿e dotycz¹ one limi-
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tów obci¹¿enia kuratorów, czyli dopuszczalnego obci¹¿enia najni¿szego

i najwy¿szego.

W ocenie Rzecznika, w³aœnie takie rozumienie liczb podanych w za³¹cz-

niku do analizowanego rozporz¹dzenia, zw³aszcza przy okreœleniu w jego

treœci warunków systematycznego doposa¿ania s¹dów w etaty kuratorów

zawodowych, bêdzie mia³o praktyczne znaczenie dla w³aœciwej organizacji

pracy kuratorów s¹dowych. Dlatego te¿ w swoim wyst¹pieniu Rzecznik

Praw Obywatelskich zwróci³ siê do Ministra Sprawiedliwoœci o tak¹ zmia-

nê rozporz¹dzenia w sprawie standardów obci¹¿enia prac¹ kuratora zawo-

dowego, która w sposób dok³adny i niewymagaj¹cy interpretacji okreœli

zasady obci¹¿ania prac¹ zawodowych kuratorów s¹dowych.

Przedstawiaj¹c swoje stanowisko Rzecznik Praw Obywatelskich opar³

siê na kierowanych do jego Biura ocenach kuratorów zawodowych, którzy

stwierdzili, ¿e treœæ wskazanego rozporz¹dzenia, a w szczególnoœci zawarte

w nim liczby oraz pojêcia: „standardy” i „sprawy w³asne”, s¹ wœród nich

odmiennie rozumiane i wymagaj¹ interpretacji. Wprawdzie dyrektor De-

partamentu S¹dów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwoœci w piœmie

z 10 lipca 2003 r. skierowanym do wszystkich kuratorów s¹dowych w kraju

stara³ siê wyjaœniæ treœæ analizowanego rozporz¹dzenia, to jednak nie usu-

nê³o to wystêpuj¹cych w œrodowisku kuratorów w¹tpliwoœci. U niektórych

kuratorów przedstawione przez resort sprawiedliwoœci wyjaœnienia zrodzi-

³y nawet przekonanie, ¿e przedmiotowe rozporz¹dzenie – przy obci¹¿eniu

kuratorów zawodowych w wielu regionach kraju liczb¹ od 200 do 400 spraw

– nie ma praktycznego znaczenia*.

Z tak sformu³owan¹ ocen¹ trudno siê nie zgodziæ. Nie przyj¹³ jej tylko

Minister Sprawiedliwoœci, który w udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi

poinformowa³ o utrzymaniu w mocy dotychczasowej treœci rozporz¹dzenia

w sprawie standardów obci¹¿enia prac¹ kuratora zawodowego.

IV. l. W wytypowanych 80. s¹dach rejonowych, które maj¹ swoje siedzi-

by w ró¿nych regionach kraju, zaœ czêœæ z nich we wszystkich wiêkszych

miastach w Polsce, postawiono w kwietniu 2003 r. pytania dotycz¹ce orga-

nizacji i warunków pracy s¹dowych kuratorów dla doros³ych. Udzielone

odpowiedzi mia³y dostarczyæ podstawowych informacji o mo¿liwoœciach

wywi¹zywania siê kuratorów zawodowych z na³o¿onych na nich zadañ.

Szczególn¹ uwagê zwrócono na sytuacjê kuratorów zawodowych w du¿ych

oœrodkach miejskich, którzy w œwietle wczeœniejszych ustaleñ mieli naj-
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wiêksze trudnoœci z realizacj¹ swoich obowi¹zków, tak¿e w zakresie wyko-

nywania kary ograniczenia wolnoœci i pracy spo³ecznie u¿ytecznej*.

2. We wszystkich objêtych badaniem s¹dach rejonowych** zatrudniano

³¹cznie – w przeliczeniu na pe³ne etaty – nastêpuj¹c¹ liczbê kuratorów za-

wodowych dla doros³ych:

31.12.2001 r. – 824,5 (œrednio w ka¿dym s¹dzie – 10,3);

31.12.2002 r. – 854,0*** (œrednio w ka¿dym s¹dzie – 10,7);

31.03.2003 r. – 868,5 (œrednio w ka¿dym s¹dzie – 10,9).

W analizowanym okresie obsada kuratorów zawodowych dla doros³ych

w poszczególnych s¹dach nie uleg³a istotnej zmianie. Zwiêkszenie zatrud-

nienia o l etat odnotowano w 21 s¹dach (26,3%), a o 2 i wiêcej etatów

– w 10 s¹dach (12,5%). W tym czasie obni¿enie zatrudnienia o 1 etat wy-

st¹pi³o w 9 s¹dach (11,3%), a o 2 i wiêcej etatów – w jednym s¹dzie.

W objêtych badaniem s¹dach rejonowych tylko trzy z nich zatrudnia³y

zespo³y licz¹ce 30 i wiêcej kuratorów zawodowych dla doros³ych (30, 31

i 38), a w 21 s¹dach zespo³y te liczy³y 5 i mniej osób (jednak nie mniej ni¿

3 kuratorów).

Stan kuratorów spo³ecznych dla doros³ych w wybranych s¹dach rejono-

wych przedstawia³ siê nastêpuj¹co:

31.12.2001 r. – 6943 (œrednio w ka¿dym s¹dzie – 86,8);

31.12.2002 r. – 7638**** (œrednio w ka¿dym s¹dzie – 95,5);

31.03.2003 r. – 7670 (œrednio w ka¿dym s¹dzie - 95,9).

W analizowanym okresie nast¹pi³ istotny wzrost liczby kuratorów spo-

³ecznych dla doros³ych (w okresie 15 miesiêcy o 530 osób, tj. œrednio

w ka¿dym s¹dzie o 7 osób). Najmniejsza grupa kuratorów spo³ecznych

wspó³pracuj¹cych z s¹dem liczy³a 16 osób, zaœ najliczniejsza – 350.

Na pytanie, czy wystêpuj¹ problemy z terminow¹ wyp³at¹ wynagrodzeñ

lub rycza³tów dla kuratorów s¹dowych, pozytywnie odpowiedzia³o 31 s¹dów

(38,8%). Wœród nich: 3 s¹dy (3,8%) poinformowa³y o trudnoœciach z wyp³a-

t¹ w terminie wynagrodzeñ dla kuratorów zawodowych, 6 s¹dów (7,5%)
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– o trudnoœciach zarówno z terminow¹ wyp³at¹ wynagrodzeñ dla kuratorów

zawodowych, jak i rycza³tów dla kuratorów spo³ecznych, a 22 s¹dy (27,5%)

odnios³y te trudnoœci tylko do rycza³tów dla kuratorów spo³ecznych.

3. W badanych s¹dach wykonano w 2001 r. 138 853, a w 2002 r. – 156 578

œrodków probacji. Œrednie roczne wykonanie œrodków probacji w ka¿dym

z tych s¹dów wzros³o wiêc istotnie i wynosi³o odpowiednio: 1735,7 i 1957,2.

Najni¿sze roczne wykonanie kszta³towa³o siê w niektórych s¹dach na po-

ziomie 700–800 (chocia¿ w jednym z s¹dów wykonano tylko 304 œrodki),

a najwy¿sze – na poziomie 4000–5700 wykonanych œrodków probacji (tylko

jeden s¹d przekroczy³ ten pu³ap, wskazuj¹c wykonanie 8087 œrodków).

Z otrzymanych informacji wynika, ¿e œrednie roczne obci¹¿enie kurato-

ra zawodowego œrodkami probacyjnymi w objêtych badaniem s¹dach wy-

nosi³o: w 2001 r. – 205,0 i w 2002 r. – 226,6 œrodków. Wykazane przez s¹dy

liczby znacznie odbiega³y od tych, jakie wynikaj¹ z podzielenia ogólnej li-

czby wykonanych w tych latach œrodków probacyjnych przez zaewiden-

cjonowany na koniec ka¿dego roku w tych s¹dach stan kuratorów zawodo-

wych (2001 r. – 168,4, a w 2002 r. – 183,3 wykonane œrodki probacji).

W 2002 r. najni¿sze œrednie roczne obci¹¿enie kuratora zawodowego

œrodkami probacyjnymi wynosi³o 21, zaœ najwy¿sze – 608 œrodkami.

Œrednie obci¹¿enie roczne kuratora zawodowego wszystkimi sprawami,

do których wliczono równie¿ œrodki probacyjne, okreœlono w 2001 r. na 267,3

spraw, a w 2002 r. na 288, 7 spraw. Tak wiêc œrodki probacyjne stanowi³y

w obu tych latach odpowiednio: 76,7% i 78,5% ogó³u za³atwionych spraw.

W 2002 r. najni¿sze œrednie roczne obci¹¿enie kuratora zawodowego

sprawami wynosi³o 120, zaœ najwy¿sze – 918 sprawami.

Ustalone w 80 s¹dach rejonowych dla 2002 r. œrednie obci¹¿enie kurato-

ra zawodowego œrodkami probacyjnymi (226,6) oraz wszystkimi sprawami

(288,7) jest bardzo zbli¿one do wyliczonego wczeœniej ogólnopolskiego

szacunku takiego obci¹¿enia (300 spraw rocznie, w tym 230 œrodków proba-

cyjnych).

Analiza sytuacji, jaka wystêpuje w poszczególnych s¹dach rejonowych,

sk³ania do stwierdzenia, ¿e obci¹¿enie kuratorów zawodowych, tak œrodka-

mi probacji, jak i innymi sprawami, jest bardzo nierównomierne. Œwiadczy to

o wystêpuj¹cym w skali kraju, ale równie¿ w granicach poszczególnych okrê-

gów s¹dowych braku korelacji pomiêdzy liczb¹ i jakoœci¹ zadañ, jakie spoczy-

waj¹ na kuratorach zawodowych dla doros³ych, a ustanowion¹ dla realizacji

tych zadañ w poszczególnych s¹dach obsad¹ kuratorów zawodowych.

Byæ mo¿e szereg problemów zwi¹zanych z wykonawstwem zadañ

rozwi¹zuje wsparcie ze strony kuratorów spo³ecznych, ale chyba nie
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wszystkie i nie do koñca. Wysoki poziom realizacji zadañ o charakterze

wychowawczo-resocjalizacyjnym i diagnostycznym gwarantuje bowiem

wykwalifikowana i odpowiedzialna za pracê ze skazanymi kadra kurato-

rów zawodowych. Szczup³oœæ tej kadry spowoduje, ¿e czêœæ zadañ nie bê-

dzie wykonywana lub ich wykonawstwo bêdzie pozorowane.

Za przyjêciem tej tezy przemawia równie¿ sposób wykorzystania pracy

kuratorów spo³ecznych dla doros³ych. Ich liczba w poszczególnych s¹dach

rejonowych równie¿ nie odpowiada wymiarom zadañ kuratorskich, jakie

wystêpuj¹ w tych s¹dach. Tak np. w S¹dzie Rejonowym w L., który wyka-

zuje œrednie obci¹¿enie kuratora zawodowego liczb¹ 415 spraw, funkcjonu-

je 116 kuratorów spo³ecznych, gdy w S¹dzie Rejonowym w K., przy œrednim

obci¹¿eniu kuratora zawodowego 150 sprawami, wype³nia swoje zadania

178 kuratorów spo³ecznych, a w innym s¹dzie rejonowym w tym samym

mieœcie, przy zbli¿onym obci¹¿eniu kuratora zawodowego (156 sprawami),

wspó³pracuje siê z 76 kuratorami spo³ecznymi. Takich przyk³adów w objê-

tej badaniami grupie s¹dów mo¿na wymieniæ bardzo du¿o.

Kuratela s¹dowa dla doros³ych potrzebuje wprowadzenia racjonalizacji

nie tylko w zatrudnianiu kuratorów zawodowych, ale tak¿e w powo³ywaniu

do pe³nienia funkcji kuratorów spo³ecznych. Sprawy tej nie rozwi¹¿¹ nawet

najlepiej sformu³owane przepisy analizowanego wczeœniej rozporz¹dzenia

Ministra Sprawiedliwoœci z 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obci¹¿e-

nia prac¹ kuratora zawodowego. Potrzebne s¹ bowiem dzia³ania, które po-

zwol¹ na równomierne wykorzystanie potencja³u szczup³ej liczebnie kadry

kuratorów zawodowych oraz „rozbudowanej” grupy kuratorów spo³ecznych.

4. Sami kuratorzy zawodowi za najwiêkszy problem, z jakim borykaj¹ siê

w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ s³u¿bowych, uznaj¹ nadmierne obci¹¿e-

nie obowi¹zkami. St¹d koniecznoœæ znacznego wsparcia etatowego s³u¿by

kuratorskiej. Wskazuj¹ zw³aszcza na zbyt du¿¹ liczbê zleconych wywiadów

i œrodków probacji (dozorów) oraz na rozleg³y teren wyjazdów kuratora. Wi-

dz¹ równie¿ potrzebê wprowadzenia realnych i jednolitych dla ca³ego kraju

standardów obci¹¿enia prac¹, które okreœl¹ minimaln¹ i maksymaln¹ liczbê

spraw wykonywanych przez kuratora zawodowego. Wnioski w podanym wy-

¿ej zakresie zg³osi³y wszystkie s¹dy rejonowe (a w³aœciwie pracuj¹ce w nich

zespo³y kuratorskiej s³u¿by s¹dowej), spoœród tych, które w zwi¹zku z bada-

niami udzieli³y odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce problemów organizacji

pracy kuratora dla doros³ych (46 s¹dów, tj. 57, 5% objêtych badaniami).

Zdaniem kuratorów, czas, który powinien byæ przeznaczony na pracê ze

skazanymi, w znacznym wymiarze zabieraj¹ wykonywane przez nich prace

o charakterze administracyjnym i biurowym. Powodem tego jest: brak ob-
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s³ugi biurowej oraz sekretariatów, trudnoœci lokalowe (nieraz do jednego

biurka przypisanych jest w s¹dzie dwóch, trzech kuratorów zawodowych),

brak komputerowych stanowisk pracy, powielanie tych samych informacji

w kilku dokumentach (np. w karcie dozoru i w sprawozdaniu), nieprawid-

³owy obieg dokumentacji w s¹dzie. Problemy zwi¹zane z nadmiernym ob-

ci¹¿eniem kuratorów pracami administracyjnymi i biurowymi oraz trud-

noœci lokalowe zg³osi³o 25 s¹dów (54, 3% udzielaj¹cych odpowiedzi na py-

tanie w sprawie problemów organizacji pracy kuratora).

O mankamentach zwi¹zanych z mo¿liwoœci¹ doskonalenia zawodowego

i awansu kuratorów poinformowa³y 4 s¹dy. Wskazywano na brak szkoleñ

oraz zainteresowania kierownictw s¹dów podnoszeniem przez kuratora

kwalifikacji zawodowych. Z t¹ grup¹ problemów nale¿y równie¿ wi¹zaæ po-

stulat tworzenia wœród kuratorów zawodowych specjalizacji zadaniowych

w zakresie resocjalizacji, diagnostyki i doradztwa, a tak¿e zarzut pod adre-

sem Ministerstwa Sprawiedliwoœci, ¿e przysy³a do s¹dów sprzeczne ze sob¹

zarz¹dzenia i wytyczne.

V. Postawione przez kuratorów zawodowych z objêtych badaniem

s¹dów ¿¹dania:

— dostosowania obsady etatowej kuratorów do rozmiaru i charakteru

na³o¿onych na nich zadañ,

— tworzenia przez w³adze s¹dowe w miejscu pracy kuratora warunków,

które sprzyjaj¹ wype³nianiu przez niego przede wszystkim tych zadañ, dla

których zosta³ powo³any,

— umo¿liwiania kuratorom zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawo-

dowych oraz rozwijania przez s¹dy form doskonalenia zawodowego – s¹ ze

wszech miar s³uszne. Znajduj¹ te¿ oparcie w regu³ach Zalecenia Nr R(92)16

Komitetu Ministrów Rady Europy z 19 paŸdziernika 1992 r. w sprawie euro-

pejskich regu³ dotycz¹cych sankcji i œrodków alternatywnych*.

Regu³a 38 k³adzie nacisk na odpowiedni dobór kadry kuratorów – tak

pod wzglêdem iloœciowym, jak i jakoœciowym. Regu³a nie podaje wpraw-

dzie ¿adnych wskazówek co do liczebnoœci personelu zawodowego w sto-

sunku do liczebnoœci skazanych, niemniej ¿¹da od poszczególnych jedno-

stek administracyjnych, aby okreœli³y i wykonywa³y w³asne normy,

stanowi¹ce uk³ad odniesienia w ramach danego systemu i dostosowane do

istniej¹cych sankcji i œrodków alternatywnych oraz zadañ stoj¹cych przed

pracownikami.
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* Pe³ny tekst Zalecenia zawarto w pracy zbiorowej: Probacyjne œrodki polityki karnej

– stan i perspektywy, j.w., s. 393–452.



W Polsce zadañ okreœlonych w regule 38 nie realizuje siê w stopniu do-

statecznym. Brakuje fundamentów dla obu elementów krajowego systemu

wykonywania kar alternatywnych, o co dopomina³ siê w omówionym ju¿

wyst¹pieniu Rzecznik Praw Obywatelskich: w³aœciwie skonstruowanych,

a wiêc realnych, limitów obci¹¿enia zadaniami kuratora zawodowego oraz

ustalonych warunków systematycznego doposa¿ania s¹dów w etaty kurato-

rów zawodowych.

Na szczeblu zak³adowym, a wiêc w poszczególnych s¹dach rejonowych

oraz w okrêgach s¹dowych, zaniedbuje siê z kolei opracowania norm i zasad

ustalaj¹cych odpowiedni¹ liczebnoœæ i jakoœæ kadry oraz sposoby jej wyko-

rzystania, w zale¿noœci od wymiaru pracy, posiadanych umiejêtnoœci i do-

œwiadczenia. W efekcie – co wykaza³y badania – w jednym s¹dzie rejono-

wym spotykamy przypadki nierównomiernego obci¹¿enia zadaniami kura-

torów zawodowych dla doros³ych o to¿samych kwalifikacjach i doœwiadcze-

niu, a w tym samym okrêgu s¹dowym – zupe³ny brak korelacji pomiêdzy li-

czb¹ i jakoœci¹ zadañ, jakie spoczywaj¹ na kuratorach zawodowych w po-

szczególnych s¹dach rejonowych, a ustanowion¹ w nich obsad¹ kuratorsk¹.

Regu³a 42 ma s³u¿yæ w swojej treœci m.in. realizacji zadañ, których wyko-

nanie zaleci³a regu³a 38. W ramach wiêkszych sum przewidzianych na wyko-

nywanie kar alternatywnych organy w³adzy wykonawczej powinny bowiem

otrzymaæ na ten cel odpowiednie œrodki finansowe z funduszy publicznych.

Fundusze te maj¹ pochodziæ przede wszystkim z bud¿etu pañstwa i podle-

gaæ œcis³ej kontroli bud¿etowej, ale mog¹ te¿ pochodziæ z innych Ÿróde³, tj.

od instytucji i osób prywatnych, je¿eli tego rodzaju dodatkowe œrodki nie bê-

d¹ decydowaæ o ca³ej dzia³alnoœci organu w³adzy wykonawczej.

W Polsce na cele zwi¹zane z tworzeniem silnej kurateli s¹dowej zawsze

brakowa³o œrodków w bud¿ecie pañstwa*, ale co mo¿e byæ jednoczeœnie

warte odnotowania, nie by³y one uzupe³niane zasobami instytucji i osób

prywatnych**. Problemy finansowe pañstwa z dekady lat dziewiêædzie-

si¹tych i pierwszych lat XXI wieku spowodowa³y wprowadzenie limitów

i ograniczeñ finansowych, które blokuj¹c okreœlone zadania w wymiarze

sprawiedliwoœci pogarsza³y stan bezpieczeñstwa obywateli.

Tak¿e z powodu braku œrodków finansowych prace nad reformowaniem

kurateli s¹dowej w Polsce mia³y dotychczas ograniczony zasiêg. Z pocz¹t-
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* Por. szeroko: J. Zagórski, Probacja, czyli nie wykorzystana szansa, „Rzeczpospolita”

Nr 13 z 16.01.1996 r.

** J. Zagórski, Skoro pañstwo sobie nie radzi. Czêœæ zadañ publicznych w dziedzinie

wykonywania kar mog¹ przej¹æ obywatele, „Rzeczpospolita” Nr 78 z 28.03.2001 r.



kiem 2002 r. zaczê³a obowi¹zywaæ analizowana wczeœniej ustawa o kurato-

rach s¹dowych, której przepisy sankcjonuj¹ równie¿ stosowanie przez

s³u¿bê kuratorsk¹ nowoczesnych zasad pracy i szkolenia, utworzenie samo-

rz¹du zawodowego oraz respektowanie w³asnego kodeksu etycznego. Jed-

nak wdra¿anie w praktyce tych nowych i cennych rozwi¹zañ nie znalaz³o

¿adnego wsparcia finansowego przez ca³y pierwszy rok ich obowi¹zywania.

Nowa ustawa – po znowelizowaniu w okresie vacatio legis – wesz³a bowiem

w ¿ycie bez przepisów, które wywo³uj¹ skutki finansowe dla bud¿etu.

Regu³a 44 k³adzie z kolei nacisk na rolê sprawnego obiegu informacji

w tworzeniu takich warunków spo³ecznych, w których sankcje i œrodki al-

ternatywne s¹ akceptowane jako w³aœciwa i wiarygodna reakcja na zacho-

wania kryminalne, a co za tym idzie – akceptowana jest równie¿ wiod¹ca

rola i praca kuratora s¹dowego w ich realizacji.

W Polsce dzia³alnoœæ informacyjna pañstwa na rzecz zapewnienia w³a-

œciwego zrozumienia sankcji i œrodków alternatywnych przez opiniê publi-

czn¹ jest dalece niewystarczaj¹ca. Dlatego te¿ spo³eczeñstwo, nie znaj¹c

walorów innych kar i œrodków karnych, koncentruje uwagê na karze pozba-

wienia wolnoœci jako podstawowym, a czasami jedynym œrodku represji

karnej.



Pp³k Irena Dybalska

Pomoc postpenitencjarna
w prawie karnym wykonawczym

– przygotowanie do probacji

Krótki przegl¹d regulacji prawnych

l. Pomoc skazanym w prawie karnym wykonawczym

Dzia³alnoœæ polegaj¹ca na niesieniu pomocy osobom przebywaj¹cym

i zwalnianym z zak³adów karnych oraz ich rodzinom jest instytucj¹ prawa

karnego wykonawczego od roku 1969*.

Obowi¹zuj¹ca aktualnie ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny

wykonawczy w art. 41 nak³ada na organy administracji rz¹dowej, samo-

rz¹du terytorialnego i kuratorów s¹dowych obowi¹zek udzielania skaza-

nym i ich rodzinom niezbêdnej pomocy w formie: materialnej, medycznej,

znalezieniu pracy i zakwaterowania, a tak¿e porad prawnych**. Wskazuje
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Pp³k Irena Dybalska – Centralny Zarz¹d S³u¿by Wiêziennej w Warszawie.

* Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 13, poz. 98

z póŸn. zm.) po raz pierwszy aktem tej rangi wprowadzi³a do prawa penitencjarnego pomoc

osobom zwolnionym z zak³adu karnego (art. 34). Szczegó³owy zakres podmiotowy i przed-

miotowy oraz zasady stosowania pomocy regulowa³o wydane na podstawie art. 35 ówczesnego

Kodeksu karnego wykonawczego rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja

1974r. w sprawie pomocy postpenitencjarnej (Dz. U. Nr 21. poz. 126), natomiast kierunki, for-

my i tryb okreœla³o wydane na podstawie powo³anego rozporz¹dzenia zarz¹dzenie Ministra

Sprawiedliwoœci z dnia 5 listopada 1975r. w sprawie pomocy postpenitencjarnej i zapobiega-

nia przestêpczoœci (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 7, poz. 63).

** Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557z póŸn. zm., og³oszonymi w: Dz.

U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120,

poz.1268, z 2001r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, póz. 676 i Nr 200,

poz. 1679 oraz z 2003r. Nr 142, poz. 1380).



równie¿ jej cel, którym jest u³atwienie skazanym i ich rodzinom spo³ecznej

readaptacji, a w szczególnoœci przeciwdzia³anie powrotowi do przestêpstwa.

Podmiotem oddzia³ywañ s¹ skazani i ich rodziny, a w wyj¹tkowych

przypadkach równie¿ osoby pokrzywdzone przestêpstwem i ich rodziny.

�ród³em finansowania pomocy skazanym jest powo³any ustaw¹ z 1997r.

fundusz pomocy postpenitencjarnej (art. 43 § l kkw)*.

2. �ród³a idei udzia³u spo³eczeñstwa w niesieniu pomocy wiêŸniom

Ustawodawca rozszerza kr¹g podmiotów uprawnionych do œwiadczenia

pomocy skazanym i ich rodzinom, wskazuj¹c na stowarzyszenia, fundacje,

organizacje, a tak¿e koœcio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe, jak równie¿ osoby

godne zaufania (art. 41 § 2 kkw). To unormowanie wynika z polskich trady-

cji, zw³aszcza ukszta³towanych w okresie zaborów i utraty pañstwowoœci

(lata 1772–1795 do roku 1918)**.
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* Ustawa wskazuje Ÿród³o finansowania pomocy w readaptacji spo³ecznej (pomocy

postpenitencjarnej), którym jest fundusz pomocy postpenitencjarnej. Przychody funduszu

stanowi³y g³ównie 10 % potr¹cenia z wynagrodzenia za pracê skazanych oraz œrodki pocho-

dz¹ce z dotacji, darowizn, zapisów, zbiórek i innych Ÿróde³. Zasadniczo wypracowuje je wiê-

ziennictwo, odprowadzaj¹c na ten cel do Ministerstwa Sprawiedliwoœci œrodki w postaci

miesiêcznych odpisów od wynagrodzeñ skazanych. Po nowelizacji ustawy kkw od l wrzeœ-

nia 2003 roku odpisy od wynagrodzeñ skazanych i tymczasowo aresztowanych wynosz¹ 20

%. W stosunku do poprzedniej regulacji, podstawa potr¹ceñ jest o po³owê mniejsza. Zgod-

nie z art. 123 § 2 kkw wynagrodzenia skazanych stanowi¹ co najmniej po³owê minimalnego

wynagrodzenia w kraju, czyli 400 z³. Roczne przychody funduszu to ok. 7 mln z³. Wiêzienni-

ctwo otrzymuje 54%, s¹dy powszechne (kuratorzy s¹dowi) 29% i organizacje sektora poza-

rz¹dowego 17% tego przychodu.

** P. Wierzbicki, Opieka postpenitencjarna w Polsce, Warszawa 1966, K. Pêdowski,

O ratowaniu ludzi, Patronat Stowarzyszenie Penitencjarne. Warszawa 1993. Idee pomocy

socjalnej i moralnej osobom odbywaj¹cym karê i opuszczaj¹cym wiêzienia kontynuowali

inni wybitni Polacy jak: K. Potocki (1819r.) i A. Zamoyski (1870 r.). Doprowadzili do utwo-

rzenia na terenie kraju (rok 1884) domów przejœciowych dla zwalnianych. Ówczesna wie-

dza o stanie faktycznym wiêzieñ i sytuacji przebywaj¹cych w nich skazanych oraz ich

potrzebach po zwolnieniu przyczyni³a siê do opracowania w roku 1882 projektu ustawy to-

warzystwa pomocy dla wychodz¹cych z zak³adów karnych. W roku 1909 og³oszono „Usta-

wê normaln¹ towarzystw opieki nad osobami uwolnionymi z wiêzieñ”. Towarzystwa dzia-

³aj¹ce w myœl powo³anej ustawy realizowa³y pomoc w naturze. Organizowa³y równie¿

warunki ¿ycia i udziela³y wsparcia pieniê¿nego wiêŸniom. Doprowadza³y do umieszczenia

w przytu³kach i szpitalach chorych i opuszczonych. Organizowa³y obronê s¹dow¹, porady

prawne, zatrudnienie. Pomoc¹ obejmowano kilka tys. osób. Do 1939r. pomoc pañstwa na

rzecz wiêŸniów praktycznie nie istnia³a.



Ju¿ w roku 1807 polski pisarz i publicysta, pójŸniejszy cz³onek rz¹du

(1831r.) Julian Ursyn Niemcewicz dowodzi³, ¿e przestrzeganiu prawa

sprzyja zapobieganie przestêpczoœci. W profilaktyce przestêpczoœci zawie-

ra³a siê wedle Niemcewicza opieka nad osobami opuszczaj¹cymi zak³ady

karne. Polega³a ona na zapewnieniu schronienia, opieki lekarskiej, uzyska-

niu dokumentów, umo¿liwieniu powrotu do rodzin, dostarczeniu narzêdzi

do pracy i wszelkich innych, niezbêdnych œrodków do ¿ycia.

Obecnie uczestnictwo spo³eczeñstwa w przygotowaniu do spo³ecznej

readaptacji skazanych szczegó³owo reguluje rozporz¹dzenie Prezesa Rady

Ministrów z 1998 roku, wydane na podstawie art. 39 kkw*. Stanowi ono, ¿e

uprawnione podmioty mog¹ w uzasadnionych przypadkach œwiadczyæ nie-

zbêdn¹ pomoc materialn¹, medyczn¹ i prawn¹ skazanym i ich rodzinom

(§ 4 ust. l, pkt 3) oraz uczestniczyæ w przygotowaniu skazanych do ¿ycia po

zwolnieniu poprzez udzielenie im pomocy w uzyskaniu pracy i zakwatero-

wania (§4 ust. l, pkt 5).

3. Pomoc postpenitencjarna w systemie polityki spo³ecznej pañstwa

Pomoc w readaptacji spo³ecznej osobom zwalnianym z zak³adów kar-

nych i aresztów œledczych oraz zak³adów poprawczych jest równie¿ usytuo-

wana w przepisach reguluj¹cych system polityki spo³ecznej pañstwa.

Ró¿ne formy wsparcia, nawet korzystniejsze ni¿ w przypadku pozosta-

³ych obywateli znajduj¹cych siê analogicznych okolicznoœciach, zawieraj¹

przepisy ustawy o pomocy spo³ecznej**, ustawy o zatrudnieniu i przeciw-
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* Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie okreœ-

lenia zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów wymienionych w art. 38 § l kkw w wykony-

waniu kar, œrodków karnych, zabezpieczaj¹cych i zapobiegawczych, a tak¿e spo³ecznej

kontroli nad ich wykonywaniem (Dz. U. Nr 113, poz. 724), które aktualnie jest obecnie

nowelizowane.

** Ustawa z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z roku 1998, Nr 64,

poz. 414 z póŸn. zm.), art. 3 stanowi, ¿e Pomocy spo³ecznej na zasadach okreœlonych w ustawie

udziela siê osobom i rodzinom, w szczególnoœci z powodu: jako jedno z kryteriów wymienione

w pkt 10 s¹ trudnoœci w przystosowaniu siê do ¿ycia po opuszczeniu zak³adu karnego. Ustawa ró-

wnie¿ przewiduje wyp³acanie przez system pomocy spo³ecznej okreœlonych œwiadczeñ

pieniê¿nych osobom ze stwierdzon¹ niepe³nosprawnoœci¹. I tak przepis art. 28 stanowi:

Osobie samotnej uprawnionej do zasi³ku sta³ego wyrównawczego tymczasowo aresztowanej lub od-

bywaj¹cej karê pozbawienia wolnoœci przys³uguje 30 % przyznanego œwiadczenia. Pozosta³a czêœæ

zasi³ku mo¿e byæ, w razie potrzeby, przeznaczona na pokrycie wydatków na op³aty mieszkaniowe

tej osoby.



dzia³aniu bezrobociu*, o rencie socjalnej** oraz aktu zupe³nie nowatorskie-

go, tj. ustawy o zatrudnieniu socjalnym***. Jednak stan finansów

publicznych, rozproszone kompetencje poszczególnych organów pañstwo-

wych i samorz¹dowych oraz zasady gospodarki rynkowej – sprawiaj¹, ¿e

w praktyce trudno jest polegaæ wy³¹cznie na uregulowaniach instytucjonal-

nych. Stopieñ z³o¿onoœci oraz ró¿norodnoœæ problemów osadzonych w wie-

lu przypadkach przekracza mo¿liwoœci rozwi¹zania ich na poziomie

administracyjnym. Z tego wzglêdu wspó³praca z przedstawicielami spo³e-

czeñstwa, zw³aszcza sektorem pozarz¹dowym w organizacji ¿ycia na wol-

noœci osobom opuszczaj¹cych zak³ady karne, jest szczególnie cenna.

4. Przygotowanie do zwolnienia jako proces

4. l. Rola komisji penitencjarnej

Przygotowanie do zwolnienia wg Kodeksu karnego wykonawczego jest

procesem. Art. 164 § l Kodeksu karnego wykonawczego stanowi, i¿ w miarê

potrzeby okres na 6 miesiêcy przed spodziewanym warunkowym zwolnie-
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* Ustawa z dnia 24 lipca 2003r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2003r. Nr 142, poz. 1380) równolegle

znowelizowa³a ustawê z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezro-

bociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz.

1176, Nr 135, poz. 1268 i Nr 137, poz. 1302). Zmiana dotyczy³a art. 23, ust. 1, pkt 2 lit. e),

który otrzyma³ kompatybilne z art. 123 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego brzmienie:

wykonywa³ pracê w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolno-

œci, je¿eli podstawê wymiaru sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne i Fundusz Pracy stanowi³a kwota

co najmniej po³owy minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, ¿e opuszczaj¹cy zak³ady karne

na korzystniejszych warunkach zyskuj¹ prawo do zasi³ku dla bezrobotnych, obecnie doty-

czy to wymogu wynagrodzenia, a wczeœniej tak¿e minimalnego okresu zatrudnienia, tj.

365 dni. W przypadku osób opuszczaj¹cych zak³ady karne i areszty œledcze liczy siê ³¹czny

czas pracy na wolnoœci i w izolacji w okresie 18 miesiêcy poprzedzaj¹cym wykonanie kary

lub tymczasowego aresztowania.

** Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135. poz. 1268). Wpraw-

dzie przepis art. 8 ust. l postanawia, ¿e za okres tymczasowego aresztowania lub odbywa-

nia kary pozbawienia wolnoœci renta socjalna nie przys³uguje, to jednak w ust. 3

przewiduje okolicznoœci, których spe³nienie bêdzie skutkowa³o wyp³at¹ osadzonemu

50% nale¿nego œwiadczenia na cele mieszkaniowe.

*** Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122. poz. 1143),

adresowana jest wprost do osób zwalnianych z zak³adów karnych, maj¹cych trudnoœci w inte-

gracji ze œrodowiskiem (art. l, ust.2, pkt 6).



niem lub terminem koñca kary jest przeznaczony na przygotowanie skaza-

nego do ¿ycia na wolnoœci. W tym okresie uaktualnia siê zebrane w trakcie

badañ osobopoznawczych dane w zakresie potrzeb skazanego zwi¹zanych

z opuszczeniem zak³adu karnego. W przypadku, gdy oczekuj¹ce trudnoœci

¿yciowe przekraczaj¹ mo¿liwoœci skazanego i kompetencje administracji

zak³adu karnego, za zgod¹ zainteresowanego komisja penitencjarna ustala

okres do 6 miesiêcy na przygotowanie go do ¿ycia po zwolnieniu (art. 164

§1 kkw). Zgodnie z §2 powo³anego przepisu taki okres mo¿e wyznaczyæ

skazanemu s¹d penitencjarny w postanowieniu o udzieleniu b¹dŸ odmo-

wie warunkowego zwolnienia.

4.2 Rola kuratora s¹dowego

W ustalonym okresie kurator s¹dowy, przedstawiciel instytucji lub orga-

nizacji pozarz¹dowej opracowuje z udzia³em skazanego zakres i sposób

udzielenia mu niezbêdnej pomocy (art. 165 § 3 kkw). Na okreœlenie po-

wy¿szych dzia³añ przyj¹³ siê termin „Program zwolnieniowy” i w praktyce

opracowuj¹ go kuratorzy s¹dowi. Po nowelizacji Kodeksu karnego obo-

wi¹zki zwi¹zane z przygotowaniem skazanego do zwolnienia zosta³y przy-

pisane w art. 173 § 2 kkw do zadañ s¹dowego kuratora zawodowego*.

W celu podejmowania osobistych starañ o uzyskanie miejsca zamiesz-

kania i pracy (w 6-miesiêcznym okresie poprzedzaj¹cym zwolnienie) ska-

zany mo¿e ubiegaæ siê o zezwolenie na opuszczenie zak³adu karnego na

czas do 14 dni (art. 165 § 2 kkw). Zgodnie z art. 167 kkw mo¿e tak¿e dobro-

wolnie wyst¹piæ z wnioskiem do s¹du penitencjarnego o zastosowanie

wzglêdem niego dozoru s¹dowego kuratora zawodowego po zakoñczeniu
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* Art. 173 § l. S¹dowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi dzia³ania maj¹ce na ce-

lu pomoc skazanemu w spo³ecznej readaptacji oraz kieruje prac¹ s¹dowych kuratorów

spo³ecznych i innych osób wykonuj¹cych dozór samodzielnie lub z upowa¿nienia stowa-

rzyszeñ, organizacji i instytucji.

§ 2. Do zakresu dzia³ania s¹dowego kuratora zawodowego nale¿y w szczególnoœci: (...)

i jako pkt 10) „podejmowanie czynnoœci maj¹cych na celu przygotowanie skazanego do

zwolnienia z zak³adu karnego”.

Bior¹c pod uwagê liczbê kuratorów zawodowych dla doros³ych (1730 w roku 2003r.),

w praktyce nadal czynnoœci te bêd¹ wykonywali funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej,

a kuratorzy tylko w przypadkach, kiedy skazany bêdzie mia³ ustalony okres, o którym mo-

wa w art. 164 kkw.



kary. Ustawa przewiduje taki sposób reintegracji zwolnionego ze spo³e-

czeñstwem*.

4.3 Œrodki wzmacniaj¹ce proces przygotowania
do samodzielnego funkcjonowania w spo³eczeñstwie

4.3.1 Dokumenty i poradnictwo

W trakcie odbywania kary (w zale¿noœci od potrzeby) podejmowane s¹

dzia³ania, np. zwi¹zane z uzyskaniem dowodu osobistego (art. 165 § 4

kkw), œwiadczeñ rentowych lub emerytalnych, a tak¿e orzeczenia o stop-

niu niepe³nosprawnoœci (art. 102 pkt 4 kkw).

Zgodnie z art. 166 § 2 kkw i obowi¹zuj¹cymi aktami wykonawczymi oso-

ba opuszczaj¹ca zak³ad karny lub areszt œledczy uzyskuje stosowne infor-

macje o m¿liwoœci ubiegania siê o dalsz¹ pomoc z instytucji ogólnodostêp-

nych dla obywateli. Przede wszystkim zwalniani otrzymuj¹ adresy urzê-

dów pracy, oœrodków pomocy spo³ecznej oraz schronisk i noclegowni.

Osoby chore lub niepe³nosprawne s¹ transportowane do miejsca zamiesz-

kania lub pobytu na koszt jednostki, któr¹ opuszczaj¹.

4.3.2 Zapomoga pieniê¿na lub œwiadczenia rzeczowe
oraz pomoc organizacyjna w chwili zwolnienia

W myœl art. 166 § 3 kkw, w sytuacji, kiedy osoba zwalniana z aresztu

œledczego lub zak³adu karnego nie dysponuje wystarczaj¹cymi œrodkami

w³asnymi, mo¿e otrzymaæ w chwili zwolnienia kwotê do 1/3 przeciêtnego

miesiêcznego wynagrodzenia lub jej odpowiedni ekwiwalent rzeczowy**.
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* Mimo okreœlonych regulacji prawnych, w praktyce wiêŸniowie oczekuj¹ od S³u¿by

Wiêziennej pe³nego przygotowania ich i œrodowiska do zwolnienia. I tak w przypadku bez-

domnoœci lub wymagaj¹cych dalszego leczenia szpitalnego – administracja wiêzienna nie

tylko kieruje do „odpowiednich instytucji”, ale tak¿e transportuje i zabiega o przyjêcie oso-

by zwolnionej do np. publicznego zak³adu opieki zdrowotnej lub schroniska.

** Przepis ten stanowi normê powszechn¹. Oznacza, ¿e niezale¿nie od postawy

w osi¹ganiu celów wykonywania kary, w chwili zwolnienia ka¿da osoba opuszczaj¹ca za-

k³ad karny lub areszt œledczy ma zapewniony dostêp do pomocy, je¿eli jego sytuacja tego

wymaga. Zgodnie z komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego przeciêtne

miesiêczne wynagrodzenie pracowników w II kwartale 2003 roku wynosi³o 2141, 01 z³,

a zatem pomoc, o której mowa w art. 166 § 3 kkw, udzielana osadzonym, mog³a mieæ war-

toœæ do ok. 714 z³.



Zgodnie z art. 167a kkw jako ekwiwalent pomocy pienie¿nej zwalniany

mo¿e otrzymaæ odzie¿, bieliznê, obuwie, bilet na przejazd, a tak¿e ¿ywnoœæ

na czas podró¿y do miejsca zamieszkania*. Przepis art. 167a szczegó³owo

okreœla procedury, tak¿e dotycz¹ce takich okolicznoœci jak choroba lub

stan uniemo¿liwiaj¹cy samodzielny powrót do miejsca zamieszkania osoby

zwalnianej. W obu przypadkach ustawa nakazuje administracji wiêziennej

zapewnienie dalszego leczenia za zgod¹ osoby zwalnianej na terenie zak³a-

du karnego oraz zapewnienie transportu do miejsca zamieszkania lub

publicznego zak³adu opieki zdrowotnej. W chwili zwolnienia administra-

cja wiêzienna wydaje dokumenty, pieni¹dze, przedmioty wartoœciowe i in-

ne rzeczy zatrzymane przy przyjêciu lub zdeponowane w trakcie pobytu

oraz dokumentacjê dotycz¹c¹ przebiegu leczenia, nauki, pracy w czasie

tymczasowego aresztu lub odbywania kary, a w razie potrzeby zaopatruje

osobê zwalnian¹ w skierowanie do szpitala.

5. Szczegó³owe zasady, cel i zakres stosowania
pomocy postpenitencjarnej

Aktem wykonawczym, szczegó³owo reguluj¹cym stosowanie pomocy ze

œrodków funduszu pomocy postpenitencjarnej, jest rozporz¹dzenie Mini-

stra Sprawiedliwoœci z dnia 18 wrzeœnia 1998r., wydane na podstawie art. 43

§ 3 kkw, które obecnie jest nowelizowane**.

W myœl powo³anego przepisu ze œrodków funduszu udziela siê upraw-

nionym podmiotom pomocy tylko w okreœlonej sytuacji, wg ustalonych za-

sad, na zaspokojenie uzasadnionych, podstawowych potrzeb ¿yciowych.

Celem dzia³añ podmiotów zobowi¹zanych do udzielania pomocy jest d¹¿e-
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* To rozwi¹zanie ma zastosowanie do osób, które nie daj¹ gwarancji nale¿ytego wyko-

rzystania pieniêdzy, np. wobec osób uzale¿nionych od alkoholu i narkotyków, które

w trakcie odbywania kary nie podda³y siê leczeniu odwykowemu ani w inny sposób nie

stara³y siê rozwi¹zaæ swego problemu i po pomoc pieniê¿n¹ zwracaj¹ siê w stanie wskazu-

j¹cym na u¿ywanie chemicznych œrodków zmieniaj¹cych nastrój. Do czêstych przypad-

ków nale¿y sytuacja, kiedy po kilku dniach od zwolnienia z sali s¹dowej „taka osoba

z problemem” zg³asza siê do dyrektora zak³adu karnego po zapomogê.

** Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 18 wrzeœnia 1998r. w sprawie

szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy osobom pozbawionym wolnoœci oraz

zwalnianym z zak³adów karnych i aresztów œledczych oraz ich rodzinom, a tak¿e pokrzyw-

dzonym przestêpstwem i ich rodzinom, jak równie¿ szczegó³owych zasad i trybu tworze-

nia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz przeznaczania œrodków z tego funduszu na

tak¹ pomoc (Dz. U. z 1998 r. Nr 124. poz. 823).



nie, w miarê mo¿liwoœci, do zapewnienia potrzebuj¹cym tej pomocy odpo-

wiednich warunków ¿ycia, zakwaterowania, pracy, nauki lub leczenia,

a tak¿e umo¿liwienie pokrzywdzonym i ich rodzinom przezwyciê¿enia

skutków przestêpstwa.

Zakres pomocy, wg ww. rozporz¹dzenia, jest bardzo szeroki. Obejmuje

w zasadzie wszystkie istotne potrzeby cz³owieka. Stanowi jednak, i¿ pomo-

cy udziela siê w miarê mo¿liwoœci, w zakresie niezbêdnym*.

Na czele katalogu œwiadczeñ z funduszu pomocy postpenitencjarnej

jest zapomoga pieniê¿na, nastêpnie pomoc rzeczowa w postaci odzie¿y,

protez, sprzêtu do rehabilitacji, podrêczników i przyborów szkolnych oraz

narzêdzi do wykonywania pracy. Uprawnieni mogli równie¿ ubiegaæ siê

o zapomogê na pokrycie czynszu za posiadane mieszkanie lub op³atê kosz-

tów czasowego zakwaterowania. Z tego funduszu ustawodawca przewiduje

mo¿liwoœæ finansowania kursów zawodowych, porad prawnych, psycholo-

gicznych lub zawodowych oraz kosztów zwi¹zanych ze specjalistycznym

leczeniem i rehabilitacj¹ zdrowotn¹, jak równie¿ uzyskiwaniem dokumen-

tów to¿samoœci oraz przejazdu do miejsca zamieszkania lub pobytu.

6. Koordynowanie pomocy

Dzia³alnoœæ organów administracji rz¹dowej, samorz¹dów lokalnych

oraz organizacji pozarz¹dowych w zakresie œwiadczenia pomocy skazanym

i ich rodzinom koordynuje powo³ana przez premiera Rada G³ówna do spraw

Spo³ecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Przewodnicz¹cym Rady G³ó-

wnej jest minister sprawiedliwoœci. W jej sk³ad wchodz¹ przedstawiciele mi-

nistrów tych resortów, które realizuj¹ politykê spo³eczn¹ pañstwa wobec

obywateli, tj.: pracy, zdrowia, edukacji. W Radzie G³ównej zasiadaj¹ rów-

nie¿ przedstawiciele organów administracji pañstwowej odpowiedzialnych

za bezpieczeñstwo i wymiar sprawiedliwoœci, w tym przedstawiciele S³u¿-

by Wiêziennej oraz osoby reprezentuj¹ce fundacje, stowarzyszenia, orga-

nizacje, koœcio³y, zwi¹zki zawodowe oraz autorytety ze œwiata nauki.

Zadaniem Rady G³ównej i rad terenowych oprócz koordynowania dzia-

³alnoœci pomocowej, jest równie¿ wnioskowanie w sprawie podzia³u oraz
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* Brzmienie § 2 cyt. rozporz¹dzenia oznacza, i¿ zakres, forma i wartoœæ pomocy z tego

funduszu nie musz¹ odpowiadaæ temu, o co wnosi uprawniony. O tym ostatecznie decy-

duje podmiot udzielaj¹cy pomocy, w przypadku osadzonych – dyrektor zak³adu karnego

b¹dŸ aresztu œledczego.



kontrola wykorzystania œrodków funduszu pomocy postpenitencjarnej,

a tak¿e inicjowanie przedsiêwziêæ s³u¿¹cych zapobieganiu przestêpczoœci

i spo³ecznej readaptacji skazanych. Minister Sprawiedliwoœci wspiera fi-

nansowo podmioty dzia³aj¹ce na rzecz by³ych wiêŸniów i ich rodzin.* W ka-

talogu zadañ Rady G³ównej ustawodawca przewidzia³ równie¿ inicjowanie

i wspieranie badañ naukowych oraz dokonywanie oceny polityki peniten-

cjarnej. Powy¿sze kwestie reguluje ustawa (art. 40 kkw) oraz przepisy wy-

konawcze. Na szczeblu lokalnym wojewodowie mog¹ powo³ywaæ rady

terenowe w odpowiednim sk³adzie i zadaniach**.

Praktyka stosowania pomocy przez S³u¿bê Wiêzienn¹
osobom zwalnianym z zak³adów karnych

i aresztów œledczych w polskim systemie penitencjarnym

1. Ogólne dane o liczbie œwiadczeñ i warunkach ich stosowania

W roku 2002 S³u¿ba Wiêzienna udzieli³a osobom przebywaj¹cym i zwal-

nianym z zak³adów karnych i aresztów œledczych 91 011 ró¿nego rodzaju

œwiadczeñ, ponosz¹c na ten cel wydatki w ³¹cznej kwocie 2 982 969 z³.***.

Liczba potencjalnych uprawnionych do ubiegania siê o pomoc ze œrod-

* Rozporz¹dzenie MS z dnia 18 wrzeœnia 1998r., § 11 ust. 2 stanowi, ¿e (upowa¿nione)

podmioty (z sektora pozarz¹dowego) prowadz¹ce dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na udzielaniu po-

mocy mog¹ uzyskaæ œrodki z funduszu (pomocy postpenitencjarnej) na prowadzenie ta-

kiej dzia³alnoœci po przedstawieniu uzasadnionego programu dzia³alnoœci oraz okreœleniu

celu i sposobu wydatkowania œrodków.

** Powy¿sze kwestie szczegó³owo reguluje Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie okreœlenia szczegó³owych zasad i trybu powo³ywania

oraz dzia³ania Rady G³ównej do spraw Spo³ecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a tak-

¿e rad terenowych spraw spo³ecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz. U. Nr 113, poz.

723).

*** W 2000 roku takich uprawnionych by³y 165 103 osoby i udzielono wówczas 92 342

œwiadczenia o ³¹cznej wartoœci 4 740 599 z³.



ków funduszu w trakcie 2002 wynosi³a 183 041 osadzonych*.

Œrodki funduszu pomocy postpenitencjarnej faktycznie wypracowane

i odprowadzone przez wiêziennictwo do Ministerstwa Sprawiedliwoœci

w roku 2002 wynosi³y 6 637 093 z³.**.

Przychody, jakimi w trakcie roku dysponowa³y zak³ady karne i areszty

œledcze, pozwala³y na realizacjê tylko niezbêdnych potrzeb zwalnianych

i to na poziomie minimalnym. By³a to koniecznoœæ podyktowana wysokim

stanem zaludnienia i tym samym liczb¹ uprawnionych do ubiegania siê

o pomoc. Powa¿nym utrudnieniem by³o tak¿e zmniejszaj¹ce siê zatrud-

nienie w zak³adach karnych i jednoczeœnie ograniczenie œrodków finan-

sowych. Przeciêtne œredniomiesiêczne zaludnienie wynosi³o 81 391 osób,

a liczba zwalnianych 7 572. Priorytetem w stosowaniu pomocy sta³y siê

zatem podstawowe potrzeby osób zwalnianych, tj. zapomoga pieniê¿na,

odzie¿ i obuwie oraz bilet kredytowany na przejazd do miejsca zamiesz-

kania.

Bior¹c pod uwagê liczbê wszystkich przypadków zastosowania pomocy,

w stosunku do liczby osób skreœlonych z ewidencji zak³adów karnych i are-

sztów œledczych w 2002 roku (90 861 osób), to zapotrzebowanie na zapo-

mogi pieniê¿ne by³o zdecydowanie dominuj¹ce wœród uprawnionych, co

ilustruj¹ wybrane dane w ujêciu procentowym:***

1. zapomoga pieniê¿na 48,5 %

2. zapomoga rzeczowa 18,1 %

3. bilet kredytowany PKP 20,6 %

4. dowód osobisty 6,8%
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* W ci¹gu 2002 roku wpisano do ewidencji zak³adów karnych i aresztów œledczych

92 180 osób, a skreœlono 90 861 osób.

** Œrodki funduszu pomocy postpenitencjarnej, faktycznie wypracowane i odprowa-

dzone przez wiêziennictwo do Ministerstwa Sprawiedliwoœci w 2001r. wynosi³y 7102 229,

w roku 2000 odpowiednio 7 382 890, a w 1999 roku 6 635 709 z³.

*** Analogiczne dane w latach: 2000 2001

1. zapomoga pieniê¿na 59,3% 51%

2. zapomoga rzeczowa 23,1% 21%

3. bilet kredytowany PKP 18,9% 18%

4. dowód osobisty 12,9% 5,4%



Dane szczegó³owe o liczbie œwiadczeñ i ich wartoœci realizowanych
z funduszu pomocy postpenitencjarnej w latach 2001 i 2002

Pomoc osobom pozbawionym wolnoœci i zwalnianym z zak³adów karnych oraz

aresztów œledczych, realizowana ze œrodków funduszu pomocy postpenitencjar-

nej w latach 2001 i 2002

Rodzaj œwiadczenia: formy

pomocy wymienione w § 5

rozporz¹dz.
1

Min. Spraw.

z dnia l8.09.l998 r.

(Dz. U. 124. poz. 823).

Liczba œwiad-

czeñ b¹dŸ licz-

ba uczestników

Wartoœæ

udzielonej pomocy

(w z³)

Œrednia

wartoœæ

œwiadczenia

(w z³)

2001 2002 2001 2002 2001 2002

1
œwiadczenia pieniê¿ne (za-

pomogi)
44314 44028 2 208 661

1 576

677
49,8 35,8

2
œwiadczenia rzeczowe

(odzie¿, obuwie, ¿ywnoœæ)
18 043 16 467 980 887 811 009 56,7 49,3

3 czynsze i zakwaterowanie 80 80 11 559 9813 144,5 122,7

4
porady prawne, psycholo-

giczne lub zawodowe
34 983 3352 4970 98,6 5,0

5

l. kursy zawodowe

2. szkolenia w wiêziennym

klubie pracy*

478

3457

205

3618

192 038

X

40288

37280

401,7

X

196,5

10,3

6
specjalistyczne leczenie

i rehabilitacja zdrowotna
181 792 11 104 51 153 61,3 64,6

7

l. bilety kredytowane PKP

2. inne przejazdy do miej-

sca zamieszkania lub poby-

tu

14909

653

17567

1 136

193 945

3071

231912

6032

13

4,7

13,2

5,3

8 dowody osobiste 4663 6135 163 350 208 915 35 34,0

9 Inne 3460 X 33393 4920 9,6 X

OGÓ£EM 86815 91011 3801360 2982969 43,8 32,8
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* W roku 2001 szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy w wiêziennym

klubie i pracy w wymiarze powy¿ej 21 jednostek dydaktycznych realizowano w 41 jedno-

stkach, dla 99 grup i 1275 uczestników, natomiast autorskie programy aktywizacji zawodo-

wej lub spo³ecznej realizowano w 49 jednostkach poza klubem pracy, dla 126 grup i 2182

uczestników. Okazjonalne szkolenia nt. informacji obywatelskich wykazano w wierszu

„inne”. W roku 2002 dane te zawiera wiersz 4.



Przedstawione dane wskazuj¹, z jakimi trudnoœciami boryka³a siê S³u¿-

ba Wiêzienna. Paradoksalnie w okresie zwiêkszenia populacji osadzonych

zmala³y œrodki na pomoc. Przyczyn¹ by³ odpis na rzecz bud¿etu pañstwa

wielkoœci 18, 5% w roku 2001 i 20% w 2002 roku. W roku bie¿¹cym ustawa

bud¿etowa wy³¹czy³a fundusz pomocy postpenitencjarnej z tego obowi¹z-

ku. Sytuacja finansowa jest lepsza w stosunku do roku ubieg³ego, ale bar-

dzo z³a z uwagi na utrzymuj¹c¹ siê liczbê osadzonych przekraczaj¹cych

80 tys.

3. Dzia³ania z zakresu przygotowania do readaptacji spo³ecznej
finansowane ze œrodków bud¿etowych pozostaj¹cych
w dyspozycji wiêziennictwa

Oddzia³ywania wychowawcze w zak³adzie karnym polegaj¹ miêdzy in-

nymi na kszta³ceniu umiejêtnoœci pokonywania problemów ¿yciowych na

gruncie obowi¹zuj¹cego prawa. Przygotowaniu skazanych do spo³ecznej

readaptacji s³u¿y prawid³owa realizacja wszystkich zadañ wychowawczych

nale¿¹cych do obowi¹zuj¹cego systemu penitencjarnego. Oto niektóre

z dzia³añ kwalifikowane jako praca socjalna na rzecz skazanych i ich rodzin,

znacz¹co podnosz¹ce stopieñ przygotowania do powrotu do spo³eczeñ-

stwa.

3.1. Pomoc w zapewnieniu mieszkania

W ci¹gu roku 2002 odnotowano 3548 skazanych bez sta³ego miejsca za-

mieszkania.* Podjêto ogó³em 2202 interwencje dotycz¹ce zapewnienia

schronienia po zwolnieniu; w tym 1263 sprawy dotyczy³y zachowania praw

lub uzyskania samodzielnych mieszkañ, 898 zwalnianych umieszczono

w schroniskach dla bezdomnych, a 43 w domach pomocy spo³ecznej.
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* W roku 2001 ogó³em podjêto 2089 interwencji dotycz¹cych zapewnienia schronie-

nia po zwolnieniu; w tym 1244 sprawy dotyczy³y zachowania praw lub uzyskania samo-

dzielnych mieszkañ, 766 zwalnianych umieszczono w schroniskach dla bezdomnych,

a 51 w domach pomocy spo³ecznej. W ci¹gu roku odnotowano 3618 skazanych bez sta³ego

miejsca. W roku 2000 analogiczne dane to: 2045 interwencji dotycz¹cych zapewnienia

schronienia po zwolnieniu; w tym 1326: spraw dotyczy³o zachowania praw lub uzyskania

samodzielnych mieszkañ, 689 zwalnianych umieszczono w schroniskach dla bezdom-

nych, a 30 w domach pomocy spo³ecznej. Odnotowano 2808 skazanych bez sta³ego miej-

sca zamieszkania.



3.2. Pomoc w uzyskaniu œwiadczeñ emerytalnych, rentowych
lub uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci

W roku 2002 ogó³em w zak³adach karnych i aresztach œledczych przeby-

wa³o 1722 niepe³nosprawnych, w tym 794 osadzonych z niepe³nosprawno-

œci¹ psychiczn¹. Liczba wniosków opracowanych w trakcie odbywania kary

w sprawie uzyskania œwiadczeñ emerytalnych i rentowych oraz orzeczenia

o stopniu niepe³nosprawnoœci wynosi³a ogó³em 3428. W 2157 przypadkach

S³u¿ba Wiêzienna, dzia³aj¹c zgodnie z art. 102, pkt 4 kkw, wyst¹pi³a do po-

wiatowych zespo³ów z wnioskiem o orzeczenie o stopniu niepe³nospra-

wnoœci do celów pomocy spo³ecznej, a w 802 przypadkach udzielono

pomocy w uzyskaniu œwiadczeñ emerytalnych lub rentowych z ubezpie-

czenia spo³ecznego. W 490 przypadkach organy orzecznicze nie zakoñczy-

³y postêpowania przed up³ywem 2002r. *.

3.3. Dzia³alnoœæ Funduszu Samopomocy Skazanych

W 2002 roku w 50 jednostkach funkcjonowa³ odpowiednik kasy zapo-

mogowo-po¿yczkowej skazanych pod nazw¹ Funduszu Samopomocy Ska-

zanych (FSS). Jest to organizacja skazanych o cechach samorz¹du. Fundusze

pochodz¹ z dobrowolnych sk³adek i ich dysponentami s¹ skazani, w któ-

rych imieniu dzia³a organ kolegialny – Komitet Funduszu, podejmuj¹cy
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* W roku 2001 w zak³adach karnych i aresztach œledczych przebywa³o ogó³em 1740

niepe³nosprawnych. Liczba wniosków w sprawie uzyskania œwiadczeñ emerytalnych i re-

ntowych oraz orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci wynosi³a ogó³em 3168. W 2028

przypadkach S³u¿ba Wiêzienna, dzia³aj¹c zgodnie z art. 102, pkt 4 kkw, wyst¹pi³a do po-

wiatowych zespo³ów z wnioskiem o orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci do celów

pomocy spo³ecznej, a w 725 przypadkach udzielono pomocy w uzyskaniu œwiadczeñ eme-

rytalnych lub rentowych z ubezpieczenia spo³ecznego. W 415 przypadkach organy orzecz-

nicze nie zakoñczy³y postêpowania przed zakoñczeniem roku.

W roku 2000 wiêzienna s³u¿ba zdrowia na potrzeby orzecznictwa wyda³a ogó³em 1477

zaœwiadczeñ o stanie zdrowia. Na tej podstawie wobec 890 osadzonych s³u¿ba peniten-

cjarna wyst¹pi³a do powiatowych zespo³ów z wnioskiem o orzeczenie o stopniu niepe³no-

sprawnoœci do celów pomocy spo³ecznej, a w 587 przypadkach udzielono pomocy

w uzyskaniu œwiadczeñ emerytalnych lub rentowych z ubezpieczenia spo³ecznego. S³u¿-

ba Wiêzienna opracowa³a ogó³em 2493 takie wnioski, w 429 przypadkach organy orzeczni-

cze nie zakoñczy³y postêpowania przed zakoñczeniem roku.



decyzje w sprawie podzia³u œrodków. Decyzje wymagaj¹ zatwierdzenia dy-

rektora zak³adu karnego. Dziêki dzia³alnoœci FSS w 2002 roku 4987 skaza-

nych i ich rodzin otrzyma³o zapomogi na ³¹czn¹ kwotê 443 489 z³.

W stosunku do lat poprzednich odnotowano spadek liczby i wartoœci przy-

znanej pomocy*.

3.4. Realizacja zobowi¹zañ alimentacyjnych skazanych

W 2002r. przebywa³o w jednostkach penitencjarnych œredniomiesiêcz-

nie 11 418 skazanych z alimentacyjnym wyrokiem s¹dowym i 1025 skaza-

nych z ustalon¹ trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ rodziny (TSM). Liczba

zatrudnionych w tej grupie wynosi³a odpowiednio 3202 i 834 osadzonych

(art. 125 § 2 kkw). W 2002 roku dokonano ³¹cznie 37 327 potr¹ceñ z tytu³u

s¹dowego wyroku alimentacyjnego na ogóln¹ kwotê 4 098 788,06 z³, co da-

wa³o œredni¹ ratê miesiêczn¹ w wysokoœci 109,75 z³ oraz 10 132 potr¹cenia

w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ rodziny. W tym przypadku kwota

potr¹ceñ to l 724 848,80 z³, o œredniej racie miesiêcznej 170,11 z³. By³ to

spadek tak pod wzglêdem ogólnej kwoty przekazanej uprawnionym, jak
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* W 2000 roku 5191 skazanych i 516 rodzin osadzonych otrzyma³o zapomogi z Fundu-

szu Samopomocy Skazanych na ³¹czn¹ kwotê 450 863 z³. Skazani uzyskiwali zapomogi

o œredniej wartoœci 70,8 z³, a rodziny 160,9 z³. W stosunku do roku1999 odnotowano wzrost

tak ogólnej kwoty zapomóg, jak równie¿ ich wartoœci œredniej, kiedy to skazani otrzymali

œrednio 54,2 z³, a rodziny 156,7 z³, a ³¹czna kwota tego œwiadczenia to 412 042 z³.



te¿ wysokoœci miesiêcznej, œredniej raty*.

Nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego nie przewiduje tej formy

wsparcia rodzin skazanych.** Tym samym dyrektorzy zak³adów karnych

i aresztów œledczych zostali zwolnieni z funkcji opiekuñczej wobec rodzin

skazanych. Nadal S³u¿ba Wiêzienna jest zobowi¹zana do wykonywania

wyroków s¹dowych oraz zajêæ komorniczych z tytu³u zobowi¹zañ alimen-

tacyjnych osadzonych.

4. Organizacja pomocy w œrodowisku osobom przygotowywanym
do zwolnienia i ich rodzinom

4.1. Realizacja porozumienia z Ministerstwem Pracy
i Spraw Spo³ecznych w sprawie udzielania pomocy osobom
opuszczaj¹cym zak³ady karne i ich rodzinom
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* W 2001 r. przebywa³o w jednostkach penitencjarnych œrednio miesiêcznie 11 325

skazanych z wyrokiem s¹dowym i 1169 skazanych z ustalon¹ trudn¹ sytuacj¹ materialn¹

rodziny (TSM).

Dokonano wówczas 40175 potr¹ceñ z tytu³u s¹dowego wyroku alimentacyjnego na

ogóln¹ kwotê 4 729 954,7 z³, co dawa³o œredni¹ ratê miesiêczn¹ w wysokoœci 117,3 z³ oraz

11 225 potr¹ceñ w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ rodziny. W tym przypadku kwota

potr¹ceñ to 1 982 174 z³, o œredniej racie miesiêcznej 176 z³.

W 2000r. przebywa³o w jednostkach penitencjarnych œrednio miesiêcznie 9691 skaza-

nych z wyrokiem s¹dowym i 1230 skazanych z ustalon¹ trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ rodzi-

ny. W myœl art. 125 § 2 kkw (przed nowelizacj¹) stanowi³o to przes³ankê do podwy¿szenia

skazanemu, na którym ci¹¿y obowi¹zek alimentacyjny, przypadaj¹c¹ mu czêœæ wynagro-

dzenia za pracê do 75%. W praktyce wiêziennictwo ma mo¿liwoœæ zatrudnienia tylko czê-

œci zobowi¹zanych do ww. œwiadczeñ w roku 2000 œrednio miesiêcznie 3701 osób

z wyrokiem s¹dowym i 1012 z mocy ustawy (TSM). Dla porównania w roku 1995 z tytu³u

wyroku s¹dowego dokonano 63 344 potr¹cenia na kwotê 5.328.700 z³, a z mocy ustawy,

w ramach (TSM), odpowiednio 22 509 i 1 932 200 z³. Razem potr¹ceñ z tytu³u zobowi¹zañ

alimentacyjnych by³o 85 853 na ogóln¹ kwotê 7 260 900. W 2000 roku dokonano 56 209 po-

tr¹ceñ z tego tytu³u, na ogóln¹ kwotê 7 570 690, 1 z³, co dawa³o œredni¹ ratê miesiêczn¹

w wysokoœci 134,7 z³ (w roku1999 odpowiednio 8 242 561 z³ i 143,4 z³.

** Oznacza to, ¿e skazani zatrudnieni bêd¹ mogli dobrowolnie ³o¿yæ na utrzymanie ro-

dzin, a w przypadku egzekucji komorniczej potr¹cenia bêd¹ dokonywane z 40 % czêœci

wynagrodzenia za pracê, co reguluje art. 125 § 2 kkw. Pozosta³ymi 60 % wynagrodzenia

skazany bêdzie móg³ dysponowaæ wg w³asnych upodobañ.



W roku 2002 S³u¿ba Wiêzienna, zgodnie z porozumieniem z 1991r., i jego

znowelizowan¹ wersj¹ z 2000r., zawartym z Ministerstwem Pracy i Spraw

Spo³ecznych, powiadomi³a terenowo w³aœciwe oœrodki pomocy spo³ecznej

o potrzebie zastosowania œwiadczeñ wynikaj¹cych z przepisów ustawy o po-

mocy spo³ecznej wobec 9 662 osadzonych i 4 230 ich rodzin oraz 2 945 osa-

dzonym umo¿liwiono kontakty z pracownikiem socjalnym z terenowo w³a-

œciwych oœrodków pomocy spo³ecznej, którzy wykonywali swoje zadania na

terenie zak³adów karnych i aresztów œledczych. Po pomoc do oœrodków po-

mocy spo³ecznej zg³osi³o siê ³¹cznie 15,1 tys. osób po opuszczeniu zak³adu

karnego. Wiêziennictwo nie dysponuje danymi o liczbie by³ych wiêŸniów,

którzy zg³osili siê do urzêdów pracy. W roku 1995 wg danych ówczesnego

Krajowego Urzêdu Pracy by³o to 11% ogó³u zwolnionych.

4.2. Wspó³praca S³u¿by Wiêziennej z kuratorem s¹dowym
w wykonywaniu orzeczeñ oraz realizacji pomocy
w przygotowaniu do spo³ecznej readaptacji skazanych

W roku 2002 na podstawie art. 14 § l kkw zlecono kuratorom s¹dowym

przeprowadzenie 13 584 wywiadów œrodowiskowych, a uzyskano 12 720

odpowiedzi. Komisje penitencjarne w 953 przypadkach i s¹dy penitencjar-

ne 75-krotnie dzia³aj¹ce na mocy art. 164 §1 kkw, ustanowi³y wobec 1028

okres niezbêdny na przygotowanie do zwolnienia. Skutkiem powy¿szego

kuratorzy s¹dowi przejêli obowi¹zki przygotowania 546 skazanych do ¿ycia

po opuszczeniu zak³adu karnego. Zadanie to wobec 156 skazanych podjê³y

podmioty, o których mowa w art. 38 kkw*.

5. Uczestnictwo spo³eczeñstwa w przygotowaniu
do spo³ecznej readaptacji skazanych

W roku 2001 dyrektorzy zak³adów karnych i aresztów œledczych zawarli

669 porozumieñ z przedstawicielami sektora pozarz¹dowego**. Najlicz-
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* W roku 2001 komisje penitencjarne wobec 1218 skazanych, a s¹d penitencjarny wo-

bec 98 ustali³y okres, o którym mowa w art. 164 kkw (razem 1316, a w 2000 roku – 1650

skazanych powierzono kuratorowi s¹dowemu w celu przygotowania do zwolnienia).

** Wymóg zawarcia pisemnego porozumienia wynika z rozporz¹dzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie okreœlenia zakresu i trybu uczestnictwa

podmiotów wymienionych w art. 38 § l kkw w wykonywaniu kar, œrodków karnych, zabez-

pieczaj¹cych i zapobiegawczych, a tak¿e spo³ecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz.

U. Nr 113, poz. 724).



niejsza grupa podmiotów realizowa³a zadania polegaj¹ce na dzia³alnoœci

spo³ecznej, religijnej, kulturalnej, oœwiatowej i sportowej (469 podmio-

tów). Równie licznie przedstawiciele œrodowiska zajmowali siê dzia³alno-

œci¹, której celem by³o utrzymywanie celowych kontaktów ze skazanymi

(303 podmioty) oraz zapobieganie i przeciwdzia³anie powrotowi do prze-

stêpstwa (299 podmiotów). Œwiadczenia materialne i porady prawne stoso-

wa³o odpowiednio 201 podmiotów, a pomoc w uzyskaniu pracy i zakwatero-

wania deklarowa³o 239 organizacji pozarz¹dowych. Te dwa ostatnie obszary

dzia³ania wchodz¹ w zakres dzia³alnoœci potocznie okreœlanej pomoc¹ post-

penitencjarn¹.

W roku 2002 obowi¹zywa³o 665 porozumieñ, na mocy których 19 777 ska-

zanych skorzysta³o z ró¿norodnych oddzia³ywañ, w tym 4 995 skazanych

uzyska³o pomoc materialn¹ oraz w znalezieniu pracy i zakwaterowania.

S³u¿ba Wiêzienna intensyfikuje wspó³pracê z instytucjami, organizacja-

mi, fundacjami, stowarzyszeniami i koœcio³ami. W stosunku do roku 2001

wzros³a liczba osadzonych objêta oddzia³ywaniem podmiotów pozarz¹do-

wych, w tym liczba skazanych, którym udzielono pomocy zwi¹zanej z u³at-

wieniem readaptacji spo³ecznej. Kontakty utrzymywane s¹ z podmiotami

przede wszystkim o zasiêgu lokalnym, co ma znaczenie zarówno dla skaza-

nych, jak i dla œrodowiska. Decyduj¹ o tym regionalne uwarunkowania,

szybka reakcja na pojawiaj¹ce siê potrzeby i wzajemna kontrola oraz ocena

efektów. Ogólnopolskie podmioty maj¹ o tyle znaczenie, o ile posiadaj¹

swoje agendy lokalne, jak np. Stowarzyszenie im. Œw. Brata Alberta, Mo-

nar, Caritas, Patronat, zw³aszcza odzia³y regionalne, utrzymuj¹ce schronis-

ka i domy dla bezdomnych.

6. Zagro¿enia i obawy

S³u¿ba Wiêzienna mimo podejmowania coraz bardziej profesjonalnych

oddzia³ywañ na rzecz okreœlonych kategorii skazanych jest œwiadoma trud-

noœci w samodzielnym funkcjonowaniu osób opuszczaj¹cych zak³ady kar-

ne. Dobre zachowanie w warunkach izolacji (np. wielokrotnych recydywi-

stów) zwykle oznacza przystosowanie do ¿ycia zorganizowanego, kontrolo-

wanego i wolnego od odpowiedzialnoœci. Troska o samodzieln¹ przysz³oœæ

dotyczy zw³aszcza skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w sys-

temie terapeutycznym, m³odych wiekiem, pochodz¹cych ze œrodowisk pa-

tologicznych. W wiêkszoœci przypadków bez specjalistycznej pomocy na-

stêpczej w œrodowisku otwartym prawid³owa readaptacja spo³eczna tych

osób mo¿e byæ bezskuteczna.
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W ostatnich latach narastaj¹c¹ patologi¹ i powa¿n¹ przeszkod¹ w pra-

wid³owym funkcjonowaniu „na wolnoœci” jest bezdomnoœæ, z jednoczes-

nym wspó³wystêpowaniem problemu alkoholowego lub uzale¿nienia od

narkotyków. Umieszczanie w schroniskach i noclegowniach bez specjalne-

go programu wychowawczego, a jednoczeœnie dostarczanie zwalnianym

gotówki (zapomoga pieniê¿na), zamiast funkcji wspomagaj¹cej, mog³oby

przyczyniæ siê do zniweczenia efektów ca³ego procesu resocjalizacyjnego.

Zapewnienie schronienia osobom ze œrodowisk dotkniêtych któr¹kolwiek

z wymienionych dysfunkcji, a wymagaj¹cych dalszego postêpowania socjo-

terapeutycznego wynika równie¿ z troski o zmniejszenie spo³ecznych ko-

sztów readaptacji tych osób po odbyciu przez nie kary.

S³u¿ba Wiêzienna wypracowa³a w³asne koncepcje wspomagania spo³e-

cznego osadzonych. Wynika z nich, ¿e najbardziej ekonomicznym postê-

powaniem jest wyposa¿enie osadzonych w umiejêtnoœci i wiedzê pozwala-

j¹c¹ na samopomoc w sytuacjach trudnych. S³u¿¹ temu liczne autorskie

programy z zakresu zastêpowania zachowañ agresywnych, profilaktyki

uzale¿nieñ, aktywizacji spo³ecznej i zawodowej, uwra¿liwiaj¹ce na potrze-

by s³abszych, pozwalaj¹ce czerpaæ satysfakcjê z pracy charytatywnej na

rzecz œrodowiska lokalnego.

Funkcjonariusze wiêziennictwa, posiadaj¹cy kompetencje w ró¿nych

dziedzinach wiedzy, s¹ licz¹cymi siê partnerami dla wielu podmiotów zaan-

ga¿owanych w realizacjê polityki karnej i zapobiegania przestêpczoœci.

Przede wszystkim wspó³pracujemy z organami wymiaru sprawiedliwoœci

oraz administracj¹ samorz¹dow¹ (np. pe³nomocnikami w³adz lokalnych ds.

uzale¿nieñ, doradcami zawodowymi z urzêdów pracy, pracownikami socjal-

nymi z oœrodków pomocy spo³ecznej). Bardzo bliskie kontakty utrzymuje-

my z kuratorami s¹dowymi, kapelanami ró¿nych wyznañ, przedstawicielami

organizacji pozarz¹dowych, instytucjami kulturalnymi i zwi¹zkami sporto-

wymi. Tradycj¹ sta³y siê wspólne szkolenia i spotkania zawodowe oraz orga-

nizacja oddzia³ywañ z udzia³em i na rzecz skazanych. W ten sposób osadzeni

pokonuj¹ bariery w kontaktach ze œwiatem zewnêtrznym, który by³ dla nich

niedostêpny. Nabywaj¹ umiejêtnoœci w rozwi¹zywaniu swoich problemów

zgodnie z porz¹dkiem prawnym. Mo¿na by uznaæ to za istotny wk³ad w za-

pobieganie recydywie, gdyby nie brutalna rzeczywistoœæ.

Powa¿nym zagro¿eniem dla powodzenia readaptacji spo³ecznej i tym

samym profilaktyki przestêpczoœci jest praktycznie niedostêpny dla by-

³ych skazanych legalny rynek pracy. Œwiadczenia uzyskiwane z systemu

pomocy spo³ecznej, niezbêdne w pierwszym okresie po zwolnieniu, ³atwo

uzale¿niaj¹ i utrwalaj¹ biernoœæ osoby. Byli skazani po optymistycznej edu-
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kacji spo³ecznej w izolacji maj¹ prawo czuæ siê rozczarowani w konfrontacji

z rzeczywistoœci¹.

Wnioski

Pomoc skazanym jest nieodzownym elementem systemu penitencjarne-

go. Jej zasadniczy cel i podstawowe formy s¹ od dziesiêcioleci aktualne.

Zmienia siê poziom oczekiwañ na tak¹ pomoc ze strony zwalnianych oraz

rozszerza siê kr¹g potrzebuj¹cych. Bior¹c pod uwagê „skutki uboczne” go-

spodarki rynkowej, nale¿y siê liczyæ z coraz wiêkszym udzia³em pomocy

postpenitencjarnej w pañstwowym systemie zabezpieczenia spo³ecznego

wybranych kategorii podopiecznych, w tym przypadku osób opuszczaj¹cych

zak³ady karne. Chodzi o to, aby pomoc by³a trafnie adresowana i udzielana

w odpowiedniej formie i najw³aœciwszym czasie dla osoby potrzebuj¹cej.

Idea³em bêdzie, je¿eli byli wiêŸniowie uznaj¹ oferowan¹ pomoc jako

impuls do zmiany postawy oraz wyzwolenia w³asnej aktywnoœci do prospo-

³ecznego funkcjonowania w spo³eczeñstwie.
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Kpt. Pawe³ Nasi³owski

Postpenitencjarne
dzia³ania probacyjne

Panie Przewodnicz¹cy, Pani Przewodnicz¹ca, Szanowni Pañstwo!

Mo¿e to trudne do uwierzenia, ale w obliczu tak znamienitych dla mnie

autorytetów g³os mój bêdzie dr¿a³ i myœli bêd¹ siê k³êbi³y, mimo to mam

nadziejê, ¿e bêdê w stanie wszystko wyraziæ, co pañstwu chcê przekazaæ.

Widzê tu na sali najserdeczniejszych przyjació³ i autorytety, którymi od lat

mam przyjemnoœæ siê posi³kowaæ. Bardzo proszê, wybaczcie pañstwo, jeœli

ta okolicznoœæ wp³ynie na jakoœæ mojej wypowiedzi. Chcia³bym przedsta-

wiæ ten temat jak najlepiej.

Chcê zacz¹æ od dwóch paradoksów. Pierwszy paradoks nazwa³em w³aœ-

nie paradoksem polskiej polityki karnej, a mianowicie by³a to próba, aby

polsk¹ politykê karn¹ stanowiono na ulicy, tak jak krzyczano na chodniku

„wieszaæ”, i chciano od razu przemodyfikowaæ zarówno normy prawne, jak

i praktykê, aby jakoœ dostosowaæ je do g³osu ludu. Postulowano, aby np. za-

mykaæ o sto tysiêcy i wiêcej osób w wiêzieniu i to mia³o zapewniæ bezpie-

czeñstwo.

Obecni tutaj profesorowie i praktycy wiele lat z tym wojowaliœcie, wspól-

nie z nami, aby normy naukowe, normy obiektywne, normy racjonalne i nor-

my wynikaj¹ce z najlepiej rozumianej w tym zakresie potrzeby interesu

pañstwa rz¹dzi³y polityk¹ karn¹, a nie jakieœ przypadkowe populistyczne

has³a, które ktoœ wykrzycza³. To jest pierwszy paradoks.

Drugi paradoks polskiej polityki karnej chcê nazwaæ paradoksem niekon-

sekwencji. Spo³eczeñstwo, w imieniu którego my sprawujemy w³aœnie te,

powiedzia³bym, najdotkliwsze formy kary sankcji spo³ecznych, z jednej

strony nas obliguje i krzyczy: macie bardzo dotkliwie karaæ! Rêkami pro-
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kuratorów, sêdziów, potem w kolejnoœci funkcjonariuszy s³u¿by wiêzien-

nej i kuratorów ten „miecz Damoklesa” pañstwa jest stosowany. I spo³e-

czeñstwo ¿¹da od nas, a¿eby ten miecz czêœciej i szybciej te g³owy im œci-

na³, to wtedy to spo³eczeñstwo bêdzie siê czu³o bardziej bezpieczne,

bardziej, powiedzia³bym, wspó³czeœnie chronione. I tu ten paradoks nie-

konsekwencji.

Kiedy ju¿ zajdzie ten cykl zjawisk, spe³nienie populistycznych ¿¹dañ

w systemie karania, nawet otrzymuj¹c te oczekiwane i wymuszone formy

polityki karnej, spo³eczeñstwo w ogóle nic o tym nie chce wiedzieæ. Mówi:

„mamy sêdziów, mamy prokuratorów, mamy funkcjonariuszy s³u¿by wiê-

ziennej i kuratorów, to oni s¹ od tej brudnej roboty, my tylko ¿¹damy

i o tym nie chcemy nic wiedzieæ”. Na tym koñczy siê odpowiedzialnoœæ

wynikaj¹ca z ogólnej formy spo³ecznych ¿¹dañ. To jest kolejny paradoks,

czyli jakaœ ogólnie szeroko niezdefiniowana opinia spo³eczna wymaga,

a potem zupe³nie nie czuje siê odpowiedzialna za skutki swych wymagañ.

Uwa¿a, ¿e „to jest wasza sprawa, od najwy¿szego szczebla s¹dów po wyko-

nawstwo tej kary, my za to nie czujemy siê odpowiedzialni”.

Oczywiœcie, w ten sposób efekty ciê¿kiej pracy nas wszystkich tu obec-

nych nie mog¹ sfinalizowaæ siê jakimkolwiek pozytywnym ich wymiarem,

poniewa¿ to spo³eczeñstwo nie uczestniczy w tym procesie, odrzuca efekt

finalny. Na przyk³ad po wielu latach ciê¿kiej pracy wychowawców jedno-

stek penitencjarnych, œrodowisk kuratorów, organizacji obywatelskich wy-

chodzi cz³owiek na wolnoœæ i wpada w czarn¹, kosmiczn¹ dziurê tego

paradoksu spo³ecznego. Jest odrzucony, bo przecie¿ on jest nie „nasz”, nie

jest uczestnikiem naszej spo³ecznoœci. Dawne wiêzi zosta³y ju¿ zerwane,

a nowe trudno szybko nawi¹zaæ.

Opieraj¹c siê na tych paradoksach, chcê pañstwu przedstawiæ propozy-

cjê, któr¹ w³aœnie wypracowa³a s³u¿ba wiêzienna, której do dziœ mam za-

szczyt byæ oficerem. Przez ostatnie siedem lat w³aœnie s³u¿ba wspólnie

z Ministerstwem Sprawiedliwoœci (jak to niektórzy dziennikarze krytyko-

wali nas, ¿e chcemy odj¹æ sobie chleb od ust) zaczê³a zajmowaæ siê przygo-

towaniem ró¿nych œrodków probacyjnych dziêki wieloletnim kontaktom

tej s³u¿by z ró¿nymi pañstwami o rozwiniêtych systematach probacyjnych

i wiêziennictwa. Po jedenastu latach wspó³pracy z Dani¹ otrzyma³em dla

mnie propozycjê „¿yciow¹”. Tak jak pewne wspólne dzia³ania, które z ko-

legami poczyniliœmy jeszcze za poprzedniego systemu, by³y dla nas czymœ

wa¿nym i ¿yciowo odkrywczym, tak i te kontakty z rozwiniêtym systemem

duñskim, skandynawskim i angielskim pozwoli³y nam spojrzeæ dalej (a jak

mawia³ Bu³atowicz, ¿eby patrzeæ daleko, wystarczy byæ wysokim, i dobrze
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maj¹ wysocy ludzie, ale ¿eby widzieæ daleko, to potrzeba ju¿ nieco wielkoœ-

ci umys³u). Nam ta wielkoœæ umys³u zosta³a dana, za co jesteœmy ogromnie

wdziêczni naszym przyjacio³om z tych ró¿nych stron i systemowi, ¿e nam

na to pozwoli³ i umo¿liwi³.

Uda³o siê nam podpatrzyæ, jak mo¿na postaraæ siê zaadaptowaæ na pol-

skie warunki na przyk³ada siedemdziesiêcioletni program szeroko rozu-

mianych dzia³añ probacyjnych. Chcê siê odnieœæ w tym momencie mojej

wypowiedzi do ró¿nych ustaleñ statystycznych.

Profesor Kotarbiñski mawia³, ¿e statystyka jest tak¹ nauk¹, która mo¿e

udowodniæ wszystko wszystkim, w zale¿noœci, od którego miejsca zacznie-

my interpretacjê. Z najwy¿szym szacunkiem odnoszê siê do statystyk, ale

oczywiœcie mam œwiadomoœæ niedoskona³oœci analiz tych¿e danych i czasa-

mi ich tendencyjnoœci.

A poza tym jeszcze, jak dalej profesor mawia³, nigdy nie jest tak Ÿle, jak

nam siê wydaje i nigdy nie jest tak dobrze, jak byœmy chcieli. Równie¿ z tej

perespektywy chcê pañstwu przedstawiæ efekt siedmiu lat naszej pracy za-

warty w postaci projektu modelu, który teraz chcê bardzo szybko zaprezen-

towaæ.

Proszê pañstwa, to jest podstawa prawna, któr¹ wy doskonale znacie, je-

steœcie najwy¿szej klasy profesjonalistami, przed którymi zawsze chylê

czo³o. Dziêki wam staram siê nieustannie edukowaæ. Ograniczy³em ten

model do trzech g³ównych sankcji probacyjnych, nie analizuj¹c warunko-

wego zawieszenia, które jest równie¿ œrodkiem probacyjnym. W analizowa-

nym projekcie mamy grzywnê, karê ograniczenia wolnoœci po aktualizacji

kkw. Zgodnie z cytowanym tu Kodeksem karnym wykonawczym chcê

podkreœliæ bardzo istotn¹ rolê uczestnictwa spo³eczeñstwa w wykonaniu

orzeczeñ, o czym mówi³a kole¿anka pp³k Irena Dybalska. Do tego zaga-

dnienia chcia³em nawi¹zaæ, poniewa¿ te dzia³ania postpenitencjarne wcho-

dz¹ce w probacjê nie s¹ dostatecznie wykorzystywane ju¿ na styku z wolno-

œci¹. Poniewa¿ tam, w warunkach wolnoœci dzia³ania te odpowiednio do

skali potrzeb s¹ kontunuowane, obecnie konieczne jest prze³o¿enie ich na

realne formy edukacji w warunkach wolnoœciowych, na ró¿ne formy opie-

ki, aktywizacji, rekwalifikacji zawodowej, spo³ecznej czy bardzo profesjo-

nalnego aktywizowania socjalnego. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ze wszystkich

dzia³añ postpenitencjarnych bardzo p³ynnie wchodzimy w system rozwi-

niêtej probacji.

I tutaj, na podstawie tych aktów, jeszcze do³¹czaj¹c warunkowe zawie-

szenie, pragnê pañstwu usytuowaæ ten model w uk³adzie holistycznym.

Ten model dzia³añ probacyjnych jest modelem, który ma równie¿ w³¹czo-
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ne elementy prewencji kryminalnej, readaptacji spo³ecznej, jak te¿ eduka-

cji, aktywizacji i dzia³añ probacyjnych.

To jest w miarê najpe³niejszy model, jaki uda³o siê nam wykrystalizo-

waæ z tych wieloletnich kontaktów miêdzynarodowych. Widzieliœmy, jak

te rozwi¹zania, sprawdzone tam od wielu lat, dzia³aj¹. Przed siedmiu laty

tak¹ szansê otrzymaliœmy. Najpierw za pieni¹dze duñskie i europejskie

przenieœliœmy wzorzec tego modelu do Polski i pod nadzorem polskiego

œwiata nauki, ekspertów miêdzynarodowych, przedstawicieli rz¹dów Pol-

ski i Danii wraz z miêdzynarodowymi organizacjami obywatelskimi stara-

liœmy siê go powoli rozwijaæ.

Mia³em tutaj bardzo ciekawe doœwiadczenie w przygotowaniu tego pro-

jektu. Przez cztery lata i trzy miesi¹ce by³em oddelegowany do Minister-

stwa Sprawiedliwoœci, aby ten projekt móg³ siê rozwijaæ. Obecnie, godz¹c

to z zadaniami s³u¿by, projekt ten jest realizowany w Okrêgowym Inspek-

toracie S³u¿by Wiêziennej w Warszawie.

Drodzy pañstwo, chcê wam tylko pokazaæ pozycjê wyjœciow¹ do tego

holistycznego modelu probacji. Podkreœlam – probacja to nie jest tylko

nadzór nad wykonywaniem kilku œrodków karnych, to jest najszerzej rozu-

miany i wykrystalizowany w myœl nauki system aktywizacji i readaptacji

spo³ecznej, który przedstawia ten projekt.

Spójrzcie pañstwo, jaki mamy teraz stan praktyczny realizacji dzia³añ

probacyjnych w Polsce. Na pewno jest ministerstwo, które zawsze kreowa-

³o ró¿ne rozwi¹zania, potem oczywiœcie s¹dy okrêgowe i rejonowe w kolej-

noœci orzekañ, ja usytuowa³em je w kolejnoœci hierarchicznej. Potem tymi

orzeczeniami zajmuj¹ siê kuratorzy i s³u¿by penitencjarne w ró¿nym uk³a-

dzie i w jakiejœ czêœci samorz¹dy terytorialne.

Ten uk³ad jest na razie w ten sposób funkcjonuj¹cym uk³adem, nie-

spe³niaj¹cym (ja to chcia³em pogl¹dowo pañstwu ukazaæ) tych kryteriów

holistycznego ujêcia probacji.

A jak¹ przyjmiemy diagnozê do tworzenia systemu, który chcê pañstwu

pokazaæ? Zawsze mówiliœmy, ¿e jest brak aktualnie odpowiedniej liczby

miejsc do wykonywania œrodków probacyjnych, s¹ bariery wynikaj¹ce z nie-

doskona³oœci koordynacji wykonywania ró¿nych norm prawnych, czy w sa-

morz¹dach, czy miêdzy samorz¹dami i Kodeksem karnym wykonawczym,

miêdzy instytucjami pañstwowymi. Jest równie¿, niestety, zbyt ma³y zakres

zadañ i ranga obecnie istniej¹cych w Polsce placówek probacyjnych, ¿eby one

mog³y byæ jakimœ ewentualnym wsparciem dla tworzenia ca³ego systemu.

Dalej, brak równie¿ koordynacji, co jest szczególnie teraz bardzo wa¿ne,

fragmentarycznie istniej¹cych ró¿nych rozwi¹zañ probacyjnych i ró¿nych
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zadañ wpisanych w samorz¹dy, w struktury rz¹dowe, w struktury s¹dów

powszechnych, kuratorów, s³u¿by wiêziennej. Ka¿da z nich wykonuje frag-

mentarycznie te zadania jakby na swój sposób i swój u¿ytek, nie chc¹c spoj-

rzeæ na ca³oœæ, tak holistycznie, i niektórzy okopuj¹ siê w swoich okopach,

mówi¹c: nie, to jest absolutnie tylko moja sprawa, niczyja inna.

Niestety funkcjonuje z³a tradycja w polskiej polityce karnej, gdzie przez

wiele lat najskuteczniejszym œrodkiem karnym by³o bezwzglêdne pozba-

wienie wolnoœci, naj³atwiejszym w stosowaniu, i mamy takie paradoksy, ¿e

nawet za prowadzenie pojazdu jednoœladowego marki rower po spo¿yciu

dwóch piw i przy 0,7 alkoholu w organizmie, co nie jest oczywiœcie chwaleb-

ne, w wyniku nieop³aconej grzywny obywatel jest osadzany na pó³tora mie-

si¹ca pozbawienia wolnoœci. Sami pañstwo o tym wiecie, o tym mówiliœmy,

tragedia spo³eczna i ekonomiczna, nie ma co tego analizowaæ.

Mówi³em o tym elemencie paradoksu, ¿e niestety, wed³ug niektórych

relacji poziom bezpieczeñstwa poprawia siê wtedy, kiedy jak najwiêcej

osób zamkniemy w wiêzieniach. I to nadu¿ywanie, w ró¿ny sposób, kary

pozbawienia wolnoœci niestety powoduje straty bud¿etowe, trudne do

oszacowania nieodwracalne straty spo³eczne, a z drugiej strony, takie te¿

pozostawanie ci¹gle na tych samych pozycjach.

Równie¿ sytuacja finansowa polskiego wymiaru sprawiedliwoœci utrud-

nia tworzenie pewnych sta³ych struktur holistycznie rozumianej funkcji

probacji w Polsce. I ostatnia przyczyna, to niestety brak œwiadomoœci

i praktyki umo¿liwiaj¹cej niezw³oczn¹ realizacjê choæby czêœci œrodków

probacyjnych jako systemu, bez oczekiwania na wielk¹ „mannê z nieba”

w postaci œrodków finansowych.

Proszê pañstwa, wykrystalizowa³ siê taki projekt modelu, który równie¿

jest obecnie prezentowany na naszej konferencji, gdzie kilka elementów

tego modelu zupe³nie nie by³o branych pod uwagê. Drodzy pañstwo, od

wielu lat by³o postulowane to, ¿e konieczny jest system centralnej koordy-

nacji. Mo¿emy to ró¿nie nazwaæ, nazywano to krajowym biurem probacji,

nazywano to komórk¹ koordynacyjn¹. Ten system jest nieodzowny, ponie-

wa¿ ktoœ musi pilnowaæ tych rozwi¹zañ nie tylko wyrywkowo, ale holisty-

cznie, na terenie ca³ego kraju.

Do tej pory (chcê tylko jeszcze raz podkreœliæ, ¿e linie ci¹g³e symbolizu-

j¹ wykonywanie zadañ, linie przerywane, po prostu komunikacjê, wymianê

informacji) istniej¹ dwie sfery, które zaraz pañstwo zobacz¹ na drugim

schemacie (wed³ug aktualnych norm prawnych, sytuacji finansowej i prak-

tyki siedmioletniej). Do pañstwa oceny, nawet krytycznej, na któr¹ bardzo

czekam, chcia³em taki oto wykrystalizowany model przedstawiæ.
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Po siedmioletniej praktyce sprawdzony w wymiarze siedleckiego samo-

rz¹du i lokalnych struktur pañstwa, czyli wojewody, marsza³ka, samorz¹du

terytorialnego, organizacji koœcielnych i organizacji obywatelskich, jak te¿

s¹downictwa, s¹du okrêgowego, rejonowego, kuratorów i s³u¿by – dzia³a

bez zarzutu.

Pragnê zwróciæ pañstwa uwagê na to, jakie mamy obecnie funkcjonuj¹ce

elementy z tego rozwiniêtego systemu holistycznego. Oczywiœcie, te bia³e

plamy pokazuj¹ to, czego nie mamy, i widz¹ pañstwo, jak teraz funkcjonu-

j¹cy, w³aœciwie w zarysach, system jest niestety okrojony. Nie mamy abso-

lutnie organizacji obywatelskich, nie mamy te¿ œrodowisk wyznaniowych,

koœcio³ów, które s¹ naprawdê w œwiecie jednym z najbardziej wiarygo-

dnych partnerów do wykonywania realnych œrodków probacyjnych, gdzie

ten element paradoksu drugiego, o którym mówi³em, kara probacyjna, wy-

konywana jest na oczach lokalnej spo³ecznoœci. Przez siedem lat robimy to

w Siedlcach, od trzech lat mamy wsparcie lokalnej spo³ecznoœci. Obywatel

mówi: „proszê pana, ja sam z mojej emerytury nawet jestem w stanie opo-

datkowaæ siê, aby mój s¹siad Kowalski, który lubi piæ piwo raz w miesi¹cu

i który po tym piwie najczêœciej z dzia³ki wraca rowerem, do tej pory by³ ju¿

trzeci raz w wiêzieniu na miesi¹c odbywania kary pozbawienia wolnoœci,

nie poszed³ do wiêzienia, tylko inaczej odby³ tê karê. Teraz go widzê, jak

maluje p³ot przy starym cmentarzu. ¯yczy³bym sobie, by tego typu formy

odbywania kary, z moim udzia³em, z udzia³em spo³ecznym, by³y mo¿liwe”.

Drodzy pañstwo, sami wiecie, ¿e to jest ogromnie wa¿ne, poniewa¿ jeœli

ta kara odbywa siê na oczach i z akceptacj¹ spo³eczeñstwa, dla jego dobra,

to teoria kary sprawiedliwej i najszerzej rozumiane filozoficzne i etyczne

wymiary kary s¹ w pe³ni realizowane.

Tu siê odwo³am do pana doktora Kochanowskiego, który mówi³ o takiej

etyce, o moralnoœci, ¿e moralne jest karanie penalne, karanie srogie. Ja uwa-

¿am, ¿e w³aœnie odwo³uj¹c siê do godnoœci cz³owieka mo¿emy wiele zrobiæ.

System duñski, bazuj¹c na ludzkiej godnoœci, mówi recydywiœcie: „s³uchaj,

cz³owieku, ty masz swój w³asny ratunkowy zespó³, my dajemy ci rêkê, bo da-

jemy ci szansê jako partnerowi, ty te¿ coœ potrafisz. Pomalujesz ten p³ot, to

wtedy zrobisz coœ dobrego dla innych i oni ciê doceni¹”. W ten sposób na-

wi¹zujemy tê niæ pomiêdzy spo³ecznoœci¹ lokaln¹, bo ten cz³owiek tam bê-

dzie ¿y³. A brak organizacji obywatelskiej, brak koœcio³ów, zwi¹zków wy-

znaniowych powoduje tê lukê w systemie. Œrodki probacyjne nie mog¹ byæ

oddalone od cz³owieka, one musz¹ byæ po prostu w jego otoczeniu.

Tak wiêc dla wielu regionów Polski naturalnym partnerem w wykona-

niu dzia³añ probacyjnych bêdzie proboszcz parafii prawos³awnej, ewange-
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licko-luterañskiej, na przyk³ad £otwa przewy¿sza³a nas w realizacji

niektórych œrodków probacyjnych od czterech lat poprzez renowacjê starych

cmentarzy w ramach wykonywania œrodków probacyjnych.

Tym oto elementem zakoñczê moj¹ wypowiedŸ.

Jeœli mo¿na, chcia³em dzisiejszy zespó³ informacji zakoñczyæ cytatem

z kultowego utworu zespo³u „Perfekt”. On mi siê zawsze w tych momen-

tach ciœnie na usta: „Trzeba wiedzieæ, kiedy ze sceny zejœæ niepokonanym,

wœród miernoty lœni¹c jak diament, byæ zagadk¹ której nikt nie odgadnie,

póki nie minie czas”.

Proszê pañstwa, wy jesteœcie tymi diamentami, które lœni¹ wœród mier-

noty i b¹dŸcie do koñca t¹ zagadk¹, ¿eby nikt nie odgad³, póki nie minie

czas. Dziêkujê wam za wasz blask i za to, ¿e lœnicie.

Dziêkujê.



Dyskusja





Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Pierwsza sprawa, któr¹ chcia³em poruszyæ, to jeden ze œrodków proba-

cyjnych, który nie by³ tu omawiany, a mianowicie dozór orzekany przez s¹d

penitencjarny na wniosek skazanego koñcz¹cego karê. To zosta³o wprowa-

dzone do Kodeksu karnego wykonawczego jako pewna namiastka dozoru

nad tymi skazanymi, zw³aszcza recydywistami, którzy w dawnym systemie

prawnym byli obejmowani tzw. nadzorem ochronnym.

Spoœród badanych skazanych, zwalnianych na tzw. koniec kary, 300 pro-

si³o o wyznaczenie im dozoru s¹dowego kuratora w okresie próby. S¹dy za-

stosowa³y taki dozór w przypadku tylko kilku procent. Podnoszê ten

problem, poniewa¿ przepis dobrze pomyœlany praktycznie jest niewykony-

wany.

Takich przyk³adów niestosowania wielu instytucji prawa karnego jest

znacznie wiêcej. A wydaje siê, ¿e je¿eli mówimy o alternatywie dla kary po-

zbawienia wolnoœci, a tak¿e dla innych kar, to przecie¿ bardzo czêsto œro-

dek karny w postaci na przyk³ad zakazu wystarcza³by. Je¿eli np. lekarz

dopuœci³ siê b³êdu w sztuce lekarskiej, to dla niego pozbawienie prawa wy-

konywania zawodu na lat piêæ by³oby niezwykle dotkliw¹ kar¹.

A teraz kilka uwag polemicznych.

Ca³a represyjna koncepcja pana dr. Kochanowskiego i osób mu podob-

nych, zbli¿onych, opiera siê na za³o¿eniu wcale nie udowodnionym przez

naukê, ¿e surowoœæ represji karnej zapewnia jej efektywnoœæ. By³y mini-

ster sprawiedliwoœci w czasach PRL powiada³, ¿e karaæ trzeba sprawiedli-

wie, a kara surowa to kara sprawiedliwa, wiêc to jest ten sposób myœlenia,

który opiera siê na wierze, a nie na dowodach naukowych.

Ja tu siê powo³am na badania dotycz¹ce prewencji szczególnej profesora

Batawii, przez nie¿yj¹cego ju¿ profesora Szelchausa i moje, które wykaza³y,
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¿e to, czy kara jest bardziej surowa, czy nie, nie ma wiêkszego wp³ywu na

rozmiary recydywy.

Jeœli chodzi o prewencjê generaln¹, to jej skutecznoœæ jest spraw¹ bar-

dzo skomplikowan¹, poniewa¿ jak to wyjaœnia³ znakomity metodolog an-

gielski Wilkins, zajmujemy siê mo¿liwymi dzia³aniami ludzkimi, do których

jednak nie dochodzi z bardzo ró¿nych przyczyn, np. nieznanych nam moty-

wacji, strachu, przypadku, mo¿e te¿ systemu etycznego, jednym s³owem,

mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to bardzo trudne do zbadania.

A zatem mówienie o tym, ¿e to w³aœnie surowa represja karna ograniczy

przestêpczoœæ, jest pewnym nadu¿yciem. Wystarczy te¿ przypomnieæ, ¿e

nie dostrzega siê korelacji miêdzy surowoœci¹ kar za zabójstwa a liczb¹ tych

przestêpstw dokonanych w Polsce w ci¹gu ostatnich 20 lat.

Natomiast pewne pomys³y s¹ przedziwne, np. proponowanie prywat-

nych wiêzieñ w Polsce, bo to by siê opiera³o na tym, ¿e zatrudnianie wiêŸ-

niów jest op³acalne, w sytuacji, któr¹ dobrze znamy. W Ameryce jest

inaczej, tam „produkcja” wiêzienna jest op³acalna, ale jest to kraj nietypo-

wy i porównanie pod tym wzglêdem nie ma sensu.

To tyle uwag prostuj¹cych mo¿e bardzo uproszczone pogl¹dy pana Ko-

chanowskiego.

Dziêkujê bardzo.

Dr Barbara Stañdo-Kawecka
Katedra Prawa i Polityki Penitencjarnej, Uniwersytet Jagielloñski

Us³ysza³am dzisiaj mnóstwo interesuj¹cych informacji, m.in. kilka ta-

kich, które mnie zaniepokoi³y. Nie podzielê siê jednak z pañstwem wszys-

tkim, co mnie zaniepokoi³o, bo nie ma na to czasu.

Chcia³am tylko zwróciæ uwagê na dwie kwestie. Mam wra¿enie, ¿e

w ostatnich latach polityka karna w Polsce w du¿ym stopniu kszta³towa³a

siê pod wp³ywem przekonania o tym, ¿e mamy dramatycznie rosn¹c¹ prze-

stêpczoœæ i bardzo ³agodne kary. To przekonanie mniej lub bardziej by³o

wspierane piêknymi wykresami w rodzaju tych, które dzisiaj zobaczyliœmy,

natomiast czêsto umyka³ nam fakt, ¿e rzeczywistoœæ jest bardziej skompli-

kowana ni¿ takie wykresy.

Nie bêdê z pañstwem w tej chwili rozwa¿aæ, co siê kryje pod pojêciem

„rozbój” czy „zabójstwo” przy porównywaniu liczby czynów karalnych

w ró¿nych krajach, natomiast chcia³am zwróciæ na jedn¹ rzecz uwagê. Mo-

¿emy stan¹æ przed wykresem, z którego wynika, ¿e w Polsce na stu skaza-
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nych tylko szesnastu jest skazywanych na bezwzglêdn¹ karê pozbawienia

wolnoœci. I mo¿emy pomyœleæ, ¿e jesteœmy bardzo liberalni, bo u nas tylko

szesnastu, natomiast w innym kraju trzydziestu albo wiêcej.

Ale mo¿emy równie¿ pomyœleæ o tym, ¿e w tym innym kraju œciganie

mo¿e byæ oparte na zasadzie oportunizmu, czyli w przypadku drobnych

czynów, zw³aszcza tam gdzie sprawca naprawi³ szkodê albo uzgodni³ spo-

sób jej naprawienia, prokurator w ogóle nie wszczyna postêpowania karne-

go albo umarza wszczête postêpowanie.

W tym innym kraju tak¿e s¹d mo¿e rozwijaæ w du¿ym stopniu strategiê

diversion, czyli za³atwiania sprawy, zanim ona dojdzie do etapu formalnego

wyroku skazuj¹cego. Inaczej mówi¹c, w przypadku, zw³aszcza w przypad-

ku naprawienia szkody, uzgodnienia sposobu jej naprawienia, czy podda-

nia siê leczeniu odwykowemu s¹d mo¿e warunkowo lub bezwarunkowo

umorzyæ postêpowanie karne, a w konsekwencji w ogóle nie dochodzi do

wydania wyroku skazuj¹cego. W takich krajach do etapu wyroku skazu-

j¹cego dochodzi tylko relatywnie niewielka liczba spraw, ale s¹ to sprawy

o najpowa¿niejsze przestêpstwa.

W zwi¹zku z tym nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e je¿eli ju¿ zapada kara, to bar-

dzo czêsto jest to bezwzglêdna kara pozbawienia wolnoœci, przy czym to

niekoniecznie musi byæ wskaŸnik wysokiej represyjnoœci karania, a wrêcz

przeciwnie – szerokiego operowania strategi¹ typu diversion, czyli za³atwia-

nia problemu na etapach poprzedzaj¹cych formalne wydanie wyroku.

Przechodz¹c do kolejnej sprawy, myœlê, ¿e u pod³o¿a tej konferencji le-

¿y przekonanie, i¿ przeludnienie wiêzieñ w Polsce osi¹gnê³o ju¿ takie roz-

miary, ¿e nawet czysto izolacyjne wykonanie kary pozbawienia wolnoœci

nie jest mo¿liwe, bior¹c pod uwagê liczbê tych, którzy czekaj¹, ¿eby wejœæ

do zak³adów karnych.

Us³ysza³am w wielu wyst¹pieniach, ¿e jednym ze sposobów rozwi¹zania

tego problemu mo¿e byæ ob³o¿enie œrodków probacyjnych dodatkowymi

obowi¹zkami, ¿eby zrobiæ z nich sankcjê realn¹, dolegliw¹, rzetelnie kon-

trolowan¹. Pomyœla³am wtedy, ¿e nie jesteœmy pierwszym krajem, który

wpad³ na taki pomys³. Mniej wiêcej dwadzieœcia lat temu, w po³owie lat 80.

w Stanach Zjednoczonych wymyœlono kary poœrednie, wychodz¹c z za³o-

¿enia, ¿e zwyk³a probacja, polegaj¹ca na uznaniu sprawcy winnym po-

pe³nienia przestêpstwa i oddaniu go pod dozór kuratora, jest za ³agodna,

kiedy spo³eczeñstwo wo³a o law and order, czyli prawo i porz¹dek; to w za-

sadzie ¿adna sankcja i ¿adna dolegliwoœæ. A z drugiej strony wiêzienia siê

przeludnia³y, koszty ros³y, przesuwano pieni¹dze ze s³u¿b kuratorskich na

budowê i utrzymanie wiêzieñ, wiêc ta zwyk³a probacja kula³a coraz bar-
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dziej. Dlatego wymyœlono kary poœrednie, coœ, co bêdzie cztery w jednym;

bardziej dolegliwe ni¿ zwyk³a probacja, wiêc zyska aprobatê spo³eczn¹, bê-

d¹ stosowane zamiast bezwzglêdnej kary pozbawienia wolnoœci, wiêc zre-

dukuj¹ populacjê wiêzienn¹, obni¿¹ koszty funkcjonowania wiêzieñ,

a dodatkowo poprawi¹ wizerunek s³u¿b probacyjnych. Bo zamiast mówiæ

o nich, kuratorach, ¿e prowadz¹ jak¹œ zupe³nie nieefektown¹, nieefekty-

wn¹ i nieskuteczn¹ dzia³alnoœæ, bêd¹ oni spostrzegani jako osoby, które

wykonuj¹ prawdziwe, to znaczy dolegliwe i rzetelnie kontrolowane kary.

W Europie te¿ wiele krajów wpad³o na ten pomys³ i mogliœmy obserwo-

waæ ³¹czenie ró¿nego rodzaju obowi¹zków i œrodków probacyjnych w od-

niesieniu do tego samego sprawcy.

W Stanach Zjednoczonych spoœród tych kar poœrednich najbardziej chy-

ba upowszechni³ siê intensywny dozór probacyjny, w którym do zwyk³ej

probacji dodano mnóstwo obowi¹zków, tj. zakaz wychodzenia z domu po

jakiejœ godzinie, elektroniczne monitorowanie obecnoœci w domu w wy-

znaczonych porach, obowi¹zek naprawienia szkody, wykonania pracy na

rzecz spo³ecznoœci lokalnej i poddania siê leczeniu, systematyczne kontro-

lowanie obecnoœci narkotyków i alkoholu w organizmie, itd.

I co z tego wysz³o? Wystarczy spojrzeæ na rozmiary populacji wiêziennej

w USA w latach 1985 do dziœ, która ca³y czas roœnie. W roku 2001 ten wzrost

troszkê siê zahamowa³, ale tendencje wzrostowe utrzymuj¹ siê nadal.

W wiêkszoœci krajów europejskich w ostatnich latach wspó³czynnik pozba-

wionych wolnoœci na 100 tys. mieszkañców roœnie, czyli to nie dzia³a.

Dlaczego nie dzia³a? Mamy ju¿ takie prace kryminologiczne, które do

pewnego stopnia odpowiadaj¹ na to pytanie. Po pierwsze, w klimacie spo-

³ecznym charakteryzuj¹cym siê wo³aniem o zaostrzenie polityki karnej ¿a-

dna alternatywa do kary pozbawienia wolnoœci nie wydaje siê rozs¹dna

i odpowiednia. I kiedy patrzê na wyniki badañ naszych sêdziów i prokura-

torów, z których wynika, ¿e ich zdaniem nasze prawo karne jest zbyt ³agod-

ne, to mam w¹tpliwoœci, czy jakakolwiek sankcja nieizolacyjna bêdzie przez

nich widziana jako rozs¹dna alternatywa do bezwzglêdnego pozbawienia

wolnoœci.

Po drugie, przy obudowywaniu œrodków probacyjnych dodatkowymi

obowi¹zkami, aby zwiêkszyæ ich dolegliwoœæ, powstaje problem rozszerze-

nia sieci kontroli spo³ecznej. W praktyce te obudowane sankcje na ogó³

stosowane s¹ zamiast zwyk³ej probacji i zwyk³ej grzywny, ale nie zastêpuj¹

bezwzglêdnej kary pozbawienia wolnoœci. A poniewa¿ jest wiêcej obowi¹z-

ków i jest bardziej restrykcyjna kontrola ich przestrzegania, choæby w po-

staci elektronicznego monitorowania i zwiêkszonej czêstotliwoœci spotkañ
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z kuratorem, to wiêksze jest równie¿ prawdopodobieñstwo wykrycia ich

naruszenia.

Je¿eli skazany w tradycyjnej probacji upije siê raz na miesi¹c, to kurator

mo¿e tego nie zauwa¿yæ, ale je¿eli upije siê skazany monitorowany elektro-

nicznie, to nie s¹dzê, ¿eby to przesz³o w sposób niezauwa¿ony, bo po prostu

nie podniesie s³uchawki, kiedy telefon do niego zadzwoni, a to oznacza

znacznie wiêksze prawdopodobieñstwo wykrycia naruszenia warunków

intensywnego dozoru.

Jeœli œcis³a kontrola oznacza automatyczne zarz¹dzanie umieszczenia

w wiêzieniu w razie z³amania jednego czy kilku z tych rozlicznych warun-

ków, to tak naprawdê do wiêzieñ trafia wiêcej ludzi ni¿ wtedy, kiedy mamy

tylko zwyk³e œrodki probacyjne.

Prof. dr hab. Zbigniew Ho³da
Katedra Prawa i Polityki Penitencjarnej, Uniwersytet Jagielloñski

Oœwiadczam, znam treœæ art. 53 i 56 i zarazem zwracam uwagê na to, ¿e

art. 66 §1 jest inaczej sformu³owany ni¿ art. 69 § l i inaczej ni¿ art. 77 § l. Nie

bez powodu, dlatego ¿e stosuje siê przecie¿ art. 77, czyli orzeka warunkowe

przedterminowe zwolnienie, w stadium wykonawczym postêpowania kar-

nego. I to jest ta m¹droœæ etapu. Zupe³nie inaczej to odpowiednie stosowa-

nie wygl¹da, jak siê orzeka w stadium wykonawczym.

Ja rozumiem, ¿e teraz moi wielcy przyjaciele, wybitni prawnicy z kra-

kowskiej szko³y wytocz¹ szereg argumentów, ale zalecam dwie lektury. Po

pierwsze, to co napisa³ Makarewicz o „Systemie prawa karnego” W³adys³awa

Woltera i po drugie, „Obecnoœci mitu” Leszka Ko³akowskiego.

Prof. dr hab. Stefan Lelental
Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet £ódzki

Szanowna Pani Senator, Droga Pani Profesor, Drogi Kolego Profesorze,

Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Pañstwo!

Mój podstawowy problem polega na tym, ¿e mam tylko 10 minut czasu.

W swoim pisemnym tekœcie poruszy³em trzy kwestie. Pierwsza wi¹¿e siê

z refleksj¹ na temat ustawowego unormowania podstaw poddawania

sprawcy próbie i konfrontacji tego, co jest zapisane w ustawie, z podstawa-
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mi zarz¹dzenia, z podstawami, powiedzmy ogólnie, reagowania w sytua-

cjach, kiedy próba jest nieudana.

Operuj¹c ogólnie pojêciem „probacja”, mamy na uwadze, ¿e w istocie

chodzi o trzy instytucje, które w strukturze œrodków reagowania na prze-

stêpstwo w polskim Kodeksie karnym z 1997 r. nazywaj¹ siê œrodkami

zwi¹zanymi z poddaniem sprawcy próbie. I jesteœmy zgodni co do tego, ¿e

mo¿e to nast¹piæ tylko wtedy, kiedy prognoza spo³eczna, tak j¹ nazywam,

inni mówi¹ prognoza kryminologiczna, jest dodatnia. A w ustawowym zapi-

sie to jest przedstawiane bardzo ró¿nie.

WeŸcie pañstwo mój tekst, bo nie mam czasu, ¿eby to szczegó³owo ana-

lizowaæ. W ustawowych zapisach raz czytamy o przypuszczeniu, raz o uza-

sadnionym przekonaniu, innym razem, ¿e mimo niewykonania kary jej

cele w stosunku do sprawcy zostan¹ osi¹gniête. Wydaje siê, ¿e by³oby ra-

cjonalniej i sprzyja³oby jednolitoœci orzecznictwa, gdyby wykorzystuj¹c

trwaj¹ce prace nad modernizacj¹ prawa karnego w sposób jednolity okreœ-

liæ podstawê orzekania o ka¿dej z tych instytucji, ró¿nicuj¹c natomiast

tylko przes³anki prognozowania, które np. w przypadku warunkowego

zwolnienia mog¹ i s¹ uzupe³niane o zachowanie siê skazanego w czasie od-

bywania kary, co nie jest mo¿liwe przy warunkowym umorzeniu czy przy

warunkowym zwolnieniu. Stopieñ zró¿nicowania przes³anek prognozowa-

nia powinien byæ wyraŸnie zaznaczony w odniesieniu do ka¿dej z omawia-

nych instytucji.

Próba ma to do siebie, ¿e mo¿e byæ udana albo nieudana. Je¿eli jest nie -

udana, to oznacza to, ¿e prognoza spo³eczna nie sprawdzi³a siê. Je¿eli przej-

rzymy przepisy, które reguluj¹ podstawy podjêcia postêpowania warunko-

wo umorzonego, zarz¹dzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej czy

odwo³ania warunkowego zwolnienia, to znowu stwierdzimy bardzo zró¿ni-

cowane sposoby prawnego reagowania na nieudan¹ próbê. W wielu przy-

padkach nie wystarczy do radykalnego reagowania nawet pope³nienie

przez sprawcê w okresie próby umyœlnego przestêpstwa.

Uwa¿am, to by oczywiœcie zaostrza³o rygory okresu próby, ale by³bym za

tym m.in. dlatego, ¿e byæ mo¿e to zaostrzenie rygorów próby wywiera³oby

taki wp³yw na sêdziów, ¿e w wiêkszym zakresie stosowaliby ka¿d¹ z tych

instytucji i mog³oby to wp³ywaæ na postawê sprawcy czy skazanego, dy-

scyplinowaæ go do przestrzegania warunków próby.

W punkcie 2 zastanawia³em siê nad zakresem stosowania warunkowe-

go zawieszenia wykonania kary, i tutaj po³¹czy³em tê kwestiê z czêstotli-

woœci¹ stosowania tymczasowego aresztowania, czêsto w drobnych spra-

wach.
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W 1998r. by³o trzynaœcie tysiêcy tymczasowo aresztowanych, w 1999 –

ponad czternaœcie, w 2000 – ponad dwadzieœcia dwa tysi¹ce, w 2001 – te¿

ponad dwadzieœcia dwa tysi¹ce, a w roku 2002 prawie dwadzieœcia jeden

tysiêcy. Ocena jest taka, jest ona zreszt¹ w publikacjach wyra¿ona, ¿e tutaj

na tê praktykê mia³y wp³yw wytyczne, które ówczesny minister sprawied-

liwoœci skierowa³ do prokuratorów, zobowi¹zuj¹c ich do wystêpowania

z wnioskami do s¹dów o stosowanie tymczasowego aresztowania, czemu

oni siê podporz¹dkowali, bo chyba nie mieli wyjœcia, a z ubolewaniem

stwierdzam, ¿e tym wytycznym podporz¹dkowali siê równie¿ sêdziowie,

którzy orzekali w sprawach o zastosowanie tego œrodka zapobiegawczego.

Tymczasowe aresztowanie nawet w sprawach drobnych trwa³o do wy-

dania wyroku przez s¹d pierwszej instancji. S¹d coœ musia³ z tym tymczaso-

wo aresztowanym zrobiæ, wiêc skaza³ na karê pozbawienia wolnoœci, nie

zawiesi³ jej wykonania i efekt tego jest z kolei taki, o czym tutaj mówiono,

jak znaczna liczba takich kar nie zosta³a wykonana, bo orzeczona kara po-

zbawienia wolnoœci nie mog³a byæ równa czasowi trwania tymczasowego

aresztowania. Wed³ug najbardziej aktualnych danych, na 31 paŸdziernika

2003 r., ju¿ jest prawie trzydzieœci cztery tysi¹ce takich orzeczeñ, które cze-

kaj¹ na wykonanie. Liczba ta nie obejmuje wy³¹cznie wyroków skazu-

j¹cych na krótkie kary bez warunkowego zawieszania ich wykonania. Mo¿e

obejmowaæ równie¿ skazanych, co do których zarz¹dzono wykonanie kary

wczeœniej warunkowo zawieszonej, skazanych, wobec których odwo³ano

warunkowe zwolnienie i ewentualnie inne sprawy. To wymaga zbadania.

W œwietle tych danych wymaga zastanowienia siê, czy nie lepiej by³o za-

wiesiæ wykonanie krótkiej kary, a mówimy tutaj o drobnej przestêpczoœci,

ni¿ doprowadziæ do sytuacji, ¿e prawie trzydzieœci tysiêcy ludzi nie odbywa

kary, nie zg³asza siê do zak³adu karnego. Czy ta sytuacja nie stwarza prze-

konania o bezkarnoœci i nie godzi w powagê wymiaru sprawiedliwoœci?

Tyle w najwiêkszym skrócie chcia³em powiedzieæ, a tekst mojego opra-

cowania jest do pañstwa dyspozycji.

Dziêkujê bardzo.





Materia³y nades³ane





Prof. dr hab. Andrzej Murzynowski

Ocena nowelizacji przepisów
Kodeksu postêpowania karnego

w odniesieniu do instytucji mediacji

I. W doktrynie prawa karnego oraz w doœwiadczeniach praktyki wielu

krajów coraz silniej rozwijaj¹ siê tendencje do wykorzystywania instytucji

mediacji prowadzonej pomiêdzy sprawcami a ofiarami przestêpstw jako

u¿ytecznej metody sprzyjaj¹cej racjonalizacji, skutecznoœci oraz sprawno-

œci funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci w sferze spraw karnych.

Racjonalizacja wymiaru sprawiedliwoœci wyra¿aæ siê mo¿e tak¿e w osi¹ga-

niu – w orzekaniu odpowiedzialnoœci karnej za pope³nione przestêpstwa

– do nak³adania na ich sprawców obowi¹zku naprawienia szkody lub

krzywdy wyrz¹dzonej osobom pokrzywdzonym. Przy spe³nieniu takiego

obowi¹zku mo¿na nieraz odpowiednio z³agodziæ wymiar kary pozbawienia

wolnoœci lub nawet ca³kiem od niej odst¹piæ – na rzecz zastosowania ró¿ne-

go rodzaju œrodków probacyjnych albo kar lub œrodków karnych o charakte-

rze wolnoœciowym. Skutecznoœæ oraz sprawnoœæ wymiaru sprawiedliwoœci

mo¿e dziêki pozytywnym wynikom mediacji wyra¿aæ siê w szybkim napra-

wieniu przez sprawcê skutków pope³nionego przestêpstwa na rzecz jego

ofiary oraz wygaszeniu zaistnia³ego pomiêdzy nimi konfliktu, równoczeœ-

nie mo¿e znacznie usprawniæ i skróciæ bieg postêpowania karnego, ograni-

czaj¹c zaleg³oœci w terminowym s¹dowym rozpoznawaniu spraw karnych.

II. W Polsce instytucja mediacji – w zakresie przestêpstw dokonywanych

przez osoby doros³e – jest jeszcze w praktyce w nik³ym zakresie wykorzysty-

wana. Sk³adaj¹ siê na to ró¿ne przyczyny, jak brak utworzenia odpowiednio

rozbudowanej struktury wykfalifikowanych mediatorów, wystêpuj¹ce wœród

czêœci prawników oraz w resorcie wymiaru sprawiedliwoœci konserwatywne

opory przeciwko wprowadzeniu w ¿ycie tej instytucji, zwiazane z jej wpro-

wadzaniem problemy finansowe itp. Nie bêdê tu ich w ca³oœci omawia³.
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Pragnê natomiast zwróciæ uwagê na potrzebê wprowadzenia do przepisów

Kodeksu postêpowania karnego pewnych istotnych uzupe³nieñ, które mog-

³yby w znacznym stopniu rozszerzyæ wykorzystywanie instytucji mediacji

w praktyce organów procesowych, a które ju¿ wielokrotnie by³y zg³aszane

przez Polskie Centrum Mediacji. Niektóre tylko z tych propozycji zosta³y

uwzglêdnione w dokonanej ostatnio noweli Kodeksu postêpowania karne-

go. Dotyczy to zw³aszcza wprowadzenia przepisu, który wy³¹cza czas prowa-

dzenia mediacji z biegu trwania postêpowania przygotowawczego. S³usznie

te¿ przeniesiono przepisy odnosz¹ce siê do mediacji, zawarte w art. 320 kpk

zamieszczonym wœród przepisów wstêpnych Kodeksu. W ten sposób bo-

wiem ustawodawca przes¹dzi³ ju¿ w sposób jednolity i niebudz¹cy ¿adnych

w¹tpliwoœci, ¿e sprawê na drogê przeprowadzenia mediacji mo¿na skierowaæ

zarówno w toku postêpowania przygotowawczego, jak i w ka¿dym stadium

postêpowania s¹dowego. Pozytywnie równie¿ nale¿y oceniæ uzupe³nienie

treœci poprzedniego art. 320 kpk, przez wyszczególnienie w nim osób, które

nie mog¹ prowadziæ postêpowania mediacyjnego z powodu czynnego udzia-

³u w ró¿nych zawodach prawniczych lub zatrudnienia w organach wymiaru

sprawiedliwoœci albo w organach œcigania karnego, choæ wykaz takich osób

mo¿e nasuwaæ pewne w¹tpliwoœci.

III. Nie uwzglêdniono natomiast w ustawie nowelizacyjnej kilku bardzo

wa¿nych propozycji zg³oszonych przez Polskie Centrum Mediacji, które

mog³yby w znacznym stopniu przyczyniæ siê do szerszego wykorzystywa-

nia w praktyce procesowej instytucji mediacji, w tym zw³aszcza w dzia³al-

noœci prokuratorów, a mianowicie:

1. Nie uwzglêdniono propozycji uzupe³nienia treœci art. 23a§ 1kpk o na-

stêpuj¹ce sformu³owania: „do uzyskania zgody na mediacjê mo¿na upo-

wa¿niæ mediatora”. Chodzi³o o to, aby zarówno prokuratorów, jak i s¹dy

uwolniæ od obowi¹zku nieraz k³opotliwej i pracoch³onnej koniecznoœci

uzyskiwania zgody na mediacjê od oskar¿onego i pokrzywdzonego. Bêd¹

zapewne z tej instytucji chêtniej i czêœciej korzystali, je¿eli w czynno-

œciach tych mogliby wyrêczaæ siê mediatorami.

2. Nie uwzglêdniono propozycji dodania w art. 23a paragrafu w nastêpu-

jacym brzmieniu: „Prokurator mo¿e umorzyæ postêpowanie, je¿eli uzna, ¿e

zawarcie w danej sprawie ugody pomiêdzy podejrzanym i pokrzywdzonym

oraz wype³nienie w toku postêpowania przygotowawczego jej warunków,

wraz z ocen¹ charakteru i skutków zarzucanego przestepstwa, uzasadniaj¹

odst¹pienie od skierowania oskar¿enia do s¹du”.

Autorzy tej propozycji uwa¿ali, ¿e ca³kowite wygaszenie konfliktu po-

miêdzy sprawc¹ a ofiar¹ przestepstwa, którego skutki zosta³y ju¿ w pe³ni
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naprawione przez podejrzanego w toku postêpowania przygotowawczego,

mo¿e stanowiæ zadowalaj¹c¹ formê zakoñczenia procesu, bez potrzeby jego

kontynuowania, co odci¹¿y³oby równoczeœnie s¹dy od koniecznoœci rozpo-

znawania nadmiaru stosunkowo niewielkiej wagi spraw karnych, ujednaca-

nych ju¿ przez same strony. Uprawnienia prokuratorów do podejmowania

tych decyzji niew¹tpliwie zwiêkszy³yby ich zainteresowanie szerszym ko-

rzystaniem z instytucji mediacji w praktyce procesowej.

3. Nie uwzglêdniono propozycji uzupe³nienia obecnego artyku³u 23a

§ 2 kpk o nastêpuj¹ce sformu³owanie: „w miarê potrzeby termin ten mo¿e

zostaæ przez prokuratora przed³u¿ony”.

Sprawy kierowane na drogê mediacji mog¹ byæ bardzo zró¿nicowane.

Nieraz skuteczne przeprowadzenie w nich postêpowania mediacyjnego

mo¿e wymagaæ przekroczenia miesiêcznego terminu, o którym jest mowa

w tym przepisie. W takich wypadkach prokurator powinien móc termin ten

przed³u¿yæ, co w efekcie mo¿e pozwoliæ na pozytywne zakoñczenie media-

cji, przyczyniaj¹c siê do znacznego skrócenia biegu ca³ego postêpowania

karnego.

4. Nie uwzglêdniono propozycji dodania w treœci artyku³u 23a nowego

paragrafu w nastêpuj¹cym brzmieniu: „Nie mo¿na przes³uchiwaæ mediato-

ra w charakterze œwiadka co do faktów, o których dowiedzia³ siê w toku

przeprowadzania mediacji, a wiêc ma obowi¹zek zachowania ich w tajem-

nicy, chyba ¿e s¹ to fakty dotycz¹ce pope³nienia w tym czasie innego prze-

stêpstwa”. Chodzi o to, aby oskar¿ony, godz¹c siê na udzia³ w mediacji,

móg³ mieæ pe³ne zaufanie do mediatora, ¿e zachowa w tajemnicy udzielone

mu informacje. W przeciwnym razie trudno by³oby liczyæ na szerszy udzia³

oskar¿onych w postêpowaniu mediacyjnym lub na osi¹ganie w nim pozyty-

wnych wyników.

5. Nie uwzglêdniono propozycji uzupe³nienia treœci art. 23a§ 5 o upowa-

¿nienie Ministra Sprawiedliwoœci do okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia

tak¿e wymogu posiadania przez mediatora stosownego przeszkolenia.

Posiadanie przez mediatorów odpowiednich kwalifikacji i odbycie

w tym celu stosownego przeszkolenia jest niezbêdnym warunkiem mo¿li-

woœci skutecznego wykonywania ich funkcji mediacyjnych. Wówczas te¿

tylko ich kwalifikacje i skutecznoœæ dzia³ania bêd¹ sk³aniaæ prokuratorów

oraz sêdziów do korzystania z ich wspó³dzia³ania w postêpowaniu karnym.

Wymóg przeszkolenia mediatorów zas³uguje na bardzo wyraŸne sformu³o-

wanie w treœci wskazanego przepisu, poniewa¿ z dotychczasowych do-

œwiadczeñ wynika, ¿e nie jest on obecnie przez Ministerstwo Sprawiedli-

woœci odpowiednio dostrzegany i doceniany.
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Pisz¹c o wskazanych wy¿ej propozycjach legislacyjnych zg³aszanych

przez Polskie Centrum Mediacji, pragnê podtrzymaæ ¿al, ¿e zosta³y one

ca³kowicie pominiête w toku prac nad szeroko rozbudowan¹ ustaw¹ noweli-

zuj¹c¹ przepisy Kodeksu postêpowania karnego, przy zlekcewa¿eniu do-

tychczasowych polskich oraz zagranicznych doœwiadczeñ praktyki, zwi¹za-

nych z wprowadzeniem instytucji mediacji do systemu wymiaru spra-

wiedliwoœci w sprawach karnych.

IV. Jako teoretyk w dziedzinie procedury karnej chcia³bym jeszcze

wskazaæ na pewne pozytywne wp³ywy stosowania mediacji na humaniza-

cjê przebiegu postêpowania karnego. W szeregu sprawach karnych osi¹g-

niêcie t¹ drog¹ porozumienia miêdzy sprawc¹ i ofiar¹ przestêpstwa mo¿e

istotnie zmieniæ charakter tocz¹cego siê w danej sprawie procesu karnego.

Sprawca przestêpstwa, zamiast nieusprawiedliwionego moralnie uchylania

siê od odpowiedzialnoœci za pope³niony czyn, a w tym i korzystania z „pra-

wa do k³amstwa” w ramach swej obrony, w wyniku osi¹gniêtego z po-

krzywdzonym porozumienia i zawartej ugody uzna sw¹ winê i postara siê

naprawiæ skutki wyrz¹dzonego mu z³a. Pokrzywdzony natomiast, zamiast

kierowania siê w stosunku do sprawcy czynu uczuciami odwetu, bêdzie

sk³onny do wybaczenia mu wyrzadzonego z³a, a wiêc te¿ zmieni w sposób

pozytywny swój stosunek do tocz¹cej siê sprawy. Osi¹gniecie takiego cha-

rakteru tocz¹cego siê procesu karnego bêdzie zarówno korzystne z punktu

widzenia jego spo³ecznej roli, jak i stwarzaæ bêdzie merytorycznie uzasad-

nione warunki do korzystania z konsensualnych form skracania i uprasz-

czania postêpowania karnego, stosowanych z unikaniem ryzyka naruszania

zasad prawdy materialnej, legalizmu i równouprawnienia stron w sprawo-

waniu wymiaru sprawiedliwoœci.



Za³¹cznik

Propozycja uzupe³nienia obecnych przepisów Kodeksu karnego
i Kodeksu postêpowania karnego

Kodeks karny

Na koñcu art. 66 § 3 proponuje siê dodaæ po œredniku, co nastêpuje: „w takim wypad-

ku mo¿na te¿ odst¹piæ od wymogu, aby spo³eczna szkodliwoœæ czynu – w chwili jego po-

pe³nienia by³a znaczna”.

Kodeks postêpowania karnego

Do obecnego art. 23a proponuje siê wprowadziæ nastêpuj¹ce uzupe³nienia:

1. Na koñcu §1 proponuje siê wprowadziæ (po œredniku), co nastêpuje: „do uzyskania

zgody na mediacjê mo¿na upowa¿niæ mediatora”.

2. Proponuje siê dodaæ nowy paragraf w brzmieniu: „prokurator mo¿e umorzyæ postê-

powanie, je¿eli uzna, ¿e zawarcie w danej sprawy ugody pomiêdzy podejrzanym i po-

krzywdzonym oraz wype³nienie w toku postêpowania przygotowawaczego jej warunków,

wraz z ocen¹ charakteru i skutków zarzucanego przestêpstwa, uzasadniaj¹ odst¹pienie od

skierowania oskar¿enia do s¹du”.

3. Do obecnego § 2 (zmienionego na § 3) proponuje siê dodaæ na koñcu (po œredniku), co

nastêpuje: „W miarê potrzeby termin ten mo¿e zostaæ na wniosek mediatora przed³u¿ony”.

4. Do obecnego § 3 (zmienionego na § 4) proponuje siê dodaæ po s³owach „osoba za-

trudniona w s¹dzie”, co nastêpuje: „z wyj¹tkiem jednak kuratora s¹dowego”.

5. Po obecnym § 4 (zmienionym na § 5) proponuje siê dodaæ nowy § 6 w brzmieniu:

„Nie mo¿na przes³uchiwaæ mediatora w charakterze œwiadka co do faktów, o których do-

wiedzia³ siê w toku przeprowadzania mediacji, a wiêc ma obowi¹zek ich zachowania w ta-

jemnicy, chyba ¿e s¹ to fakty dotycz¹ce pope³nienia w tym czasie innego przestêpstwa”.

6. W obecnym § 6 (zmienionym na § 7) proponuje siê dodaæ po s³owach „... odpowia-

daæ osoba mediatora”, co nastêpuje: „oraz jakie powinna posiadaæ przeszkolenie”.

Uzupe³nienie przez prowadz¹c¹ panel pani¹ sêdziê Ewê Krukowsk¹:

1. Art. 67 kk § 3 powinien zawieraæ katalog obowi¹zków taki sam jak art. 72 § 1, a nadto

dodatkowo obowi¹zek poddania siê leczeniu.

2. Art. 68 kk powinien uwzglêdniaæ mo¿liwoœæ podjêcia warunkowego umorzenia, je-

¿eli oskar¿ony nie realizuje przyjêtych na siebie obowi¹zków okreœlonych w ugodzie me-

diacyjnej.



Dr Janina Waluk

Mediacja w Polsce
– stan i efekty dzia³ania

Dziêkujê bardzo organizatorom z zaproszenie na konferencjê i umo¿li-

wienie wyst¹pienia. Sk³adam tak¿e szczególne podziêkowanie za zgodê na

udzia³ w dzisiejszym dniu konferencji delegacji Ukrainy, któr¹ goœci Pol-

skie Centrum Mediacji. W sk³ad delegacji wchodz¹ ukraiñscy sêdziowie

i mediatorzy bardzo zainteresowanymi problematyk¹ probacji w Polsce.

Kiedy ponad dwa lata temu w paŸdzierniku odbywa³a siê w Popowie se-

sja wyjazdowa senackiej Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, mia-

³am zaszczyt byæ wœród organizatorów tego donios³ego i wa¿nego dla me-

diatorów wydarzenia, a nawet dost¹pi³am jeszcze innego zaszczytu – ucze-

stniczenia w opracowaniu ksi¹¿ki „Probacyjne œrodki polityki karnej – stan

i perspektywy”, wyd. Senat 2001 r. Ksi¹¿ka ta sta³a siê szybko bestselle-

rem, niestety ma³o dostêpnym ze wzglêdu na bardzo nik³y nak³ad. Drugie-

go wydania – o ile mi wiadomo (chocia¿ nie wiem dlaczego) – nie by³o.

Na poprzedni¹ konferencjê zaproszono wielu mediatorów z ca³ej Polski

i podjête zosta³y istotne dla rozwoju mediacji w Polsce rekomendacje. Nie-

stety wiêkszoœæ z nich, jeœli chodzi o mediacjê – nie zosta³a jak dotychczas

zrealizowana.

Dzia³alnoœæ Polskiego Centrum Mediacji od 2000 r.

W roku 2000 Zespó³ ds. Wprowadzenia Mediacji w Polsce, dzia³aj¹cy

od 1995 r. w ramach Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat, prze-

kszta³ci³ siê w pozarz¹dowe, samodzielne Stowarzyszenie Polskie Cen-

trum Mediacji.
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Najwa¿niejsze cele Stowarzyszenia:
� popularyzacja mediacji i sprawiedliwoœci naprawczej w Polsce i poza

Polsk¹,
� edukacja spo³eczno-prawna, opracowywanie i realizacja programów edu-

kacyjnych i szkoleniowych,
� inicjowanie zmian legislacyjnych,
� prowadzenie postêpowañ mediacyjnych jako instytucji powszechnej, nie-

zbêdnej na co dzieñ.

Wystêpuj¹c 3 lata temu na konferencji w Popowie mówi³am o proble-

mach wprowadzania mediacji w Polsce, o tym, co przeszkadza, a co poma-

ga, jakie s¹ korzyœci z mediacji i jakie wnioski. Nie bêdê siê powtarza³a,

mo¿na o tym przeczytaæ.

Dziœ pragnê przede wszystkim zatrzymaæ siê nad tym, co zrobiæ, aby

mediacja w Polsce mog³a rzeczywiœcie staæ siê wa¿n¹ i lubian¹ instytucj¹

dla ludzi, którzy siê na ni¹ dobrowolnie zgadzaj¹, aby mediatorzy byli jak

najlepiej profesjonalnie przygotowani do prowadzenia postêpowania me-

diacyjnego i mieli szanse dbania o swój osobisty rozwój, a tak¿e aby media-

cja pomog³a naszemu „zatkanemu s¹downictwu”, o czym jest mowa tak¿e

w raporcie z Brukseli, wytykaj¹cym nasze wady. „Zatkane” s¹downictwo

to bardzo du¿a wada.

W jakim miejscu siê znajdujemy?

Bêdê referowa³a sprawy mediacji z punktu widzenia Polskiego Cen-

trum Mediacji, chocia¿ wspó³dzia³amy z innymi organizacjami zajmuj¹cy-

mi siê mediacj¹ i probacj¹. Nie mogê jednak wystêpowaæ w ich imieniu,

bowiem zbyt krótki czas nie pozwoli³ nam na skontaktowanie siê z nimi

i podjêcie wspólnych ustaleñ.

Polskie Centrum Mediacji jest obecnie najwiêkszym i najpowa¿niej-

szym stowarzyszeniem pozarz¹dowym zajmuj¹cym siê mediacj¹ w Polsce.

Mówiê to nie tylko w moim w³asnym imieniu, ale Zarz¹du i naszych kon-

sultantów naukowych.

Dlaczego tak uwa¿amy?
� Nasze Stowarzyszenie obejmuje swoj¹ dzia³alnoœci¹ ca³¹ Polskê. Posia-

damy 18 oœrodków mediacyjnych i nap³ywaj¹ proœby o powo³ywanie no-

wych.
� PCM przeszkoli³o ponad 550 mediatorów z oko³o 200 polskich miejsco-

woœci. Nie znaczy to, ¿e wszyscy oni prowadz¹ mediacjê, jednak¿e s¹ do
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tego dobrze przygotowani. Spoœród 550 przeszkolonych mediatorów po-

³owa nale¿y do Polskiego Centrum Mediacji. Wœród cz³onków Polskie-

go Centrum Mediacji mamy tak¿e ekspertów mediacji z Rady Europy.
� Dzia³a Rada Programowa PCM, w sk³ad której wchodzi 75 sêdziów, pro-

kuratorów, dyrektorów jednostek penitencjarnych, pracowników nau-

kowych i mediatorów z ca³ej Polski. Rada spotyka siê raz na 3 miesi¹ce.
� Prowadzimy szkolenia dla mediatorów, szkolenia informacyjne na te-

mat rozwi¹zywania konfliktów bez przemocy. Szkolenia prowadzimy

systemem ci¹g³ym i weekendowym.
� Zg³asza siê wielu chêtnych z ca³ej Polski (chocia¿ wiêkszoœæ uczestni-

ków szkoleñ p³ci sama za siebie).
� Po roku 2000 zainicjowaliœmy szereg zmian legislacyjnych, umo¿liwia-

j¹cych dalszy rozwój mediacji w Polsce. Niestety wiele z nich nie zosta³o

jeszcze zaakceptowanych, o czym bêdzie mowa dalej. W tych dzia³a-

niach staramy siê o porozumienie z innymi organizacjami pozarz¹dowy-

mi (np. takimi jak Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Centrum

Mediacji Partners, Dolnoœl¹ski Oœrodek Mediacji, Wroc³awskie Towa-

rzystwo Pomocy WiêŸniom, Centralny Oœrodek Szkolenia S³u¿by Wiê-

ziennej w Kaliszu, Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, Ogólnopol-

skie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, Ogól-

nopolskie Forum na Rzecz Ofiar Przestêpstw, Stowarzyszenie Kurato-

rów, Biura Porad Obywatelskich i inne).
� PCM zajmuje siê tak¿e edukacj¹ dotycz¹c¹ rozwi¹zywania konfliktów

bez przemocy, a nasze programy profilaktyczne obejmuj¹ w tym roku

kilkadziesi¹t szkó³ w Polsce. (Wiele innych szkó³ prosi o prowadzenie

równie¿ tego programu).
� W 2002 r. rozpoczêliœmy specjalny pilota¿owy program dla uczniów

szkó³ gimnazjalnych, konkurs pt. „Rozwi¹zujê spory bez przemocy,

czyli, co wiem o sprawiedliwoœci naprawczej w Polsce?”. Najwa¿niejsze

cele konkursu:
— uœwiadomienie uczniom korzyœci wynikaj¹cych z wiedzy o tym, jak

bez przemocy komunikowaæ siê ze sob¹ i innymi,
— pobudzanie zainteresowania edukacj¹ spo³eczn¹ i prawn¹,
— pokazywanie znaczenia rozwoju sprawiedliwoœci naprawczej w Pol-

sce.
� W zwi¹zku z wysok¹ ocen¹, jak¹ ten program uzyska³, zarówno od nau-

czycieli, jak i uczniów, a tak¿e od patronów programu i jego sponsorów:

Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka, Fundacji

im. St. Batorego oraz UNICEF – PCM przeprowadzi od stycznia do
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czerwca 2004 konkurs „Rozwi¹zujê spory bez przemocy i co wiem o spra-

wiedliwoœci naprawczej” w II klasach gimnazjalnych na terenie Polski.
� Wydajemy publikacje. W ci¹gu dwóch ostatnich lat ukaza³y siê:

— „Mediacja i rozwi¹zywanie sporów” – w 2002 r., biuletyn pokonkur-

sowy w nak³adzie 7 tys. (dla wszystkich szkó³ gimnazjalnych w Pol-

sce),
— dwa wydania Kodeksu Etyki Mediatorów, wyd. 2002 r. oraz popra-

wione i uzupe³nione w 2003 r. (nak³ad 7,5 tys. egzemplarzy);
— dwa nak³ady broszury „Prawo i rozwi¹zywanie sporów w Polsce”,

której autorami s¹ mediatorzy z PCM i pracownicy z Polskiego Sto-

warzyszenia Edukacji Prawnej (2002 i 2003 r., nak³ad 6 tys.).

Opracowujemy i wydajemy foldery i ulotki dla nauczycieli i uczniów

szkó³ œrednich. W 2003 r. – nak³ad 9 tys.
� Jednoczeœnie co roku ukazuj¹ siê 4 numery kwartalnika „Mediator”,

w którym staramy siê zamieœciæ najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce roz-

woju mediacji w Polsce. „Mediator”, o ile nam wiadomo, jest jedynym

w Polsce kwartalnikiem poœwiêconym wy³¹cznie mediacji. Przedostatni

numer (25/2003) zosta³ prawie w ca³oœci poœwiêcony konferencji „Me-

diacja w Polsce i w krajach Unii Europejskiej”, zorganizowanej przez

sejmow¹ Komisjê Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka.
� Polskie Centrum Mediacji opracowuje standardy kszta³cenia i kwalifi-

kacji mediatorów, staraj¹c siê w tym wspó³dzia³aæ z innymi stowarzysze-

niami zajmuj¹cymi siê w Polsce mediacj¹. Mediatorom zapewniamy

mo¿liwoœæ sta³ego podnoszenia w³asnych kwalifikacji zawodowych oraz

w³asnego rozwoju osobistego, m.in. przez umo¿liwienie zdobywania do-

œwiadczeñ mediacyjnych u mediatorów posiadaj¹cych certyfikaty do-

radcy ds. rozwi¹zywania konfliktów (tzw. szkolenie II stopnia), spotkania

mediatorów, na których dzielimy siê doœwiadczeniami, pobudzanie za-

interesowañ nowymi publikacjami na temat mediacji i sprawiedliwoœci

naprawczej.
� Opracowujemy programy wspó³dzia³ania i przeszkalania w zakresie roz-

wi¹zywania konfliktów bez przemocy dla pracowników oœrodków po-

mocy spo³ecznej oraz instytucji z nimi zwi¹zanych.
� Wspó³dzia³amy z Europejskim Forum Mediacji z siedzib¹ w Belgii

w dwuletnim programie, który jest ukierunkowany na wymianê do-

œwiadczeñ o rozwoju mediacji i sprawiedliwoœci naprawczej w Bu³garii,

Czechach, Estonii, Rumunii, w Polsce, S³owenii i na Wêgrzech.

Najwa¿niejszymi celami tego projektu jest ustalenie, w jaki sposób kra-

je zachodnie (zw³aszcza Belgia, Austria, Anglia, Norwegia, Niemcy i Portu-
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galia) mog¹ pomóc rozwojowi mediacji i sprawiedliwoœci naprawczej

w krajach kandyduj¹cych do Unii Europejskiej i jak¹ strategiê opracowaæ

dla promocji wspó³dzia³ania tych krajów.
� Wspó³dzia³amy z krajami Europy Œrodkowej i Wschodniej, które wpro-

wadzaj¹ u siebie mediacjê lub s¹ ni¹ zainteresowane, dziel¹c siê doœwiad-

czeniami (np. Rosja, Ukraina, Bia³oruœ, Uzbekistan i inne). Obecnie

wspó³dzia³amy z ukraiñskim Centrum Mediacji, kierowanym przez pre-

zydenta Romana Kovala. W lutym br. wspó³uczestniczyliœmy w kursie

mediatorów w Kijowie; w grudniu przyje¿d¿aj¹ do Polski przedstawiciele

ukraiñskiego wymiaru sprawiedliwoœci i mediatorzy w celu zapoznania

siê z polskim systemem mediacji i probacji oraz wymiany doœwiadczeñ.
� Uczestniczymy w miêdzynarodowych spotkaniach mediatorów.
� Polskie Centrum Mediacji uczestniczy³o w ci¹gu ostatnich dwóch lat

w kilku wa¿nych dla rozwoju mediacji w Polsce konferencjach, wspó³or-

ganizuj¹c lub przygotowuj¹c wyst¹pienia i opracowania. Najwa¿niejszy-

mi by³y nastêpuj¹ce: we wrzeœniu 2002 r. „Mediacja w polskiej rzeczywi-

stoœci”, konferencja zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatel-

skich, w której brali udzia³ przedstawiciele œwiata nauki, wymiaru

sprawiedliwoœci oraz mediatorzy. Polecamy ksi¹¿kê „Konferencja nau-

kowa – mediacja w polskiej rzeczywistoœci”, która ukaza³a siê w 2003 r.

wydana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich; konferencja „Me-

diacja w krajach Unii Europejskiej i w Polsce”, organizowana przez Ka-

tarzynê Piekarsk¹ – pose³ RP – przewodnicz¹c¹ sejmowej Komisji Spra-

wiedliwoœci i Praw Cz³owieka, kwiecieñ 2003 r. Na tej konferencji opra-

cowano propozycje sprzyjaj¹ce dalszemu rozwojowi mediacji w Polsce;

konferencja „S³u¿ba wiêzienna i inne s³u¿by spo³eczne przeciwstawia-

j¹ce siê przestêpczoœci”, czerwiec 2003, która odby³a siê w Centralnym

Oœrodku Szkolenia S³u¿by Wiêziennej w Kaliszu.
� Uczestniczyliœmy w ogólnopolskim szczycie w sprawach dzieci, lipiec,

2003, w sierpniu 2003 r. na Miêdzynarodowym Festiwalu w Gdañsku na

temat godnoœci i pracy, we wrzeœniu 2003 r. w S³upsku na seminarium

polsko-francuskim na temat mediacji. Otrzymujemy podziêkowania za

wspó³pracê i proœby o dalsze wspó³dzia³anie. Œwiadczy to o widocznych

efektach przekazywania wiedzy o mediacji i sprawiedliwoœci naprawczej.
� Odbywaj¹ siê, wspó³organizowane z Centrum Mediacji Partners, spot-

kania z sêdziami, adwokatami, kuratorami i pracownikami naukowymi

w szeregu miast wojewódzkich.
� W lipcu 2003 r. przedstawiciele Zarz¹du PCM i jego doradcy naukowi

oraz wiceprezes S¹du Apelacyjnego Okrêgu Warszawskiego spotkali siê
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z panem Grzegorzem Kurczukiem – ministrem sprawiedliwoœci. Jesteœ-

my mu bardzo wdziêczni za ¿yczliwe przyjêcie nas i zrozumienie znacze-

nia rozwoju mediacji w Polsce dla wymiaru sprawiedliwoœci.
� Dziêki temu spotkaniu oraz póŸniejszym dzia³aniom, zw³aszcza wice-

prezesa S¹du Apelacyjnego Okrêgu Warszawskiego, nast¹pi³ ca³kowity

zwrot w nap³ywie spraw do mediacji, co odnosi siê obecnie przede wszy-

stkim do Okrêgu Warszawskiego, ale stopniowo, mamy nadziejê – obej-

mie ca³¹ Polskê. Otrzymaliœmy setki spraw do mediacji, co oznacza

prze³amanie impasu w kierunku spraw do mediacji.

Efekty mediacji w oczach innych

Bardzo trudny by³ dla nas rok 2001, w którym wystêpowa³y jednoznacz-

ne zakusy na likwidacjê mediacji w Polsce. Czemu zawdziêczamy, ¿e roz-

wój mediacji w Polsce nie zosta³ zahamowany?

Wp³ynê³o na to wiele powodów. Wymieniê niektóre, moim zdaniem,

najwa¿niejsze:

1. zdecydowanie mediatorów, którzy s¹ szczególnymi ludŸmi oddanymi

misji pojednania* i którzy wierz¹, ¿e przed mediacj¹ i sprawiedliwoœci¹ na-

prawcz¹ jest przysz³oœæ. Maj¹ podstawy, aby wierzyæ, bowiem stykaj¹ siê

z ludŸmi, którzy coraz czêœciej i coraz chêtniej zg³aszaj¹ siê do oœrodków

mediacyjnych, dostrzegaj¹c dla siebie jednoznaczne korzyœci z przejmowa-

nia w³asnych spraw i ich rozwi¹zywania. Wielu mediatorów na zasadach

ca³kowitego wolontariatu wykonuje ró¿ne prace na rzecz mediacji. Wyna-

grodzenie, które otrzymuj¹ od pañstwa, jest symboliczne i nieregularne.

Jednak znalezienie celu w ¿yciu i dostrzeganie sensu dzia³añ, które wyko-

nuj¹, jest tym, co przyci¹ga bardzo wielu i to najbardziej wartoœciowych

m³odych ludzi.

2. Istnienie w Polsce tak¿e po roku 2001, kiedy przesta³a istnieæ senacka

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, wa¿nych sprzymierzeñców
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mediacji, których autorytet jest na tyle znacz¹cy, ¿e s¹ oni wiarygodni i cie-

sz¹ siê zaufaniem ró¿nych grup spo³ecznych. Wymieniê niektórych i po-

zwolê sobie zacytowaæ ich wypowiedzi, przede wszystkim na temat efektów

rozwoju mediacji w Polsce.

Zacznê od profesora Andrzeja Zolla – Rzecznika Praw Obywatelskich,

dziêki któremu odby³a siê konferencja „Mediacja w polskiej rzeczywisto-

œci” we wrzeœniu 2002 r. „Mediacja – wyjaœnia profesor Andrzej Zoll – to in-

strument, który mo¿e bardzo przyspieszyæ rozstrzyganie trudnych proble-

mów. Z punktu widzenia Rzecznika Praw Obywatelskich chcia³bym pod-

kreœliæ, ¿e mediacja jest takim instrumentem, który jest bardzo silnie

umocowany w idei spo³eczeñstwa obywatelskiego. I z tego punktu widze-

nia nale¿y spojrzeæ na tê instytucjê”*.

W wyst¹pieniu, które Rzecznik przes³a³ po konferencji do Ministra

Sprawiedliwoœci, czytamy:

„Wiêkszoœæ sêdziów i prokuratorów nie jest przygotowana do tego, ¿e

maj¹ szansê zastosowania nowych rozwi¹zañ prawnych. Œwiadczy o tym

fakt, ¿e postêpowanie mediacyjne stosuj¹ w praktyce jedynie pasjonaci i ¿e

mimo olbrzymich sukcesów, spotykaj¹ oni na swej drodze wiele przeszkód

w postaci niechêci organów procesowych...**.

Profesor Andrzej Zoll stwierdzi³ nastêpnie, ¿e mówi¹c o mediacji mówi-

my o sprawach zasadniczych dla funkcjonowania polskiego wymiaru spra-

wiedliwoœci. Mediacja jest bowiem szans¹ na poprawê stanu polskiego

wymiaru sprawiedliwoœci. Jest szans¹ na to, a¿ebyœmy przyœpieszyli postê-

powania i spowodowali, ¿e wynik bêdzie bardziej zrozumia³y dla ludzi, dla

odbiorców, dla sprawców, dla ofiar przestêpstw.

W kwietniu na konferencji organizowanej przez pose³ Katarzynê Pie-

karsk¹ – przewodnicz¹c¹ sejmowej Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³o-

wieka, jako pierwszy zabra³ g³os profesor Marek Safjan – prezes Trybuna³u

Konstytucyjnego. Przytoczy³ statystykê spraw skierowanych w 2002 r. do

postêpowania mediacyjnego: na 458 tys. spraw karnych s¹dy zastosowa³y

mediacjê 786 razy, zaœ prokuratorzy na 1 mln 647 spraw 40 razy, co stanowi

nik³y promil wszystkich spraw.

Jednoczeœnie prezes Trybuna³u Konstytucyjnego powiedzia³, ¿e inicja-

tywa organizatorów, której celem jest propagowanie idei mediacji i kon-

sensualnego modelu rozwi¹zywania sporów, jest bardzo cenna. „Trwaj¹ca
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w Polsce ju¿ od lat kilkunastu reforma prawa sprawia – powiedzia³ profesor

Marek Safjan – ¿e nasz system prawny staje siê zapewne doskonalszy, ale je-

dnoczeœnie bardziej skomplikowany, wymaga odrzucenia starych stereoty-

pów, nawyków dzia³ania. Niezbêdna jest du¿a wiedza, po³¹czona z kreaty-

wnoœci¹ i inicjatyw¹, umiejêtnoœci¹ samodzielnego rozwi¹zywania problemów

na ka¿dym szczeblu. Dlatego te¿ tak istotne jest wspieranie tych metod roz-

wi¹zywania sporów, które prowadz¹ do osi¹gniêcia celu przy eliminacji w³ad-

czych uprawnieñ pañstwa na rzecz promocji bezpoœrednich form rozwi¹zy-

wania konfliktów miêdzy samymi zainteresowanymi (stronami).

Polska stoi w obliczu wyzwañ, które przynosi nieodleg³a ju¿ integracja

z Uni¹ Europejsk¹. Szczególn¹ rolê w tym procesie odgrywa dostosowywa-

nie polskiego prawa do standardów i wymogów wspólnotowych...*”.

Dalej prezes Trybuna³u Konstytucyjnego podkreœli³ znaczenie wpro-

wadzania mediacji tak¿e w postêpowaniu w sprawach nieletnich, jak rów-

nie¿ w postêpowaniu administracyjnym, tak¿e w sprawach cywilnych oraz

jako metody rozwi¹zywania sporów pozas¹dowych, tak¿e w rozwi¹zywaniu

sporów pomiêdzy w³adzami publicznymi a jednostk¹ czy organizacjami

spo³ecznymi, organizacjami pracodawców, zwi¹zkami zawodowymi praco-

dawców i pracowników.

Podkreœli³ tak¿e, ¿e mediacja jak ¿aden inny œrodek pozwala na uwzglê-

dnienie interesów wszystkich zainteresowanych i umo¿liwia uwzglêdnie-

nie szczególnego interesu pokrzywdzonego i to jemu w³aœnie oddaje ini-

cjatywê w okreœleniu œrodków maj¹cych s³u¿yæ uzyskaniu rekompensaty

w rozwi¹zywaniu sporu

Na zakoñczenie profesor Marek Safjan wyjaœni³, ¿e „œwiadomoœæ istnie-

nia alternatywnego, a w³aœciwie komplementarnego wobec tradycyjnego

modelu wymierzania sprawiedliwoœci, sposobu rozwi¹zywania sporów jest

wci¹¿ niestety s³abo ugruntowana w spo³eczeñstwie polskim.

To zaœ prowadzi do wniosku, ¿e dzia³alnoœæ stowarzyszeñ takich jak Pol-

skie Centrum Mediacji, które jest pierwsz¹ pozarz¹dow¹ organizacj¹ zaj-

muj¹c¹ siê w Polsce wprowadzaniem postêpowañ mediacyjnych, zas³uguje

na najwy¿sze uznanie. Dostrzec nale¿y przede wszystkim edukacyjny cha-

rakter dzia³añ Centrum skierowanych nie tylko do pokrzywdzonych i spraw-

ców czynów karalnych, uczestników postêpowañ cywilnych, ale tak¿e do

szerokiego grona m³odzie¿y szkolnej. Dzia³alnoœæ publikacyjna i szkole-
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niowa, zapoznawanie uczniów gimnazjów z pojêciem sprawiedliwoœci na-

prawczej, zwrócenie uwagi na podstawowe zasady mediacji maj¹ znaczenie

trudne do przecenienia. Za cenn¹ nale¿y uznaæ wspó³pracê Centrum z Eu-

ropejskim Forum Mediacji, maj¹c¹ na celu rozwój mediacji i sprawiedliwo-

œci naprawczej w krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej w drodze wy-

miany doœwiadczeñ z pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej. S¹dzê

– powiedzia³ profesor Marek Safjan – ¿e istota demokratycznego pañstwa

prawnego sprowadza siê nie tylko do formalnego przestrzegania prawa na

wszystkich poziomach ¿ycia publicznego, ale do takiego jego zastosowania,

które umo¿liwia jednostkom w najwiêkszym z mo¿liwych stopniu wp³yw

na realizacjê w³asnych interesów. W tym kontekœcie tworzenie i propago-

wanie mechanizmów sprzyjaj¹cych rozwojowi konsensualnych metod roz-

wi¹zywania sporów miêdzy zainteresowanymi stronami uznane byæ musi

za niezwykle wa¿ne, jako sprzyjaj¹ce szeroko rozumianej ochronie praw je-

dnostki i dobra publicznego”*.

Profesor Dobrochna Wójcik – konsultant Naukowy Polskiego Centrum

Mediacji na konferencji w parlamencie – referowa³a instytucjê mediacji

w sprawach nieletnich, od której rozpoczêto mediacjê w Polsce, wprowa-

dzaj¹c w 1995 r. eksperymentalny program mediacji miêdzy ofiar¹ a nielet-

nim sprawc¹ czynu karalnego. Dziêki powodzeniu tego programu, prowa-

dzonego najpierw w piêciu, a nastêpnie oœmiu okrêgach s¹dów oraz – jak

s³usznie podkreœla profesor Dobrochna Wójcik – dziêki profesorowi An-

drzejowi Murzynowskiemu i jego sile przekonywania, uda³o siê w 1997 r.

wprowadziæ mediacjê do Kodeksu karnego i Kodeksu postêpowania kar-

nego. „Pewnym paradoksem by³o – mówi pani profesor Dobrochna Wójcik

– ¿e mediacja «zapocz¹tkowana» w sprawach nieletnich w 1996 r. (a nawet

w S¹dzie Rodzinnym w Zielonej Górze w 1995 r.) do ustawy o postêpowa-

niu w sprawach nieletnich zosta³a wprowadzona (w art. 3a) dopiero 15 wrzeœ-

nia 2000 r., a faktycznie zaczê³a obowi¹zywaæ w 14 dni po wydaniu stoso-

wnego Rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 18 maja 2001 r.

Wydaje siê, ¿e tak d³ugi okres, jaki up³yn¹³ od czasu rozpoczêcia ekspery-

mentalnego programu mediacji w sprawach nieletnich (1996) do czasu no-

welizacji (2000), niekorzystnie wp³yn¹³ na rozwój mediacji w s¹downictwie

rodzinnym”**. Przedstawiaj¹c podstawy prawne w sprawach nieletnich

356

* C.d. wyst¹pienia prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego Marka Safjana – Mediator, nr

25/2003 s. 7-8.

** Dobrochna Wójcik, Instytucja mediacji w sprawach nieletnich w Polsce, Mediator,

nr 25/2003 r. s. 30.



Dobrochna Wójcik uzna³a za godne podkreœlenia, ¿e s¹ one dobrze „wpa-

sowane” w system wymiaru sprawiedliwoœci w sprawach nieletnich. Re-

spektowane s¹ te¿ w zasadzie miêdzynarodowe standardy i podstawowe

regu³y, które stanowi¹ o istocie mediacji. Regulacja prawna dotycz¹ce me-

diacji w sprawach nieletnich nie budzi a¿ takich zastrze¿eñ jak ta odno-

sz¹ca siê do doros³ych*.

O efektach postêpowania mediacyjnego i jego znaczeniu dla wymiaru

sprawiedliwoœci w sposób najbardziej przekonuj¹cy dla sêdziów mówi³a

(zarówno na konferencji u Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i na kon-

ferencji w parlamencie oraz w czasie innych licznych spotkañ) Agnieszka

Rêkas, która sama jest sêdzi¹ – przewodnicz¹c¹ Wydzia³u Karnego S¹du

Rejonowego w Czêstochowie, i która skierowa³a ponad 400 spraw do me-

diacji.

W swoim wyst¹pieniu „Mediacja w Polsce na tle doœwiadczeñ pañstw

Unii Europejskiej” m.in. wyjaœnia³a:

„Proces s¹dowy – uwzglêdniaj¹c w ograniczonym zakresie pojednawcze

i ugodowe sposoby regulacji konfliktu – nie jest w stanie zapewniæ tej swo-

body porozumiewania siê, która jest konieczna przy rozwi¹zywaniu proble-

mów spo³ecznych.

Praktyka dowodzi, ¿e consensus stron, o ile stanowi rezultat dobrowol-

nej i opartej na normach etycznych ugody, daje zwykle wiêksze gwarancje

usuniêcia na trwa³e konfliktu stron od wyroku s¹du. Zwiêksza te¿ szansê

podporz¹dkowania siê przyjêtym uzgodnieniom, bez potrzeby anga¿owa-

nia aparatu egzekucyjnego. Rozwi¹zanie konfliktu na drodze postêpowa-

nia mediacyjnego nie zrywa wiêzi miêdzy stronami, potrafi¹ one ze sob¹

w przysz³oœci rozmawiaæ. Wyrok s¹du (niezale¿nie jakiej treœci) najczêœciej

nie rozwi¹zuje sporu stron, a w praktyce bywa, ¿e konflikt ten siê zaostrza.

Idea mediacji jest symptomem unowoczeœnienia siê procesu karnego. Po-

wsta³a z potrzeb praktyki oraz z nowoczesnego spojrzenia na filozofiê od-

powiedzialnoœci karnej. Nadaje stronom wiêksz¹ autonomiê w zakresie

rozporz¹dzania swoimi prawami. Zawiera równie¿ w sobie restytucjê jako

przejaw pojednania sprawcy z ofiar¹”**.

Dalej sêdzia podkreœla³a, ¿e mediacja mo¿e m.in. pomóc w przezwyciê-

¿aniu kryzysu wymiaru sprawiedliwoœci, mo¿e uwolniæ system od zajmo-
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wania siê mniej powa¿nymi sprawami, dziêki czemu koncentruje siê na

przestêpstwach uwa¿anych za najgroŸniejsze.

Jednoczeœnie bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na to, ¿e „mediacja mo-

¿e byæ instrumentem polityki karnej (niesamoistnym), pe³ni¹cym funkcjê

modyfikuj¹c¹ w stosunku do tradycyjnych œrodków reakcji prawnokarnej.

Mo¿e byæ równie¿ ca³kiem odrêbnym sposobem oddzia³ywania, jeœli trakto-

wana jest jako samodzielny œrodek karny. Mo¿e funkcjonowaæ poza regula-

cj¹ prawnokarn¹, gdy istnieje poza systemem wymiaru sprawiedliwoœci,

w odniesieniu do okreœlonych konfliktów karnych, na ogó³ w zamkniêtych,

ma³ych spo³ecznoœciach, np. w stosunkach s¹siedzkich, pracowniczych czy

rodzinnych.

Nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e dla za³atwienia sporów s¹d powinien

byæ ostatecznoœci¹”*.

Mediacje w Polsce

Przechodzimy do sprawy, która d³ugo nie dawa³a i nie daje spokoju wielu

mediatorom w Polsce, a w ukazuj¹cych siê artyku³ach na temat mediacji po-

zwala³a dziennikarzom stwierdzaæ, ¿e mediacja wci¹¿ jest instytucj¹ martw¹,

a mediatorzy bezrobotni, z wyj¹tkiem kilku miejscowoœci w Polsce.

Polskiemu Centrum Mediacji uda³o siê przetrwaæ przez 2001 r., w któ-

rym jednoznaczne by³y zakusy na likwidacjê postêpowañ mediacyjnych

w Polsce, jako instytucji rzekomo nie zdaj¹cej egzaminu, bêd¹cej ca³kowi-

cie na marginesie dzia³añ prokuratorów i sêdziów.

Pogl¹dy, ¿e mediacja jest instytucj¹ martw¹, rozpowszechniali sêdziowie

i prokuratorzy. I chocia¿ w roku 2002 Polskie Centrum Mediacji przeprowa-

dzi³o ponad 1000 mediacji, by³a to w porównaniu z setkami tysiêcy spraw na-

p³ywaj¹cych do prokuratorów i sêdziów rzeczywiœcie kropla w morzu.

Wiêkszoœæ sêdziów i prokuratorów, oprócz nielicznych wyj¹tków tych,

którzy zdawali sobie sprawê z wagi i znaczenia postêpowañ mediacyjnych

dla wymiaru sprawiedliwoœci, np. sêdziowie z Lublina, sêdzia z Czêstocho-

wy, sêdzia z Legnicy, sêdzia z Rybnika, sêdzia z Brodnicy i kilku innych –

uwa¿a³a mediacjê za niepotrzebn¹ i kosztown¹.
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Niekierowanie spraw do mediacji przez wiêkszoœæ sêdziów w Polsce

jest spowodowane brakiem wiedzy o korzyœciach z mediacji, ale tak¿e nie-

chêci¹ prokuratorów i sêdziów do sprawdzania, czy strony dobrowolnie zga-

dzaj¹ siê na mediacjê, zw³aszcza ¿e wci¹¿ jeszcze sêdziowie niezbyt dok³a-

dnie (mówi¹c delikatnie) zdaj¹ sobie sprawê z tego, czym jest mediacja. Ani

sêdzia, ani prokurator nie musz¹ sprawdzaæ dobrowolnoœci udzia³u w me-

diacji. Mo¿e to zrobiæ za nich mediator.

Wystêpuj¹ca na konferencji u Rzecznika Praw Obywatelskich sêdzia

Agnieszka Rêkas, zgadzaj¹c siê z opini¹ doœwiadczonych mediatorów, pod-

kreœla³a, ¿e „ciê¿ar dostarczania wyjaœnieñ niezbêdnych do podjêcia decyzji

przez strony co do uczestnictwa w mediacji powinien spoczywaæ na odpo-

wiednio przeszkolonym mediatorze. Mediator przygotowany profesjonal-

nie ma do tego odpowiedni¹ wiedzê, a przede wszystkim czas na to, by

wyt³umaczyæ stronie, na czym polega mediacja, jaki jest jej przebieg, jakie

uprawnienia ma ka¿da ze stron, a zw³aszcza ¿e mo¿na nie wyraziæ zgody na

udzia³ w mediacji, tak¿e w póŸniejszych etapach postêpowania mediacyj-

nego. Wa¿n¹ informacj¹ jest równie¿ zaznaczenie przez mediatora, ¿e ucze-

stnictwo w mediacji nie mo¿e byæ wykorzystane przez organ prowadz¹cy

postêpowanie (s¹d lub prokuratora) jako dowód przyznania siê do winy”*.

Na ten temat wypowiada siê tak¿e profesor Andrzej Murzynowski, któ-

ry od wielu lat jako konsultant naszego Centrum Mediacji pomaga czynnie

w jej rozwoju w Polsce. W swojej wypowiedzi na konferencji w parlamen-

cie podkreœla³, ¿e nie uwzglêdniono w ustawie nowelizacyjnej kilku wa¿-

nych propozycji zg³oszonych przez Polskie Centrum Mediacji, które mog-

³yby w znacznym stopniu przyczyniæ siê do szerszego wykorzystania jej

w praktyce procesowej instytucji mediacji, w tym zw³aszcza w dzia³alnoœci

prokuratorów. M.in. np. nie uzupe³niono treœci art. 23 § 1 kpk o nastêpu-

j¹ce sformu³owanie: „do uzyskania zgody na mediacjê upowa¿nia siê me-

diatora”. Profesor Andrzej Murzynowski wyjaœni³, ¿e chodzi tu o to, aby

zarówno prokuratury, jak i s¹dy uwolniæ od obowi¹zku k³opotliwej i praco-

ch³onnej koniecznoœci uzyskiwania zgody na mediacjê od oskar¿onego

i pokrzywdzonego i podkreœli³, ¿e wtedy zarówno sêdziowie, jak i prokura-

torzy bêd¹ z tej instytucji chêtniej i czêœciej korzystali, jeœli w czynnoœciach

tych mogliby wyrêczyæ siê mediatorami”**. Profesor Andrzej Murzynow-
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ski mia³ ca³kowit¹ racjê, co zosta³o obecnie potwierdzone w praktyce Okrê-

gu Warszawskiego.

Po wizycie przedstawicieli Polskiego Centrum Mediacji u pana Grzego-

rza Kurczuka – ministra sprawiedliwoœci oraz apelu pana Jaros³awa Górala –

wiceprezesa S¹du Apelacyjnego w Warszawie (który od szeregu lat pomaga

nam uporaæ siê z przeszkodami na drodze rozwoju mediacji) do przewodni-

cz¹cych wydzia³ów karnych i podkreœleniu, ¿e mediatorzy bêd¹ sami

sprawdzaæ zgodê na mediacjê – do warszawskiego oœrodka wp³ynê³o

w ci¹gu ostatnich dwóch miesiêcy setki spraw od sêdziów i prokuratorów.

Czyli mo¿e byæ inaczej.

Podczas gdy przez kolejne lata otrzymywaliœmy miesiêcznie czasem za-

ledwie po kilka spraw do mediacji, we wrzeœniu 2003 r. tylko z IV Wydzia³u

Karnego nap³ynê³o do warszawskiego Oœrodka Mediacji 210 spraw. W roz-

mowie z panem przewodnicz¹cym Wydzia³u Karnego zosta³o potwierdzo-

ne, ¿e dostrzega on obecnie w pe³ni potrzebê prowadzenia mediacji, która

jest – jego zdaniem – instytucj¹ bardzo przydatn¹ dla s¹downictwa. Zgodzi³

siê równie¿ z tym, ¿e mediacja jest o wiele tañsza ni¿ prowadzenie postêpo-

wania s¹dowego *, podczas gdy wielu sêdziów w Polsce t³umaczy siê tym,

¿e nie mo¿e posy³aæ spraw do mediacji, poniewa¿ nie ma na to pieniêdzy.

(Wœród setek spraw do mediacji zabrak³o jednak, z wyj¹tkiem kilku, skie-

rowañ z s¹dów rodzinnych).

Diametralna zmian sytuacji zosta³a entuzjastycznie powitana przez me-

diatorów, bowiem ju¿ nikt nie wydziela im spraw do mediacji i mog¹ do wo-

li zdobywaæ tak wa¿ne dla nich mediacyjne doœwiadczenia, daj¹ce zreszt¹

czêsto pe³niê satysfakcji, zw³aszcza kiedy dochodzi do ugody, co zdarza siê

w ok. 70% prowadzonych spraw.

W wielu sprawach, nawet takich, w których ugoda nie jest zawierana, sê-

dziowie kieruj¹cy do mediacji korzystaj¹ z informacji uzyskanych od me-

diatora. Mog¹ siê np. zorientowaæ, co siê dzieje ze stronami i dlaczego tak

trudno siê z nimi skontaktowaæ. Zdarzaj¹ siê i takie przypadki, ¿e np. po-

niewa¿ sprawa przele¿a³a w s¹dzie kilka lat, jedna ze stron ju¿ nie ¿yje lub

okazuje siê, ¿e na sta³e wyemigrowa³a z Polski, s¹d dowiaduje siê o tym od

mediatora.
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Przyk³ad Okrêgu Warszawskiego wskazuje, w jaki sposób mediacja po-

krzywdzony – sprawca mo¿e staæ siê instytucj¹ potrzebn¹ i szeroko stoso-

wan¹ przez prokuratorów i sêdziów.

Nie wystarczy jednak samo iloœciowe zwiêkszenie spraw kierowanych

do mediacji. Wa¿ne jest jej w³aœciwe uregulowanie, zgodne zw³aszcza z re-

komendacjami Rady Europy, a w szczególnoœci Rekomendacji nr (19)

o mediacji w sprawach karnych z 1999 r. oraz Ramowej Decyzji Rady Unii

Europejskiej z 15 marca 2001 r. o statusie ofiar w postêpowaniu karnym*.

Polska staje przecie¿ w obliczu wyzwañ, które przynosi bardzo ju¿ niedale-

ka integracja z Uni¹ Europejsk¹.

Co zosta³o zrobione dla rozwoju mediacji w Polsce,
a czego jeszcze brak?

Jak w ci¹gu ostatnich trzech lat zrealizowane by³y postulaty konferencji,

organizowanej przez senack¹ Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

w roku 2000?

Podstawy prawne mediacji: nowel¹ ze stycznia 2003 r. wprowadzony zo-

sta³ do Kodeksu postêpowania karnego art. 23a zamiast artyku³u 320, który

od roku 1997 regulowa³ instytucjê mediacji, a obecnie zosta³ skreœlony. Jest

to zmiana korzystna, bowiem art. 320 usytuowany by³ w przepisach o po-

stêpowaniu przygotowawczym, natomiast obecnie mediacja nabra³a cha-

rakteru ogólniejszego. Znalaz³a siê ona bowiem w Dziale I Kodeksu postê-

powania karnego „Przepisy wstêpne”. Za korzystn¹ zmianê nale¿y tak¿e

uznaæ dopuszczenie do korzystania z mediacji nieprokuratorskich organów

dochodzeniowych, w tym i policjê. Zosta³o to zapisane w art. 325i § 2, który

brzmi: „Organ prowadz¹cy dochodzenie ma uprawnienia prokuratora, o któ-

rych mowa w art. 23a”**.

A oto pe³ne brzmienie artyku³u 23 a. § 1: „S¹d, w postêpowaniu przygo-

towawczym prokurator, mo¿e z inicjatywy lub za zgod¹ pokrzywdzonego

i oskar¿onego, skierowaæ sprawê do instytucji lub osoby godnej zaufania

w celu przeprowadzenia postêpowania mediacyjnego miêdzy pokrzywdzo-

nym i oskar¿onym.

§ 2. Postêpowanie mediacyjne nie powinno trwaæ d³u¿ej ni¿ miesi¹c,

a jego okresu nie wlicza siê do czasu trwania postêpowania przygotowaw-
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czego”. (W praktyce czêsto jest bardzo trudno przeprowadziæ postêpowa-

nie mediacyjne ofiara–sprawca w ci¹gu miesi¹ca, natomiast o to, by czasu

trwania mediacji nie w³¹cza³o siê do czasu trwania postêpowania przygoto-

wawczego, wystêpowa³o Polskie Centrum Mediacji).

Nie uwzglêdniono w art. 23a propozycji „umo¿liwienia prokuratorowi

umorzenia postêpowania, je¿eli uzna, ¿e zawarcie w danej sprawie ugody

pomiêdzy podejrzanym i pokrzywdzonym oraz wype³nienie w toku postê-

powania przygotowawczego jej warunków, wraz z ocen¹ charakteru i skut-

ków zarzucanego przestêpstwa uzasadniaj¹ odst¹pienie od skierowania

oskar¿enia do s¹du”*.

Zabrak³o tak¿e stwierdzenia w art. 23a § 2 sformu³owania, ¿e w miarê

potrzeby miesiêczny termin przeprowadzenia mediacji mo¿e byæ przed³u-

¿ony. (W praktyce prokuratorzy i sêdziowie to uwzglêdniaj¹, otrzymuj¹c

odpowiednie uzasadnienie mediatora).

W ostatnim § 5 art. 23a na temat mediacji stwierdza siê, ¿e „Minister

Sprawiedliwoœci okreœli w drodze rozporz¹dzenia warunki, jakim powinny

odpowiadaæ instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji,

sposób ich powo³ywania i odwo³ywania, zakres i warunki udostêpniania

akt instytucjom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia mediacji oraz

sposób i tryb postêpowania mediacyjnego, maj¹c na uwadze potrzebê sku-

tecznego przeprowadzenia tego postêpowania”**.

Nowe Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie postêpowa-

nia mediacyjnego w sprawach karnych ukaza³o siê 13 czerwca 2003 roku.

Dz. U. z dnia 26 czerwca 2003 r. nr 108, poz. 1020. Stanowi du¿y krok na-

przód w porównaniu z poprzednim. Zawiera bowiem: sposób powo³ywania

i odwo³ywania instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postê-

powania mediacyjnego (czego nie by³o w poprzednim, a o co PCM siê

ubiega³o) oraz sposób i tryb postêpowania mediacyjnego, czy przekazanie

prowadzenia wykazu mediatorów s¹dom okrêgowym z mo¿liwoœci¹ odwo-

³ywania siê do s¹dów apelacyjnych.

Zabrak³o w nim jednak bardzo wa¿nej dla w³aœciwego rozwoju mediacji

sprawy stwierdzenia koniecznoœci przeszkolenia mediacyjnego. O takiej

potrzebie mówi inne wczeœniejsze Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedli-

woœci z dnia 18 maja 2001 r., jednak¿e w odniesieniu tylko do mediatorów,

którzy prowadz¹ postêpowanie mediacyjne z nieletnimi sprawcami czynu

karalnego. (Podstawê prawn¹ tego Rozporz¹dzenia stanowi ustawa o po-
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stêpowaniu w sprawach nieletnich). Jest niezrozumia³e, dlaczego mediato-

rzy prowadz¹cy mediacje z m³odocianymi i doros³ymi przestêpcami nie

musz¹ byæ do tego odpowiednio przygotowani.

Zabrak³o równie¿ w Rozporz¹dzeniu podkreœlenia koniecznoœci dyspo-

nowania odpowiednim i bezpiecznym miejscem, w którym nale¿y przepro-

wadzaæ mediacje. Nie zwrócono tak¿e uwagi na bardzo istotn¹ sprawê

w³¹czania siê samorz¹dów i w³adz lokalnych i okazywania przez nie pomo-

cy powstaj¹cym lokalnym oœrodkom mediacji.

S¹ to – naszym zdaniem – najwa¿niejsze braki Rozporz¹dzenia, które

mog¹ zawa¿yæ na tym, ¿e bêd¹ w dalszym ci¹gu wystêpowaæ nieprawid³o-

woœci w prowadzeniu postêpowania mediacyjnego, zw³aszcza przez osoby

nieposiadaj¹ce odpowiedniego przeszkolenia.

S¹ jednak i inne postulaty, które dotychczas nie zosta³y zrealizowane,

mimo ¿e wskazywano od kilku lat na tak¹ potrzebê, zw³aszcza w obliczu

nieodleg³ej ju¿ integracji z Uni¹ Europejsk¹. A mianowicie:

— rekomendacje Unii Europejskiej stawiaj¹ na pierwszym miejscu

sprawê dostêpnoœci mediacji na ka¿dym etapie postêpowania, w szczegól-

noœci postêpowania przygotowawczego oraz postêpowania wyjaœniaj¹cego

w sprawach nieletnich, a tak¿e w trakcie odbywania kary pozbawienia wol-

noœci. Coraz wyraŸniej wystêpuje pilna potrzeba prowadzenia mediacji

w jednostkach penitencjarnych, a zw³aszcza mediacji po wyroku. Polskie

Centrum Mediacji prowadzi eksperymentalnie sprawy w zak³adach kar-

nych i aresztach, jeœli dyrektorzy nie wyra¿aj¹ sprzeciwu. Jednak¿e, mimo

bardzo dobrej wspó³pracy Polskiego Centrum Mediacji z Centralnym Za-

rz¹dem S³u¿by Wiêziennej i pomocy, jak¹ otrzymujemy od dyrektora ge-

neralnego CZSW – za co serdecznie dziêkujemy – wci¹¿ jeszcze nie ma

oficjalnej zgody na prowadzenie w Polsce mediacji po wyroku, a jest to –

jak s¹dzimy – pilna potrzeba.

Podstawow¹ zasad¹ mediacji jest poufnoœæ postêpowania. Istnieje wiêc

koniecznoœæ zagwarantowania, ¿e mediator nie mo¿e byæ przes³uchiwany

w charakterze œwiadka.

Profesor Andrzej Murzynowski proponuje nastêpuj¹cy zapis: „Nie mo¿-

na przes³uchiwaæ mediatora w charakterze œwiadka co do faktów, o których

dowiedzia³ siê w toku przeprowadzenia mediacji, wiêc ma obowi¹zek za-

chowania ich w tajemnicy, chyba ¿e s¹ to fakty dotycz¹ce pope³nienia w tym

czasie innego bardzo wa¿nego przestêpstwa*.
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Nie zosta³ tak¿e utworzony postulowany „fundusz na rzecz ofiar prze-

stêpstw” z dotacji i darowizn w³adz centralnych i lokalnych, fundacji i osób

prywatnych, którego zadaniem by³oby materialne zadoœæuczynienie po-

krzywdzonym, a nastêpnie wyegzekwowanie od sprawców nale¿noœci.

Nie ma jeszcze opracowanego systemu norm zawodowych i zasad postê-

powania mediatora, odpowiednich procedur doboru kadr, programów szko-

leniowych oraz kryteriów oceny mediatorów. Obecnie pracuje nad tym

Polskie Centrum Mediacji i jego Rada Programowa.

Rozwa¿amy powo³anie i prowadzimy ju¿ rozmowy w sprawie istnienia

w Polsce Zespo³u Kwalifikacyjnego, który mia³by uprawnienia wydawania

polskich certyfikatów, zaopiniowanych przez resorty (Ministerstwo Sprawied-

liwoœci, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Gospodar-

ki, Pracy i Polityki Spo³ecznej i ewentualnie inne). Bardzo trudny jest rozwój

profesjonalny mediatora, kiedy musi pracowaæ zarobkowo w inny sposób i nie

ma czasu ani pieniêdzy na dokszta³canie siê, kiedy coraz trudniej jest o spon-

sorów, a piêtrz¹ siê przeszkody, które wci¹¿ trzeba pokonywaæ. Np. obecnie

sprawy zakwalifikowania b¹dŸ niezakwalifikowania stowarzyszenia do insty-

tucji tzw. po¿ytku publicznego, co bêdzie oznacza³o istnienie lub nie danej or-

ganizacji, bowiem niezaliczenie do organizacji po¿ytku publicznego oznacza

koniecznoœæ p³acenia podatków, na które nie bêdzie funduszy. (Udzia³

w konferencji, która bêdzie prowadzi³a przeszkolenie na ten temat, kosztuje

dla jednej osoby 285 z³ + nieobecnoœæ w pracy).

Polskie Centrum Mediacji opracowuje plan strategiczny do 2010 r.,

w którym bardzo wiele uwagi udziela siê przede wszystkim stworzeniu wa-

runków jak najbardziej szerokiego stosowania mediacji w Polsce, dziêki

czemu prawa cz³owieka bêd¹ pe³niej realizowane.

Spraw¹ pierwszoplanow¹ jest umo¿liwienie polskim mediatorom sta³e-

go rozwoju profesjonalnego i warunków do rozwoju osobistego.

Taka bêdzie mediacja, jakimi bêd¹ mediatorzy, a ¿e bêd¹ potrzebni

wszêdzie, jesteœmy tego pewni. Programy profilaktyczne edukacji spo³e-

czno-prawnej o tym, jak rozwi¹zywaæ spory bez przemocy, stan¹ siê wkrót-

ce obowi¹zuj¹ce w polskich szko³ach, lubiane i niezbêdne.

Bêd¹ potrzebne tak¿e jako czêœæ sk³adowa kszta³cenia w szko³ach wy¿-

szych.

Ka¿da nawet ma³a miejscowoœæ w Polsce bêdzie potrzebowa³a mediato-

ra, znaj¹cego problemy lokalne i umiej¹cego rozwi¹zywaæ spory bez stoso-

wania przemocy. Ju¿ nie setki mediatorów bêd¹ potrzebne, ale tysi¹ce.

I nie kilkadziesi¹t oœrodków mediacji, ale setki tysiêcy, w ka¿dej miejsco-

woœci, w ka¿dej gminie.
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Najwa¿niejsz¹ dla nas spraw¹ jest troska o to, by mediatorzy, a zw³aszcza

cz³onkowie Polskiego Centrum Mediacji, byli coraz lepsi profesjonalnie,

a jednoczeœnie aby mieli warunki, by troszczyæ siê o sta³y w³asny rozwój

osobisty.

Jak ³atwo dostrzec, bardziej ni¿ kiedykolwiek dot¹d niezbêdna jest

wspó³praca wszystkich w Polsce, którzy rozumiej¹, jak wa¿ne jest realizo-

wanie sprawiedliwoœci naprawczej. A wiêc nie tylko wspó³dzia³anie organi-

zacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê probacj¹, ale i tych, które im w tym

czynnie pomagaj¹, a tak¿e wspó³dzia³anie z instytucjami rz¹dowymi i sa-

morz¹dowymi oraz docenienie przez nie znaczenia realizowania w coraz

wiêkszym stopniu idei spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Jesteœmy g³êboko przekonani o tym, ¿e Polskie Centrum Mediacji bê-

dzie siê stawa³o w coraz wiêkszym stopniu stowarzyszeniem przyjaznym

ludziom, daj¹cym poczucie bezpieczeñstwa, kompetentnym w swoich dzia-

³aniach, towarzysz¹cym poszukiwaniu i osi¹ganiu porozumienia.



Prof. dr hab. Romuald Kmiecik

Mediacja jako procesowa forma
kszta³towania podstawy rozstrzygniêæ

probacyjnych

Pojêcie mediacji w jêzyku potocznym i prawniczym

Wed³ug „Podrêcznego s³ownika jêzyka polskiego” M. Arcta (przedruk

na podstawie wdania z 1939 r., Warszawa 1957), „mediator” – to w jêzyku

potocznym „rozjemca, poœrednik”, a „mediacja” – to „czynnoœæ mediato-

ra” (s. 138). W jêzyku prawniczym jednak treœæ tych wyrazów pochodzenia

³aciñskiego (³ac. mediare „poœredniczyæ w sporze”) ró¿ni siê zasadniczo od

ich potocznego sensu. W dawnym jêzyku prawniczym nazw¹ mediator po-

s³ugiwano siê ju¿ od XV wieku, g³ównie w tekstach ³aciñskich, w stosunku

do urzêdnika nazywanego „prawidlnikiem”, który wykonywa³ z upowa¿-

nienia s¹du niektóre czynnoœci procesowe o charakterze dowodowym*.

Wspó³czeœnie natomiast wyraz „mediacja”, przynajmniej a¿ do lat 80., od-

nosi³ siê przede wszystkim do instytucji prawa miêdzynarodowego bêd¹cej

rodzajem poœrednictwa polegaj¹cego na u³atwieniu stronom sporu (pañ-

stwom) – przez trzecie pañstwo – „dojœcia do porozumienia przez próby

formu³owania podstaw ugody”, a w sensie szerszym – obejmuj¹cej tak¿e

instytucjê „dobrych us³ug”**. W przeciwieñstwie zatem do instytucji roz-

jemstwa (arbitra¿u) prawna istota „mediacji” polega – nie tylko w sferze

stosunków miêdzynarodowych – na zapewnieniu stronom konfliktu ca³ko-

witej swobody w zakresie przyjêcia lub nieprzyjêcia wniosków lub zaleceñ

mediatora, który tym samym nie mo¿e byæ w jêzyku prawniczym uto¿sa-
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* Zob. Ma³a encyklopedia prawa, red. Z. Rybicki, Warszawa 1980, s. 525, a tak¿e

J. Bardach: Historia pañstwa i prawa Polski, t. I, Warszawa 1965, s. 350.

** Zob. E. Osmañczyk: Encyklopedia ONZ i stosunków miêdzynarodowych, Warsza-

wa 1982, s. 318, s. 563.



miony z „rozjemc¹” lub „arbitrem”. W praktyce powinny o tym pamiêtaæmiony z „rozjemc¹” lub „arbitrem”. W praktyce powinny o tym pamiêtaæ

osoby wykonuj¹ce funkcjê mediatora, zw³aszcza nieprawnicy, wykazuj¹cy

sk³onnoœæ do uto¿samiania swej dzia³alnoœci z funkcj¹ „rozjemcy”. Przesa-

dn¹ gorliwoœæ w sferze mediacyjnego konsensualizmu (Ÿle pojmowanego)

wykazuj¹ zreszt¹ nawet prawnicy, czego przyk³adem mo¿e byæ psychiczna

kompulsja, jak¹ wywiera³ sêdzia na ojca Micha³a £yska w celu sk³onienia

do przyjêcia zdawkowego „przepraszam” od zabójców jego syna*. Wydaje

siê, i¿ sêdzia orzekaj¹cy w sprawie karnej nie uœwiadamia³ sobie rozmiaru

bólu ojca po stracie syna, je¿eli próbowa³ wywieraæ psychiczn¹ presjê

w kierunku „pojednania” nieszczêœliwego ojca z cynicznym zabójc¹ syna;

chyba tylko po to, aby mog³o zatryumfowaæ „nowe wyzwanie wspó³czes-

noœci”, jakim jest koncyliacyjna w za³o¿eniu tzw. sprawiedliwoœæ napraw-

cza i zwi¹zana z ni¹ koniecznoœæ „zawieszenia myœlenia prawniczego”**

lub myœlenia w ogóle.

Instytucja mediacji upowszechniona w ostatnich dekadach XX wieku,

w szczególnoœci w Stanach Zjednoczonych***, a propagowana równie¿

w Europie jako jedna z podstawowych form pozas¹dowego usuwania spo-

rów (ang. mediation) odzwierciedla tendencjê do rezygnacji z kontradykto-

ryjnych form s¹dowego rozstrzygania spraw na drodze „spornego” przeciw-

stawienia sobie stron konfliktu (adversial approach), na rzecz tzw. podejœcia

kompromisowego (compromise approach). Podejœcie to zak³ada stosowanie

przez mediatora perswazyjnych metod oddzia³ywania na strony konfliktu

w celu osi¹gniêcia kompromisu. Z istoty rzeczy jednak w sprawach o prze-

stêpstwa publicznoskargowe pole dla rozstrzygniêæ kompromisowych jest

niewielkie lub ¿adne, co ogranicza u¿ytecznoœæ tego rodzaju metod w spra-

wach karnych, zw³aszcza tych, których ofiar¹ staje siê np. zbiorowoœæ ludz-

ka (pañstwo, naród, grupa etniczna) lub przyroda, nie zaœ wy³¹cznie konkret-

na osoba fizyczna lub prawna. W sprawach karnych zreszt¹ konflikt miêdzy

sprawc¹ a ofiar¹ ma charakter uboczny i akcesoryjny, gdy¿ zasadnicze pole

konfliktu wyznacza dobro publiczne naruszone lub zagro¿one przez prze-

stêpstwo, choæby skierowane przeciwko jednostce (np. w wypadku zabój-

stwa). Jednak¿e w ci¹gu liberalnego nominalizmu takie pojêcia jak „dobro

publiczne” lub „interes publiczny” uznawane s¹ niemal za hipostazy, a sto-

sunek karnomaterialny sprowadza siê do relacji miêdzy sprawc¹ i ofiar¹.

W Stanach Zjednoczonych formy alternatywnego lub pozas¹dowego

rozstrzygania sporów (alternative dispute resolution) znajduj¹ zastosowanie

*** Zob. R. Tokarczyk: Prawo amerykañskie, wyd. VI, Kraków 2003, s. 366 i nast. oraz

powo³ana tam literatura (s. 374-375).



g³ównie w obszarze wewnêtrznych stosunków prawnych regulowanych

przez prawo pracy (konflikty miêdzy pracownikami i pracodawcami), czê-

sto tak¿e w innych obszarach prawa (konflikty miêdzy producentami a kon-

sumentami) czy nawet prawa rodzinnego (mediacje poprzedzaj¹ce rozpoz-

nanie sprawy rozwodowej). Natomiast mediacja w polskim procesie karnym

– w sprawach o przestêpstwa publicznoskargowe – to zupe³ne novum po-

œród instytucji karnoprocesowych (o ile przyjmujemy, ¿e jest to instytucja

karnoprocesowa)*.

„Mediacja” w kszta³cie przyjêtym przez polski k.p.k. – nie jest znana

procedurze amerykañskiej. Prowadzenie negocjacji (negotiation) w spra-

wach karnych (criminal disputes) dopuszczalne jest co prawda tak¿e poza

s¹dem, ale najbardziej znana forma takich negocjacji – „instytucja” plea

bargaining – nie ma nic wspólnego z mediacj¹ i nie przewiduje miejsca dla

mediatora.

Mediacja jako instytucja karnoprocesowa

Mediacjê przewidzian¹ w polskim k.p.k. (art. 23a) trudno nie uznaæ za

instytucjê „karnoprocesow¹”, skoro jej skutki wp³ywaj¹ na przebieg proce-

su karnego oraz na sposób merytorycznego rozstrzygania co do kary (zob. art.

53 § 3 k.k.). Co wiêcej – po nowelizacji 2003 r. – mediacjê unormowano

w Dziale I „Przepisy wstêpne” (art. 23a) poœród przepisów normuj¹cych na-

czelne zasady procesu karnego oraz inne podstawowe instytucje karnopro-

cesowe. Z kolei rozporz¹dzenie wykonawcze dotycz¹ce mediacji czerpie

sw¹ moc z delegacji normy karnoprocesowej (art. 23a § 5 k.p.k.).

S¹ autorzy – i trudno im przynajmniej czêœciowo nie przyznaæ racji, któ-

rzy podkreœlaj¹ nawet, ¿e tego rodzaju miejsce w systematyce ustawy kar-

noprocesowej nadaje przepisom o mediacji „charakter ogólniejszy, bez

ma³a dyrektywy procesu”**, a art. 23a k.p.k. „mo¿e mieæ zastosowanie

w ca³ym procesie karnym”***. Wydaje siê te¿, ¿e naruszenie norm praw-
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* Zdaniem prof. W. Daszkiewicza postêpowanie mediacyjne prowadzone jest „poza

postêpowaniem karnym” a „dzia³ania podejmowane w ramach (...) pozaprocesowej me-

diacji nie s¹ czynnoœciami procesowymi”. Dlatego te¿ „pojednanie siê (...) nie jest czynno-

œci¹ procesu karnego” (W. Daszkiewicz: Nowa kodyfikacja karna (k.p.k.), Krótkie komen-

tarze, z. 8 Warszawa 1998, s. 83-84.

** T. Grzegorczyk: Kodeks postêpowania karnego (...) wraz z komentarzem do ustawy

o œwiadku koronnym, Kraków 2003, s. 130.



nych w dzia³aniu mediatora (np. wy³¹czonego z mocy art. 23a § 3 k.p.k. lub

stosuj¹cego bezprawny nacisk psychiczny na pokrzywdzonego) mo¿e mieæ

wp³yw na treœæ wydanego przez s¹d orzeczenia, przy czym trudno kwestio-

nowaæ wówczas dopuszczalnoœæ podniesienia zarzutu obrazy przepisów

postêpowania w rozumieniu art. 438 pkt 2 k.p.k. (wzglêdna przyczyna od-

wo³awcza).

Gdyby – de lege lata – dzia³alnoœæ mediacyjna mia³a znajdowaæ siê „poza

procesem karnym”, to podstawy, zasady i przebieg postêpowania media-

cyjnego powinny byæ raczej unormowane w odrêbnej ustawie, w rodzaju

znanej niegdyœ ustawy o s¹dach spo³ecznych i komisjach pojednawczych,

zajmuj¹cych siê przed laty tak¿e „dzia³alnoœci¹ pojednawcz¹” (quasi-medicyjn¹)

lub raczej koncyliacyjn¹, tyle ¿e w sprawach o przestêpstwa prywatnoskargowe.

Inna rzecz, ¿e k.p.k. nie normuje wyraŸnie ani przedmiotu mediacji, ani sa-

mego zakresu oddzia³ywania wyników mediacji na rozstrzygniêcie meryto-

ryczne s¹du. Z kolei jedyny przepis dotycz¹cy mediacji zawarty w k.k. (art.

53 § 3) jest o tyle enigmatyczny, i¿ zobowi¹zuje s¹d do uwzglêdnienia w ra-

mach wymiaru kary „pozytywnych wyników mediacji pomiêdzy pokrzywdzo-

nym a sprawc¹”, albo „ugody pomiêdzy nimi osi¹gniêtej”, lecz literalnie bior¹c,

pomija rolê wyników mediacji w przypadku stosowania œrodków probacyjnych

niezwi¹zanych z „wymiarem kary”, jak np. warunkowe umorzenie postêpowa-

nia (art. 66 § 3 k.k.). Mo¿liwoœæ stosowania mediacji w celu uzyskania lub

rozszerzenia podstaw warunkowego umorzenia postêpowania karnego wy-

nika z przepisów k.p.k., poniewa¿ przepisy k.k. dotycz¹ce warunkowego

umorzenia postêpowania „nie wspominaj¹” o mediacji (zob. art. 66),

lecz jedynie o „pojednaniu” lub „uzgodnieniu naprawienia szkody”. Pro-

cesow¹ drogê rozszerzenia realizacji podstaw warunkowego umorzenia po-

stêpowania wskazuje zatem art. 23a k.p.k.. Czy mo¿na w takiej sytuacji

kwestionowaæ karnoprocesowy charakter tego przepisu?

Mediacja jako forma kszta³towania podstawy
rozstrzygniêæ konsensualnych

K.p.k. (przed nowelizacj¹ z 2003 r.) przewidywa³ dwie grupy sytuacji,

w których „porozumienie” (w ró¿nych jego formach: pojednania, ugody
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*** J. Grajewski, w: J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. P³achta, Kodeks postêpowania kar-

nego, t. I, Komentarz do art. 1-424 k.p.k., Kraków 2003, s. 124.



i in.) miêdzy sprawc¹ przestêpstwa (podejrzanym lub oskar¿onym) a jego

ofiar¹ (pokrzywdzonym) mog³o oddzia³ywaæ na sposób merytorycznego

rozstrzygniêcia przedmiotu sprawy karnej, a tak¿e sposób procedowania

w szczególnoœci w sposób skrócony (wyrokowanie na posiedzeniu bez roz-

prawy lub na rozprawie, ale bez rozwiniêtego postêpowania dowodowego).

W pierwszej grupie „rozstrzygniêæ konsensualnych” mediacja by³a wyraŸ-

nie przewidziana (art. 320 § 1, art. 339 § 4 k.p.k.). W drugiej – „dokonywa-

nie uzgodnieñ” miêdzy oskar¿onym a pokrzywdzonym powinno mieæ

charakter „bezpoœredni”, tzn. przyj¹æ formê czynnoœci z udzia³em stron

lub przedstawicieli stron (pe³nomocnika i obroñcy), ale bez udzia³u media-

tora (art. 341 § 3, art. 343 § 3 zd. 2, art. 414 § 5 k.p.k.)*. Nie jest pewne, czy

w tej ostatniej grupie sytuacji, w których „porozumienie” miêdzy po-

krzywdzonym a oskar¿onym mog³o wp³yn¹æ na zastosowanie œrodków

„zwi¹zanych z poddaniem sprawcy próbie” (rozdz. XIII k.k.), mediacja

z udzia³em mediatora w stadium jurdysdykcyjnym procesu by³a w ogóle

dopuszczalna, oczywiœcie poza wyraŸnie przewidzianym wypadkiem, gdy

inicjatywê w zakresie mediacji podj¹³ sam prezes s¹du (art. 339 § 4 k.p.k.).

Czy obecnie zatem po nowelizacji z 2003 r. i „podniesieniu rangi” insty-

tucji mediacji – mo¿e mieæ ona zastosowanie w ka¿dym wypadku, w któ-

rym k.p.k. wi¹¿e okreœlone skutki procesowe i prawnomaterialne z „porozu-

mieniem siê pokrzywdzonego i oskar¿onego?** Takie skutki przewiduje np.

przepis dotycz¹cy poddania siê karze w trybie art. 343 § 2 k.p.k., po noweli-

zacji wykazuj¹cy charakter mieszany, procesowomaterialny. Aczkolwiek za-

stosowanie przez s¹d art. 343 k.p.k. nie jest uzale¿nione od zgody pokrzyw-

dzonego (art. 335 k.p.k.), niemniej jednak w postêpowaniu tym s¹d mo¿e

stosowaæ odpowiednio art. 341 § 3 k.p.k. (zob. art. 343 § 3 zd. 2), ten zaœ

przepis przewiduje „uzgodnienia” miêdzy oskar¿onym z pokrzywdzonym.

W œwietle aktualnych unormowañ art. 23a § 1 k.p.k. stwarza prokurato-

rowi mo¿liwoœæ przekazania sprawy do mediacji w postêpowaniu przygoto-

370

* Zob. E. Skrêtowicz, w: R. Kmiecik, E. Skrêtowicz: Proces karny – czêœæ ogólna, wyd.

III, Kraków 2002, s. 279.

** Zdaniem T. Grzegorczyka – przed nowelizacj¹ z 2003 r. – w tych wypadkach nie by-

³o „ju¿ odes³ania do art. 320” (T. Grzegorczyk: Kodeks postêpowania karnego – komen-

tarz, wyd. II Kraków 2001 r., s. 739). Po nowelizacji k.p.k. autor w dalszym ci¹gu trafnie

odró¿nia mediacjê od tzw. porozumienia siê stron (...) bez ingerencji osób trzecich (media-

tora), choæ trudno stwierdziæ, ¿e autor wyklucza w tych wypadkach „porozumienia media-

cyjne” (zob. T.Grzegorczyk: Komentarz (...), wad. III, 2003, s. 130-131), a to wobec

stanowiska, i¿ mediacja „mo¿e byæ (...) obecnie w pe³ni stosowana tak w stadium przygo-

towawczym, jak i s¹dowym” (tam¿e s. 130). Zob. te¿ – przed nowelizacj¹ – R. Kmiecik, E.

Skrêtowicz: op. cit., s. 89-90, 279.



wawczym, a s¹dowi na ka¿dym etapie postêpowania jurysdykcyjnego bez

¿adnych ograniczeñ z wyj¹tkiem przes³anek okreœlonych w tym przepisie,

o ile – oczywiœcie – okreœlona forma porozumienia mo¿e w perspektywie

przysz³ego roku mieæ znaczenie dla ostatecznego kszta³tu rozstrzygniêcia

merytorycznego*. Pomimo braku formalnych ograniczeñ – przewidzianych

uprzednio w k.p.k. przed nowelizacj¹ – równie¿ obecnie wcale nie jest

oczywiste, ¿e z tej mo¿liwoœci s¹d lub prokurator powinien korzystaæ w ta-

kich sytuacjach, gdy „porozumienie” miêdzy pokrzywdzonym a oskar¿o-

nym jest mo¿liwe do osi¹gniêcia „bezpoœrednio” przed organem proceso-

wym, zaœ postêpowanie mediacyjne mia³oby s³u¿yæ jedynie przewlekaniu

postêpowania karnego.

W szczególnoœci wiêc nale¿a³oby w praktyce ograniczaæ stosowanie me-

diacji w zaawansowanych fazach procesu karnego (np. w toku wyrokowa-

nia, pomimo braku formalnych przeszkód do wznowienia przewodu s¹do-

wego w trybie art. 414 § 5 w zw. z art. 341 § 3 i art. 23a § 1 k.p.k.).

Mediacja a stosowanie œrodków probacyjnych
w œwietle wyk³adni funkcjonalnej

Nie wymaga uzasadnienia stwierdzenie, ¿e w sprawach o przestêpstwa

„mniejszej wagi”, gdy przewlekanie postêpowania nie le¿y zwykle w inte-

resie oskar¿onego, a zastosowanie œrodków probacyjnych (warunkowego

umorzenia postêpowania lub zawieszenia wykonania kary) mog³oby zale-

¿eæ wy³¹cznie od wyników „porozumienia” miêdzy pokrzywdzonym a os-

kar¿onym (np. w œwietle art. 66 § 3 k.k. poszerzaj¹cego w takim wypadku

zakres spraw poddanych instytucji warunkowego umorzenia), instytucja

mediacji jest w stanie wykazaæ sw¹ u¿ytecznoœæ i to niezale¿nie od stadium

lub etapu postêpowania, w którym jest stosowana. W szczególnoœci dotyczy to

spraw o takie przestêpstwa, które w swej materialnej istocie niewiele ró¿ni¹ siê
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* Doceniaj¹c znaczenie „przeniesienia” instytucji mediacji do „Przepisów wstêp-

nych” k.p.k. autorzy Komentarza (J. Grajewski, (...) op. cit.) konsekwentnie przyjmuj¹, ¿e

po nowelizacji z 2003 r. nie ma przeszkód, aby „skorzystaæ z poœrednictwa instytucji lub

osoby, o których mowa w art. 23a” (a wiêc mediatora) w sytuacji skazania bez rozprawy

(s. 876) lub je¿eli „potrzeba mediacji ujawni siê dopiero w toku posiedzenia (...) po wp³y-

niêciu sprawy do s¹du” w zwi¹zku z warunkowym umorzeniem postêpowania – w trybie

art. 341 § 3 k.p.k.” (s. 868), a nawet w toku wyrokowania na rozprawie (art. 414 § 4), kiedy

równie¿ s¹d „mo¿e skorzystaæ z instytucji mediacji” (s. 1049).



od „cywilistycznych” czynów niedozwolonych (nieumyœlne przestêpstwa

drogowe, uszkodzenie mienia, inne drobne przestêpstwa przeciwko mieniu).

Do takiego te¿ zakresu spraw odnieœæ mo¿na art. 23a k.p.k. bez ograniczeñ,

jako przepis „o charakterze ogólnym”. Nie jest niezbêdne wyst¹pienie

prokuratora do s¹du „z odpowiednim wnioskiem” (zob. uchylony art. 320

§ 1 k.p.k.), nie ma te¿ funkcjonalnie uzasadnionych powodów ogranicza-

j¹cych prawo s¹du do kierowania tego rodzaju spraw do postêpowania me-

diacyjnego z „urzêdu”.

Natomiast co do spraw o zbrodnie i inne wystêpki o znacznym stopniu

spo³ecznej szkodliwoœci, mo¿na wskazaæ argumenty, dla których postêpo-

wanie mediacyjne powinno byæ w praktyce zjawiskiem wyj¹tkowym, choæ-

by nawet „pozytywny wynik mediacji” (w rozumieniu art. 53 § 3 k.k.) móg³

wp³yn¹æ korzystnie dla oskar¿onego na „wymiar kary”. Nale¿y zauwa¿yæ

bowiem, ¿e ten sam efekt jest w stanie zapewniæ oskar¿onemu „ugoda”

osi¹gniêta przed organem procesowym, a zw³aszcza przed s¹dem (zob. art.

53 § 3 k.k.), z udzia³em przedstawicieli procesowych stron, bez potrzeby za-

k³ócenia ci¹g³oœci procesu przez postêpowanie mediacyjne, które w spra-

wach o przestêpstwa „wiêkszej wagi” sk¹din¹d mog³oby byæ w praktyce

wykorzystane do przewlekania postêpowania co do meritum sprawy.

Mediacja w sprawie karnej pozostaje w opozycji do wielu naczelnych za-

sad procesowych, takich jak oficjalnoœæ, kontradyktoryjnoœæ, wreszcie

szybkoœæ i ci¹g³oœæ procesu. Korzystanie z tej instytucji w praktyce powin-

no zatem s³u¿yæ realizacji celów postêpowania karnego (art. 2 § 1 k.p.k.),

nie mo¿e byæ natomiast instrumentem procesowym, który realizacjê tych

celów niweczy.

W sprawach o zbrodnie i wystêpki o znacznym stopniu szkodliwoœci

spo³ecznej (takie np. jak usi³owanie zabójstwa, rabunek po³¹czony ze

szczególnie okrutnym gwa³tem na osobie, zgwa³cenie, zw³aszcza zbiorowe

lub okrutne, pozbawienie wolnoœci dla wymuszenia okupu i inne podobne

– niezale¿nie od kwalifikacji prawnej – wywo³uj¹ce jednak szczególnie

traumatyzuj¹ce skutki dla psychiki pokrzywdzonego), oczekiwanie na poje-

dnanie lub zachêcanie przez organ procesowy pokrzywdzonego do udzia³u

w postêpowaniu mediacyjnym mo¿e wywo³aæ efekt wtórnej wiktymizacji.

Sama koniecznoœæ udzia³u w sprawie w charakterze œwiadka, udzia³ w nie-

zbêdnych konfrontacjach czy wreszcie udzia³ w rozprawie s¹dowej „twarz¹

w twarz” z oskar¿onym jest dostatecznym prze¿yciem traumatycznym dla

pokrzywdzonego, który niekiedy ewentualne „odszkodowanie pieniê¿ne”

od oskar¿onego lub osobisty udzia³ w mediacji móg³by uwa¿aæ za zachowa-

nie poni¿ej swojej godnoœci. Jeœli wiêc w tego rodzaju sprawach oskar¿ony

372



zechce skorzystaæ z dobrodziejstwa art. 53 § 3 k.k. – a ma przecie¿ do tego

prawo – licz¹c na za³agodzenie wymierzonej kary, powinien d¹¿yæ raczej do

„ugody” zwartej „bezpoœrednio” przed s¹dem za poœrednictwem swego

obroñcy, nie zaœ do udzia³u w postêpowaniu mediacyjnym wspólnie z po-

krzywdzonym. Jak siê wydaje bowiem, udzia³ pokrzywdzonego w toku

mediacji musi byæ nie tylko dobrowolny, ale równie¿ – w zasadzie – osobi-

sty, co wynika z ujêcia przepisów § 11 pkt 3 i § 12 rozporz¹dzenia Ministra

Sprawiedliwoœci z dnia 13.VI.2003 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 1020), przewidu-

j¹cego bezpoœredni lub poœredni sposób postêpowania mediacyjnego, ale

zawsze przy osobistym udziale stron mediacji. Natomiast ugodê, o której

mowa w art. 53 § 3 k.k. w przedmiocie roszczeñ cywilnych wynikaj¹cych

z przestêpstwa, strony konfliktu mog¹ zawrzeæ równie¿ bez osobistego

udzia³u lub kontaktu – za poœrednictwem przedstawicieli procesowych.

Praktyczna wartoœæ mediacji jako postêpowania, którego rezultat od-

dzia³uje na rozstrzygniêcie s¹du w zakresie g³ównego przedmiotu procesu

karnego (w kwestii odpowiedzialnoœci karnej), sprowadza siê wiêc przede

wszystkim do tych spraw karnych, w których mo¿na oczekiwaæ zastosowa-

nia œrodków probacyjnych albo co najwy¿ej kary grzywny lub œrodków kar-

nych (dawniej kar dodatkowych). W sprawach o przestêpstwa „wiêkszej

wagi”, o znacznym stopniu spo³ecznej szkodliwoœci, kwalifikuj¹cych siê do

zastosowania tymczasowego aresztowania w toku procesu i bezwzglêdnego

wymiaru kary pozbawienia wolnoœci w wyroku merytorycznym, postêpo-

wanie mediacyjne powinno byæ – i w praktyce s¹dowej zapewne bêdzie –

stosowane ca³kiem sporadycznie. Dlatego te¿ dostrzegam wyraŸny fun-

kcjonalny zwi¹zek miêdzy instytucj¹ mediacji a nadziej¹ polskiego wymia-

ru sprawiedliwoœci, jak¹ staje siê system „œrodków zwi¹zanych z poddaniem

sprawcy próbie” (Rozdzia³ VIII k.k.), czyli tzw. instytucja probacji.

Instytucja probacji w Polsce

To, czy nadzieje pok³adane w instytucji probacji spe³ni¹ oczekiwania,

zale¿y w du¿ej mierze od rozwi¹zañ organizacyjnych w sferze dozoru

ochronnego realizowanego w okresie próby; rezultaty resocjalizacji osoby

poddanej probacji zale¿¹ w decyduj¹cym stopniu od efektywnoœci dzia³añ

kuratorów s¹dowych. Przejawem niedoceniania dozoru jako „istoty” pro-

bacji w Polsce mo¿e byæ fakt, ¿e do instytucji warunkowego zawieszenia

wykonania kary (warunkowego skazania) przewidzianego w art. 62 k.k.

z 1932 r., po raz pierwszy wydano akt wykonawczy dotycz¹cy „dozoru
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ochronnego” dopiero po blisko 30 latach obowi¹zywania Kodeksu karnego

– w 1961 r.*.

Obecnie „dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, in-

stytucji albo organizacji” przewidziany jest zarówno w wypadku warunko-

wego umorzenia postêpowania (art. 67 § 2 k.k.), jak i warunkowego zawie-

szenia wykonania kary pozbawienia wolnoœci (art. 73 § 1 k.k.).

Nie jest chyba jednak rozwi¹zaniem racjonalnym wprowadzenie jedynie

dozoru fakultatywnego; dozór towarzysz¹cy probacji powinien byæ obliga-

toryjny w stosunku do ka¿dego sprawcy przestêpstwa pope³nionego umyœ-

lnie (a nie tylko wobec m³odocianych i recydywistów).

Ewolucja instytucji kurateli s¹dowej, której kolejnym ogniwem sta³a siê

ustawa z dnia 27.VII.2001 r. o kuratorach s¹dowych (Dz.U. Nr 98, poz.

1071), pozwala oczekiwaæ, i¿ równie¿ dziêki profesjonalizacji funkcji kura-

torów unormowania probacyjne mog¹ zyskaæ na skutecznoœci. Prof. L. Ty-

szkiewicz s³usznie jednak zauwa¿a, i¿ walka kuratorów „o uczciwe ¿ycie

podopiecznych staje siê przedsiêwziêciem, którego powodzenie w wiêk-

szoœci wypadków staje pod znakiem zapytania”**. G³ównie ze wzglêdu na

aktualne warunki spo³eczno-gospodarcze oraz postêpuj¹c¹ gwa³townie de-

moralizacjê spo³eczeñstwa***. Dlatego trudno wi¹zaæ z instytucj¹ probacji

zbyt wygórowane oczekiwania w zakresie poprawy rezultatów polityki kry-

minalnej.

Kryzys idei resocjalizacji w USA a sytuacja w Polsce

Zapewne nie wszystkie organizmy spo³eczne s¹ dodatkowo odporne na

postêpuj¹cy proces demoralizacji. Zdaniem B. Wolniewicza, np. d³uga trady-
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* Zob. L. Tyszkiewicz: Ewolucja kurateli w Polsce, w: Wspó³czesne problemy proce-

su karnego i wymiaru sprawiedliwoœci, Ksiêga ku czci Profesora Kazimierza Marsza³a, Ka-

towice 2003, s. 437.

** Tam¿e, s. 450.

*** Trudno nie zgodziæ siê, przynajmniej co do zasady, z uwag¹ prof. B. Wolniewicza,

który zauwa¿y³, i¿ „zbieramy dziœ ¿niwo dwóch radykalnie b³êdnych doktryn: pedagogicz-

nej i penitencjarnej. Obie sprowadza³y siê do has³a: nie karaæ, lecz wychowywaæ”. Rzecz tyl-

ko w tym, ¿e zaprzestano równie¿ wychowywania, a „autorytet szko³y by³ i jest niszczony

w Polsce od lat trzydziestu (...). Zamiast budowaæ autorytet nauczyciela, ten fundament

ka¿dej szko³y – tworzy siê instytucjê jego niszczenia, czyli urz¹d rzecznika praw ucznia”.

(B. Wolniewicz: Samozatrucie liberalizmu, w: Filozofia i wartoœci, t. II, Warszawa 1998,

s. 328-329).



cja amerykañskiego pañstwa prawa ogranicza w USA skutki demoralizacji

spo³ecznej czy – jak to okreœla autor – „samozatrucia liberalizmu”, podczas

gdy w Polsce tej bariery ochronnej nie ma*. Pomimo to, nawet w USA „teo-

rie resocjalizacyjne”, bêd¹ce oparciem dla instytucji probacji, maj¹ dzisiaj

coraz mniej zwolenników, zaœ ostatni¹ desk¹ ratunku dla idei resocjalizacji

staje siê tworzenie „obozów dyscyplinuj¹cych”, jako tzw. kar œredniej mo-

cy** nieuznawanych za formê inkarceracji. Jeszcze w koñcu lat 80. XX stu-

lecia poœród czterech najwa¿niejszych funkcji kary tradycyjnie

wyodrêbnianych w piœmiennictwie amerykañskim, tj. prewencji (deterren-

ce), sprawiedliwego odwetu (retribution), izolacji (incapacitation) oraz resocja-

lizacji (social rehabilitation)***, ta ostatnia wydawa³a siê byæ g³ównym wyzna-

cznikiem rozwi¹zañ instytucjonalnych okreœlaj¹cych stosowanie

i wykonywanie sankcji karnych w USA. Kiedy wiara w „resocjalizacjê peni-

tencjarn¹” i wychowawczy wp³yw wiêzienia zachwia³a siê (nietrudno by³o bo-

wiem dostrzec go³ym okiem psychicznie destrukcyjne i demoralizuj¹ce

efekty d³ugotrwa³ej inkarceracji wiêŸniów), ideê resocjalizacji (spo³ecznej re-

habilitacji) starano siê ratowaæ rozbudowuj¹c instytucjonalnie i wprowadzaj¹c

w ¿ycie nienow¹ sk¹din¹d ideê probacji. System probacji zak³ada³, i¿ – jeœli

tylko jest to mo¿liwe – w³aœciw¹ reakcj¹ prawn¹ na pope³nienie przestêpstwa

nie tylko nie powinna byæ „nieludzka” i „barbarzyñska” kara g³ówna (ruch ab-

olicyjny przybiera³ w USA na sile od po³owy XIX wieku i osi¹gn¹³ apogeum po

II wojnie œwiatowej), ale nawet kara pozbawienia wolnoœci. Co wiêcej, nawet

skazanie i samo wymierzenie kary pozbawienia wolnoœci, choæby nawet z za-

wieszeniem jej wykonania, uznawano za zbêdne w sprawach o mniej ciê¿kie

przestêpstwa – co pozwala³o wprowadziæ do procedury amerykañskiej insty-

tucjê zawieszenia wydania samego wyroku (w jakimœ stopniu odpowiednika

znanej polskiej procedurze – od 1970 r. – instytucji warunkowego umorzenia

postêpowania karnego). Niezale¿nie od tego instytucja kar terminowo nieo-

znaczonych oraz szerokie mo¿liwoœci warunkowego przedterminowego

zwolnienia, a co najwa¿niejsze, szeroko rozbudowany i sprawny system kura-

teli s¹dowej (probation officers) nad warunkowo skazanymi lub zwolnionymi

sk³ania³ nawet niektórych szczególnie optymistycznie usposobionych prawni-

ków amerykañskich do propozycji zast¹pienia nazwy „kodeksu kryminalne-

go” (bo tak nazywany jest w jêzyku angielskim kodeks karny) nazw¹
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** Zob. A. Ba³andynowicz: Obozy dyscyplinuj¹ce jako propozycja kar œredniej mocy

w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Prokuratura i Prawo 2003, nr 7-8, s. 62 i nast.

*** J.R. Davis: Criminal Justice in New York City, Jefferson, North Carolina and Lon-

don 1990, s. 3.



„kodeks korekcyjny” (correctional code). Przymiotnik „kryminalny” (criminal)

kojarzy³ siê bowiem z przestêpstwem (crime), a jak wiadomo, zgodnie z tzw.

teori¹ etykietyzacji (labeling theory) przestêpca o tyle tylko jest przestêpc¹,

o ile s¹d uzna go w wyroku za przestêpcê. Twierdzono nawet, ¿e sprawnie

dzia³aj¹cy wymiar sprawiedliwoœci multiplikuje „przestêpców”, ten bowiem

kto uzyska etykietê przestêpcy, z pewnoœci¹ przestêpc¹ ju¿ pozostanie w przy-

sz³oœci, zgodnie z koncepcj¹ samospe³niaj¹cego siê proroctwa. Wystarczy wiêc

ograniczyæ skazywanie przestêpców albo wrêcz zrezygnowaæ z nazywania

przestêpców przestêpcami, a liczba przestêpstw ulegnie zmniejszeniu.

Przyk³ad tej równie pomys³owej, co w¹tpliwej metodologicznie teorii

wskazuje, ¿e kryminologia amerykañska przekroczy³a wówczas bardziej ni¿

zdecydowanie tradycyjne i „konserwatywne” ramy kryminologii europej-

skiej, zamkniêtej w owym czasie – jak to okreœli³ W.C. Reckless – w „w¹skim

kontekœcie prawa karnego i procedury”*. Ten socjologiczny rozmach krymi-

nologii amerykañskiej uwzglêdniaj¹cej osi¹gniêcia nauk biologicznych, me-

dycznych, w szczególnoœci zaœ psychiatrii i psychologii, zaowocowa³ prze-

konaniem, i¿ klasyczne teorie nawi¹zuj¹ce do idei sprawiedliwoœci i retrybucji

nale¿¹ – jako niemal¿e „nienaukowe” – do bezpowrotnej przesz³oœci. Tym-

czasem – po czterdziestu latach dominacji idei resocjalizacji w Ameryce coraz

czêœciej powraca siê do klasycznych koncepcji kryminologicznych, dalekich

od wiary nie tylko w wiêzienn¹, ale równie¿ „probacyjn¹ resocjalizacjê**.

W Polsce wiara w probacyjn¹ resocjalizacjê wydaje siê pozostawaæ nieza-

chwiana.

Warto przypomnieæ, ¿e idealistyczne idee abolicyjne i resocjalizacyjne –

dzisiaj ju¿ nieco anachroniczne, siêgaj¹ w USA XIX stulecia. Stan Michi-

gan zniós³ karê œmierci ju¿ w 1846 r. (z wyj¹tkiem tylko zdrady g³ównej),

a w 1963 r. równie¿ w sprawach o zdradê g³ówn¹ (treason). W œlad za tym
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* W.C. Reckless: The Crime Problem, New York 1967, s. VII.

** Okaza³o siê, i¿ wspierana naukowo przez „postêpow¹” kryminologiê idea resocjali-

zacji zawiod³a, a ogromny wzrost najpowa¿niejszej przestêpczoœci (real crime) osi¹gn¹³ nie-

spotykane rozmiary (w 1995 r. zabójstwa dokonywane by³y œrednio co 21 minut,

zgwa³cenia co 5 minut, a wiêc notuje siê tam corocznie pond 20.000 zabójstw i 80.000

zgwa³ceñ). W rezultacie nast¹pi³ w USA rozwój budownictwa wiêziennego. Tylko w 1994 r.

zbudowano 150 nowych zak³adów karnych. Dzisiaj liczba osadzonych w wiêzieniach USA

przekracza milion osób; szansê na ich resocjalizacjê s¹ niewielkie, a funkcja izolacyjna ka-

ry pozbawienia wolnoœci wydaje siê byæ jedynym racjonalnym uzasadnieniem tego stanu

rzeczy. Mimo budowy wiêzieñ 2, 5 miliona osób korzysta z ró¿nych form probacji – jak siê

wydaje – w wiêkszym stopniu wymuszonej brakiem miejsc w zak³adach karnych ni¿

wzgl¹dami natury resocjalizacyjnej. Równoczeœnie przywraca siê karê œmierci; do 1996 r.

przywrócono tê karê w 39 stanach, a kolejne stany s¹ w trakcie jej legalizacji.



stanem pod¹¿y³y inne stany: Pó³nocna Dakota (w 1915 r.), Minnesota

(w 1911 r.), wczeœniej jeszcze Main (w 1887 r.), Wisconsin (w 1853 r.), Rho-

de Island (w 1852 r.), po II wojnie œwiatowej Alaska i Hawaje (wkrótce po

uzyskaniu statusu stanu w 1957 r.). PóŸniej liczba stanów znosz¹cych karê

œmierci wzrasta³a razem ze wzrostem powa¿nej przestêpczoœci, a ten osob-

liwy z logicznego punktu widzenia trend przypomina³ dzia³ania legislacyj-

ne w Polsce lat 90. XX stulecia. Zbierane ¿niwo wydaje siê byæ równie¿

podobne.



Andrzej Rzepniewski

Organizacyjne problemy kurateli

Polityka karna dla realizacji za³o¿onych celów pos³uguje siê okreœlony-

mi narzêdziami. Od trafnoœci wyboru narzêdzi i ich jakoœci w efekcie zale-

¿y, czy zak³adane cele polityki karnej bêd¹ osi¹gane.

Do chwili uchwalenia kodyfikacji karnej w 1997 roku kurator znajdowa³

siê na marginesie dzia³añ zapobiegawczych i zwalczaj¹cych przestêpczoœæ.

Z chwil¹ wejœcia w ¿ycie nowych przepisów karnych kurator sta³ siê orga-

nem postêpowania wykonawczego, a tak¿e przewidziano jego udzia³ w po-

stêpowaniu wykonawczym. Pomimo zasadniczych zmian w przypisanej

mu roli nadal pozostawa³ w przestarza³ych strukturach organizacyjnych,

a w³aœciwie bez jakichkolwiek odrêbnych struktur. Ten stan rzeczy zmie-

ni³a dopiero uchwalona 27 lipca 2001 roku ustawa o kuratorach s¹dowych,

o któr¹ zabiega³y œrodowiska kuratorskie i naukowe wspierane przez poli-

tyków, w tym Komisjê Sprawiedliwoœci Sejmu oraz Komisjê Praw Cz³o-

wieka i Praworz¹dnoœci Senatu. Ustawa by³a wynikiem kompromisu pomiê-

dzy potrzebami spo³ecznymi a mo¿liwoœciami finansowymi pañstwa.

W czasie tworzenia ustawy uznano, ¿e s³u¿ba kuratorska powinna pozo-

staæ w strukturze s¹dów z uwagi na charakter zadañ i mo¿liwoœci finansowe

pañstwa. Jednoczeœnie uznano, ¿e ów charakter zadañ, samodzielnoœæ i ko-

nieczna inicjatywa wymagaj¹, aby by³a to s³u¿ba do pewnego stopnia auto-

nomiczna – wype³niaj¹ca zadania na rzecz s¹dów, ale kierowana przez

przedstawicieli swojego zawodu. W toku prac legislacyjnych rozwa¿ana by-

³a koncepcja wy³¹czenia kurateli z administracyjnych kompetencji preze-

sów s¹dów rejonowych. Zespo³y kuratorskie znajdowa³yby siê wówczas na

szczeblu s¹dów rejonowych, ale by³yby w strukturze s¹dów okrêgowych

i podporz¹dkowane bezpoœrednio kuratorowi okrêgowemu. Z s¹dami rejo-
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nowymi zespo³y ³¹czy³yby zale¿noœci funkcjonalne i logistyczne. Poniewa¿

uznano, i¿ takie rozwi¹zanie by³oby zanadto rewolucyjne, to wypracowano

model mniej przejrzysty, ale nie naruszaj¹cy struktury s¹dów i gwarantuj¹cy

s³u¿bie kuratorskiej zachowanie niezbêdnych elementów odrêbnoœci.

W obowi¹zuj¹cym systemie zespo³y kuratorskie s¹ czêœci¹ s¹dów rejono-

wych, ale nadzór nad funkcjonowaniem s³u¿by kuratorskiej na obszarze s¹du

okrêgowego sprawuje kurator okrêgowy. Nie mo¿e on jednak dzia³aæ bezpo-

œrednio w stosunku do kuratorów, albowiem pomiêdzy szczeblem kuratora

okrêgowego a szczeblem kierownika zespo³u znajduje siê prezes s¹du rejo-

nowego, w którym ów zespó³ siê znajduje. Wobec tego ka¿de polecenie ku-

ratora okrêgowego skierowane drog¹ s³u¿bow¹ jest formalnie poleceniem

prezesa s¹du okrêgowego skierowanym za poœrednictwem prezesa s¹du re-

jonowego. Prezes s¹du rejonowego jako kierownik s¹du i prze³o¿ony kurato-

rów swoich dzia³añ w stosunku do nich nie musi uzgadniaæ z prezesem s¹du

okrêgowego lub kuratorem okrêgowym. Dlatego, aby w praktyce nie docho-

dzi³o do wydawania sprzecznych poleceñ, prezesowi s¹du rejonowego przy-

pisano w ustawie o kuratorach tylko konieczne, z punktu widzenia funkcjo-

nowania s¹du, kompetencje dotycz¹ce s³u¿by kuratorskiej.

Ustawa zaczê³a obowi¹zywaæ dnia 1 stycznia 2002 roku bez ¿adnych

skutków finansowych, których wejœcie w ¿ycie odroczono na rok. Po roku

okaza³o siê, ¿e mo¿liwe jest jedynie wprowadzenie nowych zasad wynagra-

dzania kuratorów, ale nadal nie mo¿na utworzyæ zaplecza obs³ugowego dla

nowych struktur kuratorskich: biur kuratorów okrêgowych dla szefów

s³u¿b kuratorskich w s¹dach okrêgowych i sekretariatów dla zespo³ów ku-

ratorskich w s¹dach rejonowych. Biura wykreœlono z ustawy, a decyzje

o tworzeniu sekretariatów przekazano do uznania prezesom s¹dów rejono-

wych.

Po kilku miesi¹cach od ostatniej nowelizacji ustawy w Ministerstwie

Sprawiedliwoœci powsta³ projekt kolejnej zmiany ustawy o kuratorach

s¹dowych. Wœród proponowanych zmian w ustawie, których czêœæ nale¿y

uznaæ za potrzebne lub konieczne, znajduj¹ siê równie¿ propozycje zmie-

rzaj¹ce do wzmocnienia pozycji prezesów s¹dów rejonowych w stosunku

do s³u¿by kuratorskiej: przyznanie uprawnienia do opiniowania wniosku

awansowego dotycz¹cego kuratora i dodanie do obowi¹zków kierownika

zespo³u: „wykonywania innych czynnoœci zleconych przez prezesa s¹du re-

jonowego”. Wydaje siê, ¿e takie propozycje zmian naruszaj¹ doœæ kruch¹

strukturê relacji pomiêdzy s³u¿b¹ kuratorsk¹ a prezesami. Wydaje siê po-

nadto, ¿e uzasadnieniem dla takich propozycji nie jest poprawa warunków

do skutecznego wykonywania zadañ przez kuratorów, ale dopasowanie
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rozwi¹zañ do istniej¹cych struktur s¹downictwa, co nie powinno byæ celem

z racjonalnego punktu widzenia.

Propozycje powsta³e w Ministerstwie Sprawiedliwoœci niestety nie za-

wieraj¹ zmian odnoœnie do przepisów o obs³udze biurowej zarówno zespo-

³ów, jak i kuratorów okrêgowych, co pozostaje nadal nierozwi¹zanym pro-

blemem kuratorskiej s³u¿by. Obowi¹zuj¹ce przepisy wprawdzie obliguj¹

prezesów do wyznaczania pracowników do obs³ugi kuratorów, ale jak po-

kazuj¹ dane zebrane od delegatów do Krajowej Rady Kuratorów – w dniu

30 czerwca 2003 roku na 641 zespo³ów powo³anych w 298 s¹dach rejono-

wych tylko dla 37 zespo³ów powo³ano sekretariaty, w tym 22 to liczba se-

kretariatów w 2 okrêgach s¹dowych. Do obs³ugi zespo³ów kuratorskich

w ramach sekretariatów, jak i poza nimi skierowano 118 wy³¹cznych oraz

107 etatów w czêœci przeznaczonych do obs³ugi zadañ kuratorskich. £¹cz-

nie tych etatów by³o 225 na 3987 etatów kuratorskich. Tak wiêc jedna oso-

ba obs³ugi (licz¹c równie¿ osoby przeznaczone do obs³ugi w niepe³nym

wymiarze) przypada na 17 kuratorów. S¹ to wskaŸniki daleko niewystarcza-

j¹ce. Dodatkowo niepokoj¹cy jest takt, i¿ w stosunku do 15 paŸdziernika

2002 roku, kiedy zebrano podobne dane, liczba etatów obs³ugi w pe³nym

i niepe³nym wymiarze zmniejszy³a siê o 28 osób, w tym tylko nieznacznie

wzros³a liczba etatów do wy³¹cznej obs³ugi (o 4 etaty). Z powy¿szego nasu-

wa siê wniosek, i¿ w 2002 roku prezesi s¹dów rejonowych przygotowuj¹c

siê do wejœcia w ¿ycie przepisów o obligatoryjnoœci sekretariatów przezna-

czali wiêcej etatów obs³ugi, a po zmianie przepisów, pomimo utrzymania

zasady obligatoryjnoœci obs³ugi, ale bez obowi¹zku tworzenia sekretaria-

tów, wycofali czêœæ pracowników. W 4 okrêgach zespo³y nie posiadaj¹ ¿ad-

nej obs³ugi.

Bardziej niekorzystnie przedstawia siê sytuacja w zakresie obs³ugi za-

dañ ustawowych kuratorów okrêgowych. Kuratorzy okrêgowi zobowi¹zani

s¹ do wizytacji, lustracji, nadzoru personalnego, planowania i rozpatrywa-

nia skarg w stosunku do kuratorów w okrêgu. Wœród 41 okrêgów w zale¿no-

œci od liczby etatów kuratorskich mo¿na wyodrêbniæ okrêgi wielkie (po-

wy¿ej 200 etatów) – 3, bardzo du¿e (150 – 190) – 3, du¿e (100 – 149), 7, œre-

dnie (50 – 99) – 18 i ma³e (do 49 etatów) – 10. Zebrane dane wskazuj¹, ¿e

do obs³ugi kuratorów okrêgowych i ich zastêpców przeznaczono ³¹cznie

tylko 16 etatów biurowych, a w 20 okrêgach nie przeznaczono ¿adnego

i dotyczy to w jednym przypadku okrêgu wielkiego oraz du¿ych, œrednich

i ma³ych. Trudno za³o¿yæ, ¿e nawet w ma³ych okrêgach kuratorzy okrêgo-

wi mog¹ sprawnie wywi¹zywaæ siê ze swoich obowi¹zków bez obs³ugi

biurowej.
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Powy¿sza statystyka pokazuje, ¿e dokonana rok wstecz nowelizacja

ustawy o kuratorach polegaj¹ca na uchyleniu przepisów o utworzeniu biur

kuratorów okrêgowych oraz sekretariatów zespo³ów kuratorskich by³a de-

cyzj¹ nietrafn¹. Jeœli podyktowana by³a mo¿liwoœciami finansowymi, to na-

le¿a³o owe przepisy odroczyæ lub roz³o¿yæ w czasie ich wejœcia w ¿ycie.

Wydaje siê konieczne powrócenie do pierwotnej koncepcji lub sformu³o-

wanie nowej, zapewniaj¹cej odpowiednie warunki do wykonywania zadañ

kuratorskich i sposobnoœci¹ ku temu jest w³aœnie projektowana w Mini-

sterstwie Sprawiedliwoœci zmiana ustawy. Kuratorzy okrêgowi wykonuj¹

w istocie zadania „wiceprezesów do spraw kurateli”, a zespo³y liczb¹ wyko-

nywanych œrodków dorównuj¹ lub przewy¿szaj¹ liczby spraw wykonywa-

nych w wydzia³ach s¹dowych. Trudno wyobraziæ sobie sprawowanie fun-

kcji wiceprezesa bez odpowiedniego zaplecza i pracê wydzia³u s¹dowego

bez sekretariatu.

Kilka informacji Krajowego Stowarzyszenia
Zawodowych Kuratorów S¹dowych

O sobie

Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów S¹dowych powsta³o

w 1997 roku. Jest kontynuacj¹ stowarzyszenia kuratorów istniej¹cego w la-

tach 1990 – 1997. Do stowarzyszenia nale¿y 2130 kuratorów zawodowych.

Wœród nas jest wielu cz³onków innych organizacji pozarz¹dowych.

G³ównymi celami stowarzyszenia s¹: dba³oœæ o wysoki presti¿, poziom

etyczny oraz merytoryczny zawodowych kuratorów s¹dowych; inicjowanie

przekszta³ceñ systemu i modelu kurateli s¹dowej w Polsce zgodnie z osi¹g-

niêciami nauki i praktyki; podejmowanie starañ o humanitarne przek-

szta³cenia systemu penitencjarnego.

Zrealizowaliœmy zasadniczy cel, który przed sob¹ postawiliœmy, a mia-

nowicie: godne i adekwatne do pe³nionej roli spo³ecznej usytuowanie za-

wodu kuratora.

Spo³eczeñstwo obywatelskie to spo³eczeñstwo aktywnych i umiej¹cych

zorganizowaæ siê dla okreœlonych zadañ obywateli. Jesteœmy dumni z na-

szych dokonañ. Jesteœmy œwiadomi odpowiedzialnoœci.
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O kuratorach

S¹downictwo posiada 3987 etatów kuratorów zawodowych w 41 s¹dach

okrêgowych i 298 s¹dach rejonowych. Kuratorem zawodowym zostaæ mo¿e

tylko prawnik, pedagog, psycholog lub socjolog.

Z kuratorami zawodowymi wspó³pracuje oko³o 22 000 kuratorów spo³e-

cznych, którzy w wykonywaniu zleconych przez s¹dy i inne organy zadañ

maj¹ takie same jak kuratorzy zawodowi uprawnienia.

O kurateli

Wype³niamy zdania na rzecz wymiaru sprawiedliwoœci. Wykonujemy

zadania opiekuñcze wobec ma³oletnich i koryguj¹ce wobec ich rodziców

oraz œrodki wychowawcze wobec nieletnich pope³niaj¹cych czyny karalne

lub podlegaj¹cych demoralizacji. Sprawujemy kontrolê i niekiedy udziela-

my pomocy poprzez wykonywanie dozorów i innych œrodków wolnoœcio-

wych wobec doros³ych sprawców przestêpstw. £¹cznie wszystkich wykony-

wanych spraw, na przebieg których ma wp³yw kurator, w koñcu 2002 roku

by³o ponad 642 tys. Ka¿da sprawa to co najmniej jeden cz³owiek, a czêsto

wiêcej i wszyscy oni znajduj¹ siê w krêgu oddzia³ywañ kuratora. Wykonu-

j¹c funkcjê kurator musi nawi¹zywaæ szereg kontaktów z ró¿nymi instytu-

cjami. Czêsto jest tak, ¿e musi byæ organizatorem ¿ycia podopiecznych.

Podopiecznych, którzy w innych instytucjach publicznych s¹ niechcianym

marginesem.



Prof. dr hab. Piotr Stêpniak

O modelu
kurateli kontrolno-pomocowej

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym obecnie stanem prawnym dotycz¹cym kura-

torów s¹dowych, w szczególnoœci zaœ ustaw¹ z dnia 27 lipca 2001 r.*, realizuj¹ oni

okreœlone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym,

diagnostycznym i kontrolnym, zwi¹zane z wykonywaniem orzeczeñ s¹du (art. 1

ustawy). Tak szerokie zró¿nicowanie charakteru zadañ kuratorów spowodowane

zosta³o nie tylko wymogami i realiami procesu wykonywania orzeczeñ

s¹dowych, lecz tak¿e tocz¹cym siê od lat w nauce, jak równie¿ wœród prak-

tyków, sporem o charakter kurateli w ogóle. Jak by³o jednak do przewidze-

nia, taki zapis ustawowy sporu tego nie rozstrzygn¹³. Przeciwnie, problem

pozostaje ci¹gle otwarty, zaœ trudnoœci z jego rozwi¹zaniem wynikaj¹ z kil-

ku przes³anek.

I tak, kuratela s¹dowa jest jednym z najwa¿niejszych elementów syste-

mu probacji. Wykszta³ci³ on szereg œrodków nazywanych probacyjnymi.

Obowi¹zuj¹ce obecnie prawo karne i kszta³tuj¹ca je doktryna traktuj¹

jednak œrodki te jako rodzaj sankcji. Jej istot¹ nie jest wszelako odwet na

sprawcy przestêpstwa i sprowadzenie na niego okreœlonej dolegliwoœci,

lecz roztoczenie w zamian odpowiedniego dozoru ze strony organów s¹do-

wych, w ramach którego aplikuje siê program okreœlonych prawem oddzia-

³ywañ.

Nie by³oby w¹tpliwoœci, o jakie oddzia³ywania chodzi, bowiem wymie-

niaj¹ je art. art. 169 – 174 kkw, gdyby nie fakt, ¿e tradycja oraz id¹ca za ni¹

teoria pedagogiki resocjalizacyjne nakazuj¹ upatrywaæ w oddzia³ywaniach

tych przede wszystkim oddzia³ywania wychowawcze. Tym samym kurator
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s¹dowy jawi siê jako wychowawca osoby oddanej jemu po dozór. Taki

punkt widzenia by³ i jest na tyle silny i popularny wœród samych kuratorów,

¿e podczas prac komisji ds. reformy kurateli s¹dowej zg³osili oni zapis do

projektu zmian w rozdziale V ustawy o ustroju s¹dów powszechnych,

w myœl którego kurator s¹dowy mia³by byæ pracownikiem pedagogicznym

s¹downictwa.* Taki zapis pozosta³ jednak ostatecznie w fazie projektu.

Próbuj¹c zatem dok³adniej okreœliæ stanowiska rysuj¹ce siê w sporze o cha-

rakter kurateli s¹dowej, wskazaæ nale¿a³oby na trzy najwa¿niejsze spoœród nich.

Zwolennicy pierwszego uwa¿aj¹, ¿e kuratela ma charakter wycho-

wawczo-resocjalizacyjny, drugiego: formalnokontrolny, trzeciego zaœ mie-

szany.

Celem niniejszego artyku³u bêdzie wiêc próba przeanalizowania za-

sadnoœci ka¿dego z ich. W tym kontekœcie zaproponowany zostanie inny

jeszcze model, którego elementy s¹ bardziej adekwatne do rozwi¹zañ w kra-

jach Unii Europejskiej.

Roli kuratora s¹dowego w wykonywaniu orzeczeñ s¹dowych, zwi¹za-

nych przede wszystkim ze stosowaniem tzw. probacji, nie sposób przece-

niæ.** Najlepszym jej wyk³adnikiem jest uchwalenie przez Sejm RP w dniu

27 lipca 2001 r. d³ugo oczekiwanej ustawy o kuratorach s¹dowych. Przy-

pomnieæ warto, ¿e Kodeks karny wykonawczy z 1997 roku upowa¿nia³ do

wydania w tej sprawie tylko rozporz¹dzenia Rady Ministrów (por. art. 176

kkw: „Rada Ministrów okreœla w drodze rozporz¹dzenia organizacjê kura-

torskiej s³u¿by s¹dowej...”).

Aczkolwiek znaczenie pracy kuratorów s¹dowych pozostaje poza dys-

kusj¹, otwarty pozostaje – jak ju¿ wspomniano – problem charakteru kura-

teli. Nie rozstrzyga definitywnie tej kwestii powo³any wy¿ej przepis art. 1

ustawy o kuratorach s¹dowych. Przeciwnie, jest doœæ niespójnym kompro-

misem pomiêdzy wymogami zobowi¹zañ probacji wyznaczonymi przez

prawo, widocznych w zadaniach stawianych kuratorom przez Kodeks kar-

ny wykonawczy, wskazaniami pedagogiki resocjalizacyjnej oraz postulata-

mi i wyobra¿eniami samych kuratorów. W tym kontekœcie pozostaje wiêc

ci¹gle aktualne pytanie: jaki obecnie charakter ma kuratela s¹dowa? Czy

kurator jest pedagogicznym pracownikiem s¹du, czy raczej – jak chciano to

okreœliæ w pierwszych projektach aktów prawnych – merytorycznym, b¹dŸ

* Por. Projekt zmian do ustawy usp. Ministerstwo Sprawiedliwoœci, Warszawa 1997.

Tekst niepublikowany, do u¿ytku wewnêtrznego.

** Por. Rozdzia³ VIII Kodeksu karnego (Œrodki zwi¹zane z poddaniem sprawcy pró-

bie).



te¿ kontrolerem wzglêdnie administratorem procesu wykonywania dozo-

ru? A mo¿e jednym i drugim, choæ wydaje siê to pozostawaæ w sprzeczno-

œci? OdpowiedŸ na to pytanie nie jest prosta, zw³aszcza jeœli zestawiæ

za³o¿enia modelu idealnego z efektami ich wdro¿eñ do realiów praktyki

s¹dowej.

Pytanie to jednak jest bardzo istotne, bowiem wiod¹c¹ rolê w zakresie

wykonywania œrodków wolnoœciowych orzeczonych przez s¹d wyznaczono

w³aœnie kuratorowi s¹dowemu. Wynika ona z ustawowej zasady okreœlonej

w art. 58 § 1 kk z 1997 r. Powo³any artyku³ stanowi, ¿e „je¿eli ustawa prze-

widuje mo¿liwoœæ wyboru rodzaju kary, s¹d orzeka karê pozbawienia wol-

noœci tylko wtedy, gdy inna kara lub œrodek karny nie mo¿e spe³niæ celów

kary”. Dozorowanie skazanych w warunkach wolnoœci jest wiêc coraz do-

nioœlejsz¹ alternatyw¹ dla umieszczenia w zak³adzie karnym. Na czym ono

jednak w praktyce polega? Czy ma ono walor wychowawczy, czy te¿ ograni-

cza siê raczej do formalnej kontroli postêpowania osoby dozorowanej?

Treœæ i sposób wykonywania dozoru decyduje bowiem o charakterze samej

kurateli.

Aczkolwiek Kodeks karny wykonawczy zak³ada mo¿liwoœæ powierzania

dozorów ró¿nym podmiotom, do których nale¿y troska o wychowanie, za-

pobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym (art. 170 § 2 kkw), to jednak

kluczow¹ w tym rolê wyznacza kuratorowi s¹dowemu. Pamiêtaæ jednak na-

le¿y, ¿e chocia¿ w literaturze przedmiotu eksponuje siê wychowawcz¹ fun-

kcjê w ca³okszta³cie jego oddzia³ywañ na podopiecznych*, to dozór kuratora

s¹dowego jest instytucj¹ prawa karnego (por. rozdzia³ VIII kk). Mówi¹c

inaczej, realizuje siê go œrodkami prawnymi, w okresie podanym w orze-

czeniu, zaœ jego treœci¹ s¹ okreœlone obowi¹zki, na³o¿one na dozorowanego

(por. art. 72 § 1 i 2 kk). W konsekwencji kurator s¹dowy staje siê organem

postêpowania wykonawczego w odniesieniu do orzeczeñ s¹du (art. 2 kkw).

Tak okreœlony status kuratora, jak równie¿ sama konstrukcja sprawowa-

nych przez niego dozorów sk³ania do postawienia pytania o to, co jest istot¹

jego dzia³alnoœci? Czy oddzia³ywania wychowawcze, których istotê, treœæ i zasady

wypracowa³a pedagogika resocjalizacyjna, czy dzia³alnoœæ formalnokontrolna,

maj¹ca na celu egzekucjê na³o¿onych na skazanego przez s¹d obowi¹zków,

okreœlonych w art. 173 § 2 kkw, a wiêc przez normy prawne, czy te¿ raczej

dzia³alnoœæ pomocowa?

Rozstrzygniêcie tej kwestii nie jest ³atwe. Wymaga bowiem zarówno

analizy ustawowych zadañ kuratora, jak i wskazañ pedagogiki resocjaliza-
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cyjnej, przy jednoczesnym uwzglêdnieniu dyrektyw pracy socjalnej i zasad

prakseologii s¹dowej. Pamiêtaæ przy tym trzeba, ¿e kurator dla doros³ych,

jakkolwiek stanowi organ wykonawczy s¹du stosuj¹cy œrodki prawne

okreœlone w orzeczeniu, zobowi¹zany przestrzegaæ s¹dowych regu³ postê-

powania podanych w ustawie, to jednak jest on z regu³y psychologiem, pe-

dagogiem czy te¿ socjologiem.

Warto przeto w powy¿szym kontekœcie przeanalizowaæ, jakie zadania

wyznaczy³a mu ustawa. Powo³any wy¿ej Kodeks karny wykonawczy w art.

173 § 2 kkw stanowi, ¿e do zakresu dzia³ania s¹dowego kuratora zawodo-

wego nale¿y w szczególnoœci:

1) kontrolowanie zachowania skazanego w okresie próby,

2) sk³adanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianê obo-

wi¹zków w okresie próby, o zwolnienie od wykonywania tych obowi¹zków

albo o oddanie pod dozór lub zwolnienie od dozoru,

3) sk³adanie wniosków o odroczenie lub przerwê wykonania kary, o wa-

runkowe zwolnienie lub o zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolno-

œci,

4) sk³adanie wniosków o odroczenie lub przerwê wykonania kary, o wa-

runkowe zwolnienia, o odwo³anie odroczenia lub przerwê wykonania kary

albo o wykonanie kary zastêpczej,

5) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z organizowaniem i kontrolowa-

niem wykonania kary ograniczenia wolnoœci,

6) udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej,

7) branie udzia³u w posiedzeniach s¹du w przedmiocie wykonywania

œrodków karnych zwi¹zanych z poddaniem sprawcy próbie.

Analiza wskazanego katalogu zadañ mog³aby wiêc prowadziæ do wnios-

ku o przewadze funkcji formalnokontrolnych nad wychowawczymi. Zgod-

nie jednak z brzmieniem art. 171 § 1 kkw, œcis³a kontrola wykonywania

przez skazanego na³o¿onych na niego obowi¹zków i poleceñ ma na celu od-

dzia³ywanie wychowawcze i zapobie¿enie powrotowi do przestêpstwa.

Ranga wydaje siê wiêc byæ odwrócona, czego potwierdzeniem mo¿e byæ

ustawowy zapis, ¿e funkcje kontrolne dope³niaj¹ zadania pomocowe w za-

kresie spo³ecznej readaptacji skazanego, okreœlone w art. 171 § 2 kkw.

Zwa¿ywszy na powy¿sze, mo¿na postawiæ wniosek o pewnym zamiesza-

niu w prawnym okreœleniu charakteru oddzia³ywañ kuratora. Z powo³a-

nych przepisów wynika bowiem, ¿e koncentruj¹ siê one wokó³ funkcji

formalnokontrolnych oraz oddzia³ywañ pomocowych, sprowadzaj¹cych siê

w zasadzie do dysponowania œrodkami z funduszu pomocy postpeniten-

cjarnej.
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Realizacja tych funkcji wyczerpywaæ ma jednak treœæ oddzia³ywania

wychowawczego w okresie sprawowania dozoru.

Analizuj¹c dok³adniej to zagadnienie, nie sposób zauwa¿yæ, ¿e kon-

strukcja ta nie jest do koñca zgodna z teori¹ wychowania. Jego istot¹ jest

bowiem takie oddzia³ywanie na osobowoœæ skazanego, które wyzwala krea-

tywn¹ postawê wobec jej zmiany w kierunku wyznaczonym przez uk-

szta³towany w spo³eczeñstwie system norm i wartoœci, nie zaœ formalna

kontrola tego, co robi, nawet jeœli w œlad za ni¹ idzie pomoc materialna.

Taki stan rzeczy prowokuje wiêc do ponowienia pytania: kim w³aœciwie

jest kurator s¹dowy? Cytowany ju¿ wy¿ej A. Ba³andynowicz wskazuje na

to, ¿e w literaturze wyró¿nia siê w tym zakresie 3 jego modele.

— kuratora jako organizatora oddzia³ywañ resocjalizacyjnych,

— kuratora kontrolera i jednoczeœnie patrona sprawuj¹cego opiekê nad

podopiecznym,

— model kliniczny kuratora*.

Wydaje siê, ¿e przy dzisiejszych regulacjach prawnych, zw³aszcza zaœ

wobec zrezygnowania przez obecnie obowi¹zuj¹cy Kodeks karny wyko-

nawczy z pos³ugiwania siê pojêciem i paradygmatem resocjalizacji, pier-

wszy z tych modeli jest ju¿ nieadekwatny do rzeczywistoœci, jakkolwiek

w przesz³oœci by³ on doœæ rozpowszechniony w praktyce.

Równie¿ trzeci z modeli, model kliniczny, zak³adaj¹cy aktywn¹ interak-

cjê wychowawcz¹ pomiêdzy kuratorem i dozorowanym, wydaje siê za³o¿e-

niem idealistycznym, niemaj¹cym pe³nego uprawomocnienia w obowi¹zu-

j¹cych normach prawnych, a tak¿e prakseologii s¹dowej, któr¹ wyznaczaj¹

realia codziennoœci.

Pozostaje zatem model kuratora kontrolera i patrona. Moim zdaniem

tak¿e i ten model nie jest w pe³ni adekwatny. Zwróciæ trzeba uwagê na to,

¿e tylko w odniesieniu do kuratorów spo³ecznych ustawa nak³ada obo-

wi¹zek odwiedzania dozorowanych w miejscu zamieszkania lub pobytu,

w tym równie¿ w zak³adach karnych, oraz kontaktowania siê z rodzin¹

(art. 174 pkt 1 kkw). Trudno sobie wyobraziæ, aby kurator zawodowy, który

takiego obowi¹zku nie ma, móg³ byæ patronem dozorowanego, a wiêc akty-

wnym wspó³uczestnikiem procesu jego wychowywania, który przecie¿ po-

winien byæ przynajmniej w czêœci umocowany w jego naturalnym œrodowisku

¿yciowym.

Z tego te¿ wzglêdu mo¿na kontestowaæ dominuj¹ce znaczenie wycho-

wawczych oddzia³ywañ kuratora dla doros³ych w ramach wykonywanego
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dozoru. W konsekwencji powstaje jednak zasadnicza w¹tpliwoœæ odnoœnie

do mo¿liwoœci praktycznej aplikacji wypracowanego przez pedagogikê re-

socjalizacyjn¹ wychowawczego modelu samej kurateli.

Aczkolwiek poza dyskusj¹ jest, i¿ rola kuratora polega na wywieraniu

wp³ywu na zachowania i postawy osób oddzia³ywaniom jego poddanych, to

jednak w analizowanym zakresie wp³yw ten nastêpuje przede wszystkim

przez kontrolê tych zachowañ. W relacji: kurator – podopieczny kontrola

oparta na upowa¿nieniu ustawowym wystêpuje przeto z ca³¹ oczywistoœci¹.

Obserwacja codziennej praktyki dostarcza przy tym dowodów na to, ¿e ku-

rator dla doros³ych, pe³ni¹c okreœlone przez ustawê funkcje w postêpowa-

niu wykonawczym, eksponuje formalne uprawnienia do sprawowania w³a-

dzy. Partnerski uk³ad wychowawca – wychowanek, bêd¹cy istot¹ procesu re-

socjalizacj, zostaje wiêc zachowany. Wyra¿a siê to poprzez mo¿liwoœæ stoso-

wania sankcji w wyniku stwierdzenia konkretnych faktów, ujêcia ich w spra-

wozdaniach dla s¹du i sformu³owania wniosków nios¹cych za sob¹ negaty-

wne konsekwencje dla dozorowanego (np. zarz¹dzenie wykonania zawie-

szonej kary pozbawienia wolnoœci). Sprzyja to przestrzeganiu kontroli zacho-

wania przez dozorowanego jako swoistej presji na niego.

Konkluduj¹c, mo¿na przeto kontestowaæ wychowawcz¹ rolê kuratora

w procesie wykonywania kar i œrodków karnych. Kurator s¹dowy, dzia³aj¹c

w ramach postêpowania wykonawczego, spe³nia bowiem rolê, jak¹ wyzna-

czaj¹ mu normy prawne, okreœlaj¹ce istotê dozoru. Jest on wiêc legitymo-

wany ustawowo do pos³ugiwania siê okreœlonymi uprawnieniami w³adczy-

mi, pozwalaj¹cymi stosowaæ nakazy i nak³adaæ obowi¹zki. Ten aspekt domi-

nuje na tyle wyraŸnie w zakresie dzia³añ kuratora, ¿e uzasadniony staje siê

wniosek o praktycznej supremacji kontrolnego modelu kurateli dla doros-

³ych. Za takim modelem kurateli przemawia tak¿e obserwowane od dawna

w krajach Unii Europejskiej, a tak¿e w ostatnich latach równie¿ i w Polsce

zjawisko pasywnoœci osób wchodz¹cych w konflikt z prawem.* Przejawia

siê ono w braku silnej woli i dostatecznego zmotywowania ich do dzia³ania,

tj. osi¹gania spo³ecznie uznawanych, pozytywnych celów, jak równie¿ obo-

jêtnoœci na podejmowane wobec nich oddzia³ywania wychowawcze oraz

terapeutyczne. Towarzyszy temu biernoœæ wobec sk³adanych im propozy-

cji wspó³pracy, niezbêdnej do realizacji procesu wychowawczego oraz przyj-

mowanie postawy roszczeniowej wobec osób sprawuj¹cych dozory i wspo-

magaj¹cych je s³u¿b.
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Z wyników badañ przeprowadzonych przeze mnie w latach 1999 – 2002,

w s¹dach okrêgu poznañskiego, obejmuj¹cych grupê 40 zawodowych kura-

torów dla doros³ych oraz 100 osób przez nich dozorowanych, ekstrapolo-

wanych na teren ca³ej Wielkopolski, przez zestawienie z danymi Rady

Terenowej ds. Spo³ecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w Poznaniu,

Okrêgowego Inspektoratu S³u¿by Wiêziennej w Poznaniu, ponadto Mini-

sterstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, wynika, ¿e zjawisko to zreszt¹ na-

sila siê. Jest ono zapewne wynikiem przemian spo³eczno-gospodarczych*,

zachodz¹cych w naszym kraju, w szczególnoœci zaœ marginalizacji coraz

wiêkszych grup spo³ecznych**.

Z uwagi na powy¿sze, coraz trudniej obecnie uzasadniaæ patronack¹

funkcjê kuratora s¹dowego w procesie readaptacji spo³ecznej skazanych.

Wydaje siê, ¿e z wychowawcy, jakim by³ pocz¹tkowo, sta³ siê on raczej jego

administratorem.

Do takiego wniosku sk³ania mnie te¿ wielomiesiêczna obserwacja ucze-

stnicz¹ca kierunków rozwoju funkcji i zadañ s³u¿b probacyjnych, jak¹ mia-

³em okazjê prowadziæ podczas swoich sta¿ów we Francji i Anglii w latach

1989 – 2000, jak równie¿ podczas pracy w charakterze kuratora w s¹dach

poznañskich w latach 1979 – 1991.

Opierajc siê na tym wyra¿am pogl¹d, ¿e obecnie ukszta³towany model

s³u¿b probacyjnych w tych krajach, jak równie¿ kszta³tuj¹cy siê ci¹gle jesz-

cze w nowej rzeczywistoœci spo³ecznej model polskich s³u¿b kuratorskich

eksponuje ich oddzia³ywania kontrolno-pomocowe na dozorowanych. Wo-

bec kontestowania przez przewa¿aj¹c¹ czêœæ specjalistów wychowuj¹cego

modelu kurateli dla doros³ych, jak równie¿ trudnoœci w merytorycznym

uzasadnieniu modelu wychowuj¹cego – kontrolnego, jest to bowiem anty-

nomia, taki te¿ w³aœnie model nale¿y obecnie proponowaæ. Jest on bardziej

adekwatny do aktualnych potrzeb polityki kryminalnej.

Jako prawn¹ podstawê modelu kontrolno-pomocowego kurateli s¹do-

wej wskazaæ mo¿na powo³ywany ju¿ zapis art. 171 § 1 kkw, który stanowi,

¿e zadaniem kuratora wykonuj¹cego dozór jest pomoc w readaptacji spo³e-
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tacji i Pomocy Skazanym. Informacyjny Biuletyn Inicjatyw Spo³ecznych, Poznañ, gru-

dzieñ 2002.

** Na zjawisko to, odnosz¹c je jednak do Stanów Zjednoczonych, zwraca³ ju¿ w swoim

czasie uwagê R. Marton. Por.: Social theory and social structure. New York 1965.



cznej skazanego. Je¿eli pod pojêciem readaptacji spo³ecznej rozumieæ

w tym przypadku proces uzyskiwania równowagi pomiêdzy potrzebami

skazanego a warunkami i wymogami otoczenia spo³ecznego, w którym

przebywa, to zasadny staje siê wniosek, ¿e wyznacznikiem efektów tego

procesu bêdzie uzyskanie przez niego podstawowych warunków funkcjo-

nowania zgodnego z prawem. Mówi¹c inaczej, chodzi tu o zapewnienie do-

zorowanemu mo¿liwoœci nauki i pracy, zakwaterowania, utrzymania wiêzi

z rodzin¹, poradnictwa i pomocy w rozwi¹zywaniu ró¿nych problemów ¿y-

ciowych, których nie jest on w stanie rozwi¹zaæ samodzielnie, wsparcia ma-

terialnego, itp.

W obecnej rzeczywistoœci spo³ecznej wskazane elementy wspomagania

osoby dozorowanej wydaj¹ siê uzyskiwaæ priorytet nad elementami od-

dzia³ywañ wychowawczych. S¹ te¿ bardziej od nich wymierne, co z pewno-

œci¹ ma istotne znaczenie dla w³adz s¹dowych. Ogólnie przecie¿ wiadomo,

¿e oceniaj¹ one pracê kuratorów w sposób mocno sformalizowany.

Pewne w¹tpliwoœci co do merytorycznego uzasadnienia propozycji wy-

kreowania kontrolno-pomocowego modelu kurateli s¹dowej budzi wszak-

¿e analiza treœci art. 170 § 2kk. Stanowi on, ¿e sprawowanie dozoru mo¿e

byæ powierzone tak¿e stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, do któ-

rych dzia³alnoœci nale¿y troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji

lub pomoc skazanym. Sformu³owanie „troska o wychowanie” kojarzy siê

bowiem jednoznacznie z dotychczasowym paradygmatem kurateli wycho-

wuj¹cej. W pedagogice resocjalizacyjnej jest on ugruntowany na tyle silnie,

¿e jego elementy zosta³y zachowane w normach prawnych Kodeksu karne-

go wykonawczego z 1997 r., choæ obecnie ju¿ mniej konsekwentnie ni¿

w Kodeksie karnym wykonawczym z roku 1969. W tym samym zdaniu bo-

wiem pojawia siê wzmianka o „pomocy skazanym”, przez któr¹ nale¿y

rozumieæ pomoc w urz¹dzeniu sobie ¿ycia w sposób zgodny z oczekiwania-

mi spo³eczeñstwa.

Inne jeszcze w¹tpliwoœci odnoœnie do propozycji wykreowania kontrolno-po-

mocowego modelu kurateli s¹dowej dotycz¹ stopnia organizacyjno-materialnego

przygotowania do tego istniej¹cego obecnie systemu opieki spo³ecznej.

System ten zawiera wiele luk, charakteryzuje go niedostatek osobowo-rze-

czowy. W takim stanie rzeczy powstaje doœæ istotne pytanie, czy kurator

s¹dowy jako organizator procesu readaptacji spo³ecznej dozorowanego jest

w stanie w³¹czyæ go do ogólnego systemu opieki spo³ecznej, czy te¿ w³as-

nym wysi³kiem musi wype³niaæ istniej¹ce w nim luki. Jak siê wydaje, bli¿-

sza rzeczywistoœci jest druga z odpowiedzi. Z istniej¹cej w tym zakresie

sytuacji zdawa³ sobie zapewne sprawê sam ustawodawca, czego wyraz
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mo¿na znaleŸæ w zapisie art. 173 § 2 pkt 6 kkw, który wspomina o udziela-

niu pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej, a wiêc stosunkowo

skromnej, nie zaœ o pomocy z funduszy ogólnego systemu opieki spo³ecznej.

Reasumuj¹c wszystko, co powiedziano powy¿ej, warto wiêc zg³osiæ

w tym miejscu propozycjê zmian w organizacji polskich s³u¿b probacyj-

nych. Zanim zostan¹ one przedstawione, nale¿y siê jeszcze uwaga, ¿e jak-

kolwiek probacja w klasycznym ujêciu polega na oddaniu skazanego pod

dozór, sprawowanie dozorów powierza siê na ogó³ kuratorom s¹dowym, to

jednak zgodnie z treœci¹ art. 170 § 2 kkw kr¹g podmiotów sprawuj¹cych do-

zór mo¿e byœ znacznie szerszy. Obejmuje on bowiem tak¿e stowarzyszenia,

organizacje lub instytucje, do których dzia³alnoœci nale¿y troska o wycho-

wanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym albo osoby godne

zaufania. Z tego punktu widzenia pojêcie s³u¿b zajmuj¹cych siê wykony-

waniem œrodków probacyjnych nie jest to¿same z pojêciem kuratorskiej

s³u¿by s¹dowej. Oba pojêcia zakresowo krzy¿uj¹ siê. W takim oto kontekœ-

cie nale¿y zatem szukaæ mo¿liwoœci zmian.

Dodatkowym ku temu argumentem s¹ spory wokó³ u¿ywanego trady-

cyjnie pojêcia resocjalizacji. Stanis³aw Pawela analizuj¹c ten problem, pi-

sze wprost, i¿ wspó³czesne pogl¹dy i wyniki badañ wskazuj¹, ¿e stawianie

zadañ resocjalizacyjnych wobec wszystkich skazanych jest postulatem nie-

realnym, a wobec czêœci sprawców, którzy nie wymagaj¹ resocjalizacji, nie-

celowym.*

Koncepcja odrzucenia przymusu resocjalizacji wywiedziona tak¿e zo-

sta³a z prawa miêdzynarodowego, dotycz¹cego poszanowania praw i wolno-

œci osobistych ka¿dego cz³owieka, w tym równie¿ skazanego. Cz³owiek

bowiem ma prawo decydowaæ, czy chce rekonstrukcji w³asnej osobowoœci

i postawy ¿yciowej, czy te¿ nie.

Jeœli zatem resocjalizacja skazanych sta³a siê zasad¹ sporn¹ w doktrynie,

w konsekwencji czego Kodeks karny wykonawczy z roku 1997 zrezygno-

wa³ z jej powo³ywania, to uzasadniony wydaje siê wniosek o koniecznoœci

takiej reorganizacji s³u¿b probacyjnych, która pozwoli³aby w znacznie wiê-

kszym ni¿ dotychczas stopniu podejmowaæ dzia³ania z zakresu social empo-

wering le¿¹cego u pod³o¿a nurtu pracy socjalnej. Znajduje on zreszt¹ opar-

cie równie¿ w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach s¹do-

wych.** Przepis ten stanowi, ¿e zawodowy kurator s¹dowy obowi¹zany jest

do wspó³pracy z w³aœciwym samorz¹dem i organizacjami spo³ecznymi, któ-
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re statutowo zajmuj¹ siê œwiadczeniem pomocy spo³ecznej w œrodowisku

otwartym. Pomocy tej udziela siê na zasadach okreœlonych w ustawie o po-

mocy spo³ecznej z dnia 29 listopada 1990 r.*, zaœ do jej œwiadczenia powo³a-

ni s¹ przede wszystkim pracownicy socjalni, których status zawodowy

reguluje rozdzia³ 2 tej¿e ustawy. Maj¹c zatem na uwadze powy¿sze, celowe

wydaje siê zaproponowanie wzmocnienia kuratorskiej s³u¿by s¹dowej t¹

kategori¹ pracowników. Zadania pracowników socjalnych w analizowanym

tu zakresie pokrywaj¹ siê bowiem z zadaniami kuratorów s¹dowych, zaœ

sprawowanie dozorów mo¿na powierzaæ tak¿e innym osobom.

Modelow¹ propozycjê w tym zakresie pokazuje poni¿szy schemat.

Schemat 1. Proponowany model kurateli kontrolno-pomocowej

W proponowanym modelu ujêto sekcjê socjaln¹, która by³aby zorgani-

zowana, obok zespo³ów kuratorskich, przy s¹dzie okrêgowym. W sekcji

takiej mog³oby pracowaæ – w zale¿noœci od potrzeb – od 1 do kilku praco-

wników socjalnych.
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Kwesti¹ do dyskusji jest usytuowanie sekcji oraz podleg³oœæ jej praco-

wników. Moim zdaniem mo¿liwe s¹ 2 rozwi¹zania. W pierwszym sekcja ta

stanowi³aby czêœæ ogólnej struktury organizacyjnej pomocy spo³ecznej,

podlegaj¹c pod oœrodek pomocy spo³ecznej. By³aby wiêc niejako jego

agend¹ przy s¹dzie okrêgowym. Pracownicy sekcji byliby zatem niezale¿ni

od w³adz s¹dowych. Rozwi¹zanie to ma tê zaletê, ¿e dawa³oby im mo¿li-

woœæ samodzielnoœci dzia³ania zarówno w zakresie ustalania sytuacji

spo³eczno-materialnej osób dozorowanych w drodze pog³êbionych wywia-

dów œrodowiskowych, jak i dysponowania œrodkami na pomoc spo³eczn¹.

Bêd¹c usytuowanymi w ogólnej strukturze organizacyjnej pomocy spo³e-

cznej, pracownicy sekcji mieliby te¿ ³atwiejszy dostêp do œrodków bê-

d¹cych w jej dyspozycji.

W drugim wariancie sekcja socjalna stanowi³aby czêœæ kuratorskiej

s³u¿by s¹dowej, podlegaj¹c kuratorowi okrêgowemu. Ustawow¹ delega-

cjê do tego daje w tej chwili art. 50 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.

o pomocy spo³ecznej. Stanowi on, ¿e pracownicy socjalni mog¹ byæ rów-

nie¿ zatrudniani w innych instytucjach (ni¿ oœrodki pomocy spo³ecznej,

przyp. PS), wykonuj¹c zadania tych jednostek w zakresie pomocy spo³e-

cznej.

Sekcja ta usytuowana by³aby równie¿ na poziomie s¹du okrêgowego.

Byæ mo¿e nie jest to wystarczaj¹ce z punktu widzenia potrzeb pomocy dla

ogó³u dozorowanych, jednak adekwatne do aktualnych mo¿liwoœci s¹do-

wnictwa. Zalet¹ takiego rozwi¹zania jest wiêksza dyspozycyjnoœæ praco-

wników socjalnych wzglêdem kuratorów, œciœlejsza integracja ze struktu-

rami s¹dowymi, ponadto ³atwiejszy proces jego wprowadzenia w ¿ycie

z uwagi na obowi¹zuj¹ce obecnie ustawodawstwo (por. art. 50 ustawy o po-

mocy spo³ecznej). Warto zauwa¿yæ, ¿e proponowane wzmocnienie kurator-

skiej s³u¿by s¹dowej serwisem socjalnym sprawdzi³o siê ju¿ w niektórych

krajach Europy Zachodniej (np. we Francji, gdzie istnieje serwis socjalny

przy Tribunal de Grande Instance podlegaj¹cy Regionalnej Dyrekcji

Zdrowia i Opieki Spo³ecznej).

Koñcz¹c, przy okazji zg³oszenia propozycji modelowych w zakresie

wzmocnienia i rozbudowy kuratorskiej s³u¿by s¹dowej o sekcje pracowni-

ków socjalnych, warto na koniec wskazaæ na dwie jeszcze kwestie. Pier-

wsza dotyczy zakresu zadañ stawianych pracownikom socjalnym. Nie ma

przeszkód, aby – na podstawie art. 170 § 2 kkw – pracownikom socjalnym

powierzyæ dozory nad skazanymi, tym bardziej ¿e do ich kompetencji nale-

¿y ustalanie sytuacji œrodowiskowej skazanych pozostaj¹cych na wolnoœci

oraz rodzaju i zakresu ich potrzeb.
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Druga kwestia dotyczy kontroli sposobu wykorzystania przez dozoro-

wanych przyznanych im œrodków. W tym zakresie celowe wydaje siê sfor-

mu³owanie postulatu de lege ferenda, aby art. 173 § 2 pkt 6 kkw zredagowaæ

jako: „udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz in-

nych funduszy, nadto kontrolowanie sposobu wykorzystania przez dozoro-

wanych przyznanych im œrodków”.

Reasumuj¹c, wskazane w artykule fakty i okolicznoœci przemawiaj¹ za

modyfikacj¹ spojrzenia na dotychczas ugruntowany pogl¹d co do wycho-

wuj¹cego modelu kurateli s¹dowej. Wydaje siê, ¿e wiele argumentów prze-

mawia za stwierdzeniem, i¿ w przypadku doros³ych ugruntowuje siê obecnie

model kontrolno-pomocowy. Kolejnoœæ tych okreœleñ nie jest przy tym

przypadkowa. Z zapisów ustawowych wynika bowiem, ¿e przewa¿aj¹ca

czêœæ zadañ kuratora to zadania o charakterze formalnokontrolnym (por.

np. art. 173 § 2 kkw). Proces spo³ecznej readaptacji skazanych nie mo¿e je-

dnak polegaæ tylko na egzekwowaniu od dozorowanych okreœlonych pra-

wem obowi¹zków oraz kontrola tego, jak z nich siê wywi¹zuj¹. Dla jego

powodzenia konieczne jest tak¿e szeroko rozumiane ich wsparcie spo-

³eczne, w tym pomoc z zakresu opieki spo³ecznej. Z tego punktu widzenia

postulat powo³ania sekcji socjalnych przy kuratorskiej s³u¿bie s¹dowej jest

z pewnoœci¹ uzasadniony.

Widoczna jest tu zreszt¹ pewna analogia wynikaj¹ca z art. 50 ustawy

o pomocy spo³ecznej, który przewiduje mo¿liwoœæ zatrudnienia pracowni-

ków socjalnych w zak³adach karnych. Mo¿e wiêc warto by w którymœ

z s¹dów okrêgowych sprawdziæ w drodze eksperymentu przydatnoœæ pro-

ponowanych rozwi¹zañ dla procesu wykonywania œrodków wolnoœcio-

wych?



Kpt. Pawe³ Nasi³owski

Projekt modelu systemu probacji

Projekt niniejszego modelu systemu probacji ujmuje go w szerokim za-

kresie realizowanych zadañ i proponowanych rozwi¹zañ w przeciwieñstwie

do stosowanego, przyjmowanego aktualnie w¹skiego ujêcia probacji jako

tylko funkcji kontrolnej przy sprawowaniu nadzoru i dozoru nad wykony-

waniem niektórych œrodków karnych.
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Diagnoza wyjœciowa do tworzenia niniejszego projektu
modelu systemu probacji

Obecny stan prawny, w tym g³ównie zapisy Kodeksu karnego wyko-

nawczego dotycz¹ce:
— grzywny (Rozdzia³ VIII kkw) i kary ograniczenia wolnoœci (Rozdzia³ IX

kkw):

Art. 45 § 1, § 2, § 3 kkw

Art. 51 kkw

Art. 53 § 1 i § 2 i § 3 kkw wraz z art. 54, art. 55 kkw

Art. 56 § 1 i § 2 i § 3 kkw wraz z art. 57, art. 58, art. 59, art. 60, art. 61,

art. 62, art. 63, art. 63a, art. 64, art. 65, art. 66 kkw,
— uczestnictwa spo³eczeñstwa w wykonywaniu orzeczeñ oraz pomocy

w spo³ecznej readaptacji skazanych (Rozdzia³ VII kkw):

Art. 38 § 1 i § 2 kkw

Art. 39 § 1 § 2; art. 40 § 1, § 2, § 3; art. 42 § 1, § 2, § 3 kkw

Art. 41 § 1 i § 2 kkw

Art. 43 § 1 i § 2 i § 3 kkw

stanowi¹ ogóln¹ doœæ dobr¹ podstawê do szerszego stosowania kar alterna-

tywnych w stosunku do kary pozbawienia wolnoœci i praktycznego stoso-

wania szerzej rozumianych œrodków probacyjnych, pozwalaj¹c tym na

tworzenie i funkcjonowanie ca³ego systemu.

W praktyce polskiej polityki karnej œrodki te nie znalaz³y dotychczas na-

le¿ytego uznania, adekwatnego do ich znaczenia – s¹ one stosowane zbyt

rzadko, okazjonalnie, bez szerszych perspektyw, w wiêkszoœci z nastêpu-

j¹cych powodów:

— brak odpowiedniej liczby miejsc i instytucji otwartych, przygotowanych

do realizacji kar alternatywnych i innych œrodków probacyjnych, które

by³yby wiarygodnym partnerem dla wymiaru sprawiedliwoœci i spo³e-

czeñstwa,

— ró¿ne bariery praktyczne w realizacji zadañ probacyjnych wynikaj¹ce

z niedoskona³oœci obowi¹zuj¹cych norm prawnych i wymogów admini-

stracyjnych,

— zbyt ma³y zakres wykonywanych zadañ i niska ranga istniej¹cych ju¿

w Polsce pilota¿owych placówek (programów) w ujêciu ca³ego systemu

wymiaru sprawiedliwoœci,

— brak koordynacji tych zadañ fragmentarycznie, „samodzielnie” realizo-

wanych przez ró¿ne instytucje rz¹dowe, samorz¹dy, koœcio³y, organiza-

cje obywatelskie i inne statutowo uprawnione podmioty oraz w³aœciwej
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kontroli nad ich wykonaniem (g³ównie pod wzglêdem efektywnoœci

i zgodnoœci z obowi¹zuj¹cym prawem oraz szeroko pojêtym po¿ytkiem

publicznym),

— funkcjonowanie z³ej tradycji w polskiej polityce karnej, gdzie doœæ ³at-

we w praktyce jest stosowanie bezwzglêdnej kary pozbawienia wolnoœci

jako najbardziej uniwersalnego i „najskuteczniejszego” œrodka karnego

(wed³ug niektórych polityków w ten sposób poprawia siê poziom bez-

pieczeñstwa spo³ecznego, a w³aœciwie jest to tylko populistyczna, poli-

tyczna deklaracja bazuj¹ca na zagro¿eniach i najni¿szych instynktach

spo³ecznych).

Takie podejœcie do polityki karnej powoduje niewydolnoœæ systemu

wymiaru sprawiedliwoœci i przeludnienie zak³adów karnych. Nadu¿ywanie

stosowania kary pozbawienia wolnoœci równie¿ w polityce ekonomicznej

pañstwa przynosi wielkie wydatki, straty bud¿etowe, a w ¿yciu spo³ecznym

straty te s¹ wrêcz nieoszacowalne i czêsto nieodwracalne. Nie sprzyja to ró-

wnie¿ praktycznej realizacji œrodków probacyjnych i sankcji spo³ecznych,

co jednoczeœnie powoduje opóŸnienia w pracach i próbach tworzenia ca³e-

go systemu probacji w Polsce.

— ogólne problemy finansowe polskiego wymiaru sprawiedliwoœci dodat-

kowo utrudniaj¹ równie¿ tworzenie systemu probacji i opóŸniaj¹ pocz¹t-

ki jego wdro¿enia,

— brak œwiadomoœci i praktyki umo¿liwiaj¹cej niezw³oczn¹ realizacjê zna-

cznej czêœci œrodków probacyjnych bez koniecznoœci wielkich nak³a-

dów finansowych.

Podstawowe zadania i kompetencje
poszczególnych szczebli systemu probacji

I. Ministerstwo Sprawiedliwoœci
– koordynacja i nadzór systemu probacji

Tworz¹ je: Ministerstwo Sprawiedliwoœci wraz ze S³u¿b¹ Wiêzienn¹

przy udziale przedstawicieli rz¹du, parlamentu we wspó³pracy z innymi

urzêdami centralnymi i oœrodkami naukowymi.

Kompetencje:

— ogólna diagnoza potrzeb i mo¿liwoœci stosowania œrodków probacyj-

nych, ich planowanie, nadzór i koordynacja nad wdra¿aniem na wszyst-

kich poziomach,
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— monitoring efektywnoœci systemu wraz z ewaluacj¹,

— identyfikacja problemów w dzia³aniu systemu oraz przeciwdzia³anie im,

— uaktualnianie i dostosowywanie obowi¹zuj¹cych przepisów, by nie stwa-

rza³y dodatkowych barier dla funkcjonowania systemu,

— tworzenie ekonomicznych podstaw dzia³ania systemu probacji, pozys-

kiwanie Ÿróde³ finansowania,

— propagowanie idei probacji poprzez ukazanie efektów jej funkcjonowa-

nia w ca³ym systemie wymiaru sprawiedliwoœci, ze szczególnym uwzglê-

dnieniem niskich kosztów ekonomicznych wykonania alternatywnych

œrodków karnych, które przynosz¹ jednoczeœnie wielkie korzyœci w wy-

miarze spo³ecznym,

— wspó³praca ze spo³eczeñstwem, podkreœlenie roli udzia³u spo³eczeñ-

stwa w wykonywaniu œrodków karnych – realizacja modelu sankcji spo-

³ecznych i kary sprawiedliwej,

— szkolenie kadry do realizacji programów probacyjnych,

— wspó³praca miêdzynarodowa w doskonaleniu systemu,

— wspó³praca z oœrodkami naukowymi pomagaj¹ca w usprawnianiu i obiek-

tywnej ocenie funkcjonowania systemu probacji,

— wspó³praca z mediami – pozyskiwanie zwolenników do rozwoju probacji

II. S¹dy okrêgowe i s¹dy rejonowe

— orzekanie i nadzór nad wykonaniem œrodków probacyjnych, w tym g³ó-

wnie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolnoœci, analiza ich

stosowania i diagnoza problemów,

— kreowanie racjonalnej polityki karnej w dziedzinie orzekania i wykony-

wania œrodków probacyjnych i kar alternatywnych z uwzglêdnieniem

szczególnej roli i funkcji kuratorów s¹dowych w wykonywaniu zadañ sy-

stemu probacji oraz udzia³u spo³eczeñstwa,

— wspó³praca z terenowymi organami administracji pañstwowej i samo-

rz¹dami oraz organizacjami obywatelskimi, koœcio³ami i innymi pod-

miotami uczestnicz¹cymi w realizacji zadañ systemu probacji, kar

alternatywnych oraz podejmuj¹cych dzia³ania prewencji kryminalnej i re-

adaptacji spo³ecznej,

— prowadzenie i aktualizowanie wykazu instytucji, miejsc, placówek

i podmiotów, które w obszarze dzia³ania danego s¹du mog¹ wykonywaæ

kary alternatywne i inne œrodki probacyjne oraz ich kontrola.
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III. Kuratorzy s¹dowi, s³u¿by penitencjarne, s³u¿by socjalne

— udzia³ w wykonaniu œrodków probacyjnych i kar alternatywnych oraz

nadzór nad ich realizacj¹,

— s³u¿by penitencjarne zapewniaj¹ realizacjê tych œrodków probacyjnych,

które dope³niaj¹ koñcow¹ fazê stosowania kary pozbawienia wolnoœci

i s¹ ju¿ elementami programów aktywizacji, readaptacji spo³ecznej oraz

przygotowanie do wolnoœci,

— s³u¿by socjalne – w ramach posiadanych uprawnieñ i przy udziale w³as-

nych œrodków finansowych z wykorzystaniem struktury organizacyjnej

swoich placówek wspó³pracuj¹ w realizacji zadañ systemu probacji,

readaptacji spo³ecznej i prewencji kryminalnej,

— pomagaj¹ w tworzeniu miejsc do wykonania kar zastêpczych, readapta-

cji spo³ecznej i placówek dzia³añ probacyjnych oraz ich kontroli i nadzoro-

wi,

— realizuj¹ zapisy ustawowe i porozumienia dotycz¹ce bliskiej wspó³pracy

z kuratorami s¹dowymi i s³u¿bami penitencjarnymi.

IV. Terenowe organy administracji pañstwowej
i samorz¹dy terytorialne

— udzia³ instytucji, urzêdów terenowych organów administracji pañstwo-

wej i samorz¹dów terytorialnych w wykonaniu œrodków probacyjnych,

kar alternatywnych oraz realizacji zadañ readaptacji spo³ecznej i pre-

wencji kryminalnej na ich obszarze dzia³ania,

— realizacja œrodków probacyjnych i kar alternatywnych we wspó³pracy

z organami administracji pañstwowej i samorz¹dami terytorialnymi ze

szczególnym uwzglêdnieniem potrzeb danej spo³ecznoœci, np. wojewódz-

twa, powiatu, gminy, które mog¹ byæ zrealizowane w ramach wykonywa-

nych tam kar alternatywnych, np. kary ograniczenia wolnoœci z rygorem

wykonania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cele spo³eczne lub nie-

odp³atnej pracy spo³ecznie u¿ytecznej w zamian za nieop³acon¹ grzywnê,

— istotny udzia³ terenowych organów administracji pañstwowej i samo-

rz¹dów terytorialnych w wykonywaniu wspólnych zadañ ujêtych w sy-

stemie probacji w dziedzinie readaptacji spo³ecznej oraz prewencji

kryminalnej dla danego województwa, powiatu, gminy w ramach

przyjmowanych i realizowanych tam aktualnie planów strategii spo³e-

cznych i ekonomicznych z mo¿liwoœci¹ œrodków finansowych,
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— wykorzystanie istniej¹cych ju¿ wojewódzkich struktur rad terenowych

ds. spo³ecznej readaptacji do propagowania idei kary sprawiedliwej,

sankcji spo³ecznych, do inicjowania i organizowania dzia³añ i placówek

probacyjnych oraz miejsc wykonania kar alternatywnych oraz ich ani-

macji i koordynacji.

V. Organizacje obywatelskie, koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe

— udzia³ stowarzyszeñ, fundacji, koœcio³ów, zwi¹zków wyznaniowych i in-

nych organizacji obywatelskich w propagowaniu idei probacji, kary

sprawiedliwej, sankcji spo³ecznych (œrodków karnych realizowanych

z udzia³em spo³eczeñstwa lokalnego dla jego po¿ytku), dzia³añ prewen-

cji kryminalnej, aktywizacji i readaptacji spo³ecznej,

— realizacja w placówkach tych organizacji i koœcio³ach wraz z wykorzysta-

niem ich struktur ogólnopolskich œrodków probacyjnych, kar alternaty-

wnych, programów aktywizacji i readaptacji spo³ecznej oraz prewencji

kryminalnej.

Podsumowanie

Opisane wy¿ej zadania i zale¿noœci miêdzy poszczególnymi szczeblami

niniejszego projektu systemu probacji w wiêkszoœci wynikaj¹ z aktualnie

obowi¹zuj¹cych norm prawnych, miêdzyresortowych umów i porozumieñ,

które najczêœciej nie funkcjonuj¹ w praktyce lub realizowane s¹ wycinko-

wo w bardzo w¹skim zakresie danego resortu lub instytucji.

Projekt ten ujmuje tylko najwa¿niejsze mechanizmy, zjawiska najbar-

dziej charakterystyczne i istotne dla szeroko ujêtego systemu polskiej pro-

bacji. Wiele kwestii i problemów wymaga szczegó³owego rozwiniêcia,

uzale¿nionego od kierunki i zakresu przyjêtego w dalszych placówkach

nad tym projektem. G³ównym za³o¿eniem tego modelu by³a próba upo-

rz¹dkowania i pokazania systemowego ujêcia aktualnie realizowanych ró¿-

norodnych dzia³añ probacyjnych, które wykonywane bez koordynacji,

odrêbnie, wycinkowo uniemo¿liwiaj¹ osi¹gniêcie oczekiwanych efektów

(poprzez to negatywnie wp³ywaj¹ na sprawnoœæ ca³ego systemu wymiaru

sprawiedliwoœci).
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Opracowany obraz graficzny modelu liniami ci¹g³ymi wskazuje drogê

realizacji zadañ i ich kontrolê, a lini¹ przerywan¹ wymianê informacji.

Podstawowe za³o¿enia do schematu organizacyjnego
systemu probacji

I. Ministerstwo Sprawiedliwoœci – koordynacja i nadzór systemu probacji

Nawi¹zanie porozumieñ z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki

Spo³ecznej w zakresie ustawy o po¿ytku publicznym i zatrudnieniu socjal-

nym oraz umów o wspó³pracy z Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ i Episkopatem

Polski.

II. S¹dy okrêgowe i s¹dy rejonowe

S¹dy okrêgowe – nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ wprowadzenia nowej

funkcji „sêdziego ds. probacji”, która by³aby wprowadzona przez prezesa

s¹du okrêgowego bez dodatkowych nak³adów finansowych, stosuj¹c prze-
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suniêcie kompetencji (najlepiej do³¹czona do zakresu obowi¹zków sêdzie-

go penitencjarnego lub wizytatora).

„Sêdzia ds. probacji” sprawowa³by nadzór nad orzekaniem i wykonywa-

niem œrodków probacyjnych i kar zastêpczych na terenie swojego okrêgu

z pe³nym udzia³em kuratora okrêgowego lub innego wyznaczonego kura-

tora.

S¹dy rejonowe – powo³anie zespo³ów roboczych ds. probacji sk³ada-

j¹cych siê z sêdziego sekcji wykonawczej i kuratora.

III. Kuratorzy s¹dowi, s³u¿by penitencjarne, s³u¿by socjalne

S³u¿by penitencjarne zawsze wspó³dzia³a³y z kuratorami i s³u¿bami

socjalnymi, gdzie aktualnie zadania probacyjne oraz programy aktywizacji,

readaptacji spo³ecznej mog¹ byæ wykonywane przez wychowawców i wy-

chowawców ds. pomocy postpenitencjarnej.

S³u¿by socjalne – na podstawie ich struktury i finansów s¹ przygoto-

wane do wspó³pracy w dziedzinie aktywizacji, readaptacji spo³ecznej oraz

realizacji innych œrodków probacyjnych. Niektóre zakresy tej wspó³pracy

nale¿y udoskonaliæ (np. wspó³praca w realizacji kar alternatywnych).

IV. Terenowe organy administracji pañstwowej
i samorz¹dy terytorialne

Poprzez ich strukturê delegatur oraz samorz¹dowych rad ró¿nego szczeb-

la i komisji istnieje koniecznoœæ w ró¿nych œrodowiskach podjêcia prób

organizacji miejsc do realizacji dzia³añ probacyjnych i wykonania kar alter-

natywnych, które bêd¹ realizowane na potrzeby danej spo³ecznoœci powia-

tu, gminy, z jej udzia³em i przy wspólnej kontroli.

V. Organizacje obywatelskie, koœcio³y, zwi¹zki wyznaniowe

Stanowi¹ zupe³nie niedocenione dotychczas w swym potencjale i pro-

fesjonalnym przygotowaniu miejsc do realizacji zadañ systemu probacji,

kar alternatywnych, programów aktywizacji i readaptacji spo³ecznej

oraz prewencji kryminalnej. Dotychczas w skali kraju ponad 400 ró¿nych

organizacji obywatelskich, w tym równie¿ czêœæ koœcio³ów, wyrazi³o zain-
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teresowanie i spe³ni³o warunki formalne, by nawi¹zaæ przewidziane prawem

porozumienia o wspó³pracy i realizacji zadañ, g³ównie ze S³u¿b¹ Wiêzienn¹

i Ministerstwem Sprawiedliwoœci. Na tej bazie wspomniane formy wspó³-

pracy nale¿y rozwijaæ i doskonaliæ w dziedzinie œrodków probacji i wykona-

nia kar alternatywnych w placówkach organizacji obywatelskich i instytu-

cjach, obiektach zarz¹dzanych przez koœcio³y i wspólnoty wyznaniowe.

Szczególne dzia³anie schematu organizacyjnego zostanie uzupe³nione

po zakoñczeniu opracowañ modelu systemu probacji.

Uwagi koñcowe

Najwiêksze przeszkody, które obecnie i w przysz³oœci mog¹ bardzo

utrudniaæ funkcjonowanie systemu probacji, realizacjê œrodków probacyj-

nych i wykonanie kar zastêpczych, to obowi¹zek ubezpieczenia od NW

skazanych na kary alternatywne i uczestników innych dzia³añ probacyj-

nych oraz koniecznoœæ wykonania podstawowych badañ lekarskich z za-

kresu medycyny pracy. Z powodu tych obowi¹zków, które wymagaj¹ ponie-

sienia kosztów ubezpieczenia i badañ ze strony podmiotu realizuj¹cego te

œrodki karne, wiele z nich nie jest w stanie ich op³aciæ i g³ównie z tego po-

wodu kary alternatywne nie s¹ wykonywane.

Rozwi¹zaniem skutecznym tego problemu jest objêcie centralnym sys-

temem ubezpieczenia od NW wszystkich skazanych na kary alternatywne

i œrodki probacji oraz finansowanie badañ w ramach œwiadczeñ op³acanych

z Narodowego Funduszu Zdrowia.



Sesja III

Stosowanie kar

i œrodków probacyjnych

z uwzglêdnieniem przestrzegania

praw cz³owieka





Panel 1.

Probacja w polityce karnej

Przewodnicz¹cy obrad:

prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich





Pp³k Krzysztof Olkowicz
Dyrektor okrêgowy S³u¿by Wiêziennej w Koszalinie

Panie Przewodnicz¹cy, Pani Senator, Szanowni Pañstwo!

Okrêgowy Inspektorat w Koszalinie to jest dziewiêæ jednostek peniten-

cjarnych, cztery tysi¹ce skazanych. Z ca³¹ pewnoœci¹ oczekujecie pañstwo

pewnej refleksji praktyka. Ja jednak zacznê od pewnego w¹tku historycz-

nego.

Otó¿ w 1603 r., data pewnie nie jest przypadkowa, zbudowano w zak³adzie

amsterdamskim osobne pomieszczenie zas³uguj¹ce na specjaln¹ uwagê, po-

niewa¿ jego architektura, organizacja przypomina³y ca³kowicie póŸniejsze

wiêzienie. Noc¹ pensjonariusze byli zamykani w odrêbnych pomieszcze-

niach, celach, a we dnie pracowali i uczyli siê wspólnie. By³ to pierwszy wariant

wykonania kary pozbawienia wolnoœci w intencji wychowawczej.

M³odzi wiêŸniowie uczyli siê tam, pracowali, przy czym praca by³a od-

p³atna. Nadzieja na wychowanie przez pracê, odp³atnoœæ pracy, a wiêc wiê-

zieñ by³ zainteresowany prac¹, przebywanie na sta³e w zak³adzie pastora

i nauczyciela wyraŸnie okreœlaj¹ wychowawczy charakter tej placówki.

Tak wiêzienia amsterdamskie opisuje pan profesor Henryk Machel

w swojej ksi¹¿ce „Psychospo³eczne uwarunkowania pracy resocjalizacyj-

nej personelu wiêziennego”.

Zak³ad amsterdamski dziêki wzorowej organizacji i zupe³nie nowym

metodom pracy z pensjonariuszami sta³ siê pierwszym wzorem pracy

z przestêpcami w warunkach izolacji spo³ecznej. Warto dzisiaj, a mija do-

k³adnie czterysta lat od powo³ania zak³adów amsterdamskich, zastanowiæ

siê, w jakim miejscu jest polskie wiêziennictwo, polski system peniten-

cjarny.

Bior¹c za podstawê rozwa¿añ treœæ art. 67 Kodeksu karnego, o znaczeniu

normatywnym, traktuj¹c zawart¹ w nim regulacjê jako postulat ustawowy,

to znaczy, do czego nale¿y d¹¿yæ wykonuj¹c karê pozbawienia wolnoœci
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zgodnie z wyra¿on¹ wol¹ ustawodawcy, nie ma w¹tpliwoœci co do wycho-

wawczej, reedukacyjnej funkcji kar.

Odrêbny problem stanowi fakt, w jakim stopniu tak okreœlone cele kary

mog¹ byæ w praktyce realizowane. Ustawodawca unormowa³ nie tylko cele

kary, ale tak¿e w § 3 cytowanego przepisu okreœli³ najwa¿niejsze œrodki od-

dzia³ywania na skazanych, do których w pierwszej kolejnoœci zaliczy³ wy-

konywanie pracy, zw³aszcza je¿eli to sprzyja zdobywaniu odpowiednich

kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajêcia kulturalno-oœwiatowe, spor-

towe, których zadaniem jest po¿yteczne wype³nienie czasu.

Tu znowu warto popatrzeæ, czy te œrodki s¹ realizowane praktycznie.

Za podstawê rozwa¿añ wezmê jeden z zak³adów znajduj¹cych siê na te-

renie inspektoratu, Zak³ad Karny w Wierzchowie w Zachodniopomor-

skiem. Zak³ad dla piêciuset piêædziesiêciu skazanych, który w 1998 r.

przejêliœmy od PKP, poniewa¿ wczeœniej by³ zbudowany jako zak³ad

s³u¿¹cy skazanym, którzy z kolei pracowali na terenie bazy PKP w Wie-

rzchowie.

Dzisiaj nie ma ju¿ bazy, dzisiaj nie ma ju¿ zupe³nie zatrudnienia zewnê-

trznego w tym zak³adzie. Dzisiaj s¹ dylematy dyrektora, co zrobiæ w pier-

wszej kolejnoœci, bo w pierwszej kolejnoœci mamy zupe³nie zdekapitalizo-

wane pawilony mieszkalne, do tego stopnia, ¿e wiosn¹ grzyb na œcianach

i suficie jest tak du¿y, ¿e zagra¿a to bezpieczeñstwu sanitarnemu kraju.

Mamy tam mo¿liwoœæ odtworzenia pewnej bazy do prowadzenia zajêæ dy-

daktycznych, oœwiatowych, edukacyjnych, tylko maj¹c do wyboru, czy

w pierwszej kolejnoœci remont bazy, remont pawilonów, gdzie mieszkaj¹

skazani, czy bazy edukacyjno-wychowawczej, to naturalnie w pierwszej

kolejnoœci remontuje siê pawilony.

W ten oto sposób w³aœciwie pobyt skazanego sprowadza siê do tego, ¿e

poza spacerem, zajêciami kulturalno-oœwiatowymi dwadzieœcia trzy godzi-

ny na dwadzieœcia cztery przebywa w celi oœmio-, dwunastoosobowej. Na

piêciuset piêædziesiêciu skazanych mamy jedenastu wychowawców, œre-

dnio na jednego wychowawcê przypada oko³o siedemdziesiêciu, czasami

osiemdziesiêciu skazanych. W tych warunkach naturalnie wszelka praca

reedukacyjna, resocjalizacyjna jest bardzo trudna. Nie oznacza to, ¿e nic siê

nie robi. Problem powa¿ny polega na tym, ¿e to, co siê robi, nie ma waloru

powszechnoœci.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e nie ma lepszego czasu, zw³aszcza dla m³odo-

cianych, jak pobyt w zak³adzie karnym, gdzie mo¿na by prowadziæ w³aœnie

zajêcia edukacyjne, tylko to, o czym by³a ju¿ tutaj mowa, absolutny brak

œrodków powoduje, ¿e te zajêcia nie s¹ prowadzone.
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Na podstawie ustawy o bezrobociu moglibyœmy korzystaæ z oœrodków

urzêdów pracy, ale w tej¿e ustawie w art. 2 jest podmiotowe wy³¹czenie

skazanych. Skazani nie zostali uznani za bezrobotnych, a wiêc nawet je¿eli

jest wola urzêdów pracy, ¿eby daæ pieni¹dze dla skazanych, to jest ten za-

kaz wynikaj¹cy z regulacji ustawowych, o których powiedzia³em.

Innym przyk³adem s³aboœci ca³ego systemu jest oœrodek zewnêtrzny

w Ustce. Oœrodek na trzystu dziesiêciu skazanych, zak³ad pó³otwarty,

gdzie przebywaj¹ skazani, którzy rzeczywiœcie nie stanowi¹ zagro¿enia dla

bezpieczeñstwa publicznego. Codziennie osiemdziesiêciu, stu skazanych

z zak³adu czy z OZ w Ustce wychodzi do pracy w domach dziecka, w do-

mach pomocy spo³ecznej, w przedszkolach, w ¿³obkach, a nawet w komisa-

riacie policji.

Ta praca skazanych spotyka siê z bardzo dobrym przyjêciem. Nie wiem,

czy pañstwo zauwa¿yliœcie, ¿e redakcja „¯ycia” prowadzi konkurs „Komu

rogi, komu skrzyd³a” i za tê dzia³alnoœæ, polegaj¹c¹ na pracy skazanych na

rzecz samorz¹du, w³aœnie oœrodek zewnêtrzny w Ustce otrzyma³ wyró¿nie-

nie skrzyde³ w ubieg³ym roku. Dla nas to mia³o ogromne znaczenie, bo to

oznacza poparcie spo³eczne dla tego rodzaju dzia³añ.

Ja niemal¿e ze wzruszeniem przyjmowa³em informacje dyrektora jed-

nego z domów dziecka dla dzieci niepe³nosprawnych o tym, jak skazany

tam zatrudniony nosi³ te dzieci na rêkach, z powodu ich defektów zaró-

wno psychicznych, jak i fizycznych. Kiedy rozstawa³ siê ju¿ z tym domem

pomocy spo³ecznej, podzieli³ siê refleksj¹. Powiedzia³, ¿e tutaj dopiero

sobie uœwiadomi³, ¿e on nie jest takim nieszczêœliwym cz³owiekiem, bo

jeszcze ma szansê w ¿yciu, a te dzieci ju¿ tej szansy nie maj¹. G³êboka za-

tem refleksja skazanego, a to oznacza, ¿e warto takie zatrudnienie organi-

zowaæ.

Natomiast problemem, z jakim mamy do czynienia, jest fakt, ¿e ta dobra

praca, zaanga¿owanie skazanych nie przek³ada siê zupe³nie na stosowanie

jednej z instytucji probacyjnych, mianowicie warunkowego przedtermino-

wego zwolnienia. Tylko w trzecim kwartale tego roku 67% wniosków dy-

rektora zak³adu zosta³o za³atwionych pozytywnie. Tutaj pan profesor

Ho³da mówi³ o tym, ¿e spada generalnie liczba stosowanych warunkowych

przedterminowych zwolnieñ. Spada, a dla nas zaskakuj¹ce s¹ orzeczenia

s¹du w³aœnie w tym zakresie.

Nie chcê powiedzieæ, ¿e s¹dy nas zniechêcaj¹, bo jest wyraŸne polece-

nie dla dyrektorów, ¿eby pisaæ wnioski o warunkowe przedterminowe

zwolnienie, jednak sam skazany, kiedy widzi, ¿e w³aœciwie to niewiele da-

je, jego zaanga¿owana postawa, praca, bo jakieœ inne mechanizmy dzia³aj¹,
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to niestety, jest sytuacja, w której liczba warunkowych przedterminowych

zwolnieñ jest coraz mniejsza.

Z czego to wynika? Z jednej strony warto przeœledziæ orzecznictwo

s¹dów apelacyjnych. I tak S¹d Apelacyjny w Krakowie postanowieniem

z 27 czerwca 2000 r. uzna³, ¿e kierowanie siê prewencj¹ ogóln¹ w orzekaniu

o przedterminowym zwolnieniu z kary pozbawienia wolnoœci obra¿a art. 77

Kodeksu karnego, a ogólnoprewencyjne cele kary uwzglêdniane przy oz-

naczaniu kary, w tym i przez ustalanie warunków zwolnienia surowszych

ni¿ zasadniczo przewidziane ustaw¹, nie maj¹ znaczenia w orzekaniu

o przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolno-

œci. W orzekaniu tym istotne jedynie s¹ poprawcze cele resocjalizacyjne

i wychowawcze.

Móg³bym tu cytowaæ jeszcze wiele podobnych orzeczeñ – z Lublina,

z Warszawy, ale zacytujê niestety diametralnie odmienne orzeczenie apela-

cji gdañskiej. Otó¿ apelacja gdañska w orzeczeniu z 18 paŸdziernika 2000 r.

uznaje, ¿e s¹d penitencjarny orzekaj¹cy o warunkowym zwolnieniu powi-

nien braæ pod uwagê rozmiar odbytej ju¿ czêœci kary, oceniaæ j¹ pod k¹tem

adekwatnoœci i wspó³miernoœci do okolicznoœci pope³nienia przestêpstwa,

tak¿e realizacji przez karê potrzeby nale¿ytego kszta³towania œwiadomoœci

prawnej spo³eczeñstwa, czyli ogólnoprewencyjnej funkcji kary.

Ja bym siê zgodzi³, gdyby na poziomie byæ mo¿e niedoœwiadczonych

s¹dów rejonowych takie zasadnicze rozbie¿noœci powstawa³y, natomiast je-

¿eli w apelacjach jest tak zasadniczo odmienne podejœcie do instytucji wa-

runkowego przedterminowego zwolnienia, to ju¿ nad tym z ca³¹ pewnoœci¹

trzeba siê zastanowiæ.

Nie chodzi bowiem o to, ¿eby podtrzymaæ star¹ zasadê, ¿e kara ma byæ

surowa i d³uga w myœl powiedzenia „rok nie wyrok, dwa lata jak za brata”.

Ten rygoryzm, mam wra¿enie, rozpoczyna siê ju¿ od samego stosowania

aresztów tymczasowych. Przypomnê, w 1998 r. mieliœmy zastosowanych

dwadzieœcia dwa tysi¹ce piêæset czterdzieœci osiem aresztów tymczaso-

wych, w 1999 – dwadzieœcia cztery tysi¹ce siedemdziesi¹t jeden, w 2000

– trzydzieœci cztery tysi¹ce szeœæset szeœædziesi¹t dwa, w 2001 – trzydzieœci

osiem tysiêcy dwieœcie trzydzieœci szeœæ, czyli w przedziale od roku 1998

do 2001 nast¹pi³ o 154% wzrost liczby stosowanych aresztów. Niestety,

przek³ada siê to póŸniej na wykonanie kary i na warunkowe przedtermino-

we zwolnienia. Przecie¿ ¿aden przepis w tym czasie siê nie zmieni³, wiêc

mo¿na zapytaæ, co te¿ siê sta³o?

Jeszcze krótko o dwóch problemach. Otó¿ mówiliœmy tutaj o liczbie

trzydziestu trzech tysiêcy dziewiêciuset siedemdziesiêciu piêciu osadzo-
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nych, którzy oczekuj¹ na wykonanie kary. W rejonie koszaliñskim mamy

takich szeœciuset dwunastu i w trzydziestu dwóch przypadkach wyst¹pi³o

odroczenie wykonania kary na czas d³u¿szy ni¿ dwanaœcie miesiêcy, wiêc

wydawaæ by siê mog³o, ¿e konsekwencj¹ tego odroczenia mog³oby byæ za-

wieszenie wykonania kary. W ¿adnym przypadku tak siê nie sta³o.

I tu pierwszy postulat, ¿e mo¿e byœmy rozwa¿yli, co jest bardziej demo-

ralizuj¹ce: czy ta kolejka trzydziestu tysiêcy w tej chwili oczekuj¹cych, czy

mo¿e sprawdziæ, w ilu przypadkach mo¿na by odroczyæ wykonanie tej kary,

nastêpnie zawiesiæ j¹, czyli zastosowaæ jedn¹ z instytucji probacyjnych.

Wydaje siê, ¿e lepsze skutki przynios³oby takie rozwi¹zanie.

Innym problemem jest to, ¿e dzisiaj mamy w rejonie koszaliñskim ty-

si¹c stu czterdziestu dwóch osadzonych, których kara nie przekracza trzech

lat, a odbyli ju¿ co najmniej szeœæ miesiêcy tej kary i mo¿na by zastosowaæ

inn¹ instytucjê z Kodeksu karnego wykonawczego, mianowicie przerwê

w karze, a nastêpnie, po przerwie w karze, niezale¿nie od terminów wyni-

kaj¹cych z art. 77, 78 – warunkowe przedterminowe zwolnienie. Czy trzeba

czekaæ do tej magicznej po³ówki? Czy w przypadkach, kiedy osadzony nie

stanowi ¿adnego zagro¿enia, tak jak o tym mówi³em w Ustce, ¿e wychodzi

do pracy, musi on wracaæ do zak³adu karnego? Zatem drugi postulat, ¿eby

przejrzeæ, rozwa¿yæ, czy w tych przypadkach, kiedy w³aœciwie nie ma tego

zagro¿enia dla bezpieczeñstwa, nie zastosowaæ przerwy w karze, a nastêp-

nie, niezale¿nie od terminu z art. 78, zastosowaæ warunkowe przedtermino-

we zwolnienie.

Na koniec zacytujê pana dyrektora Moczyd³owskiego. Pan dyrektor

Moczyd³owski mówi³ o takim syndromie kloacznym, ¿e wielu politykom

siê wydaje, i¿ dzisiaj osadziæ skazanego w zak³adzie karnym, to tak jakby

pozbyæ siê problemu, ¿e te nieczystoœci wyp³yn¹ na obcej galaktyce. Ja do

tego dodajê, ¿e niestety, si³a ci¹¿enia dzia³a i w tym przypadku, i te nieczy-

stoœci spadaj¹ w dó³. Wa¿ne jest zatem, gdzie spadaj¹, czy to jest oczyszczal-

nia œcieków czy odstojnik. Nie chcê tutaj powiedzieæ, czym my jesteœmy, ale

z ca³¹ pewnoœci¹ daleko nam do wykonywania pracy reedukacyjnej w zak³a-

dach karnych.

Pan profesor Rzepliñski w ksi¹¿ce wydanej przez Helsiñsk¹ Fundacjê

Praw Cz³owieka cytuje lorda Churchilla, mianowicie: „Postêpowanie z wiêŸ-

niami jest papierkiem lakmusowym poziomu cywilizacyjnego danego spo-

³eczeñstwa”. Myœlê, ¿e to jest puenta tego, o czym powiedzia³em.

Dziêkujê bardzo.
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Jerzy Bielicki
Dyrektor Departamentu Porz¹dku Publicznego

w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji

Szanowni Pañstwo!

Chcia³em podzieliæ siê kilkoma informacjami z prac nad projektem kra-

jowego „Programu zapobiegania niedostosowaniu spo³ecznemu i prze-

stêpczoœci wœród dzieci i m³odzie¿y”. Materia³ pañstwo maj¹, wiêc ja siê

ograniczê do kilku akcentów.

W Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji dzia³a zespó³

miêdzyresortowy, którego zadaniem jest opracowanie tego w³aœnie progra-

mu, przy wykorzystaniu potencja³u, doœwiadczenia wielu resortów. Oprócz

przedstawicieli ministerstwa i Komendy G³ównej Policji w sk³ad zespo³u

wchodz¹ przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwoœci, Ministerstwa Zdro-

wia, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Ministerstwa

Edukacji Narodowej i Sportu.

Bior¹c pod uwagê rangê i zasiêg podjêtej problematyki, do prac w³¹czo-

no równie¿ przedstawicieli samorz¹du terytorialnego i organizacji poza-

rz¹dowych. G³ównym zadaniem zespo³u jest przygotowanie programu,

który winien uaktywniæ administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹, a tak¿e spo-

³ecznoœci lokalne na rzecz dzia³añ profilaktycznych w zakresie niedostoso-

wania i przestêpczoœci wœród dzieci i m³odzie¿y. Program ma wytyczaæ

kierunki dzia³ania administracji, ma tak¿e obejmowaæ dzia³ania lokalne.

Do g³ównych celów programu nale¿y zahamowanie dynamiki wzrostu

niedostosowania spo³ecznego, wypracowanie trwa³ego modelu i podstaw,

okreœlenie docelowych potrzeb w zakresie œrodków finansowych i organi-

zacyjnych oraz upowszechnienie rekomendowanych programów profilak-

tycznych.

Zespó³ przedstawi³ w projekcie programu trzy podstawowe programy

modu³owe. O jednym z nich, o projekcie systemu pomocy metodycznej

dla osób pracuj¹cych z m³odzie¿¹ zagro¿on¹ niedostosowaniem spo³ecz-

nym, wspomnia³a wczoraj pani dyrektor Waszkiewicz.

Dodam jeszcze dwa podstawowe programy modu³owe; s¹ to procedury

postêpowania nauczycieli i metody wspó³pracy szkó³ z policj¹ w sytuacjach

zagro¿enia dzieci oraz m³odzie¿y przestêpczoœci¹ i demoralizacj¹ oraz pro-

gram probacji alternatywnej dla pobytu m³odzie¿y w placówkach resocjali-

zacyjnych i zak³adach poprawczych.

W ramach projektu programu modu³owego dotycz¹cego probacji plano-

wane jest objêcie pomoc¹ i oddzia³ywaniem wychowawczym nieletnich na-
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ruszaj¹cych normy prawne lub maj¹cych trudnoœci w integracji spo³ecznej za

poœrednictwem, miêdzy innymi, wymiaru sprawiedliwoœci. Poprzez, o czym

tu ju¿ du¿o mówiono na sali, rozbudowê systemu kuraterii, samorz¹dowych

s³u¿b socjalnych poprzez rozwój ró¿nego rodzaju placówek profilaktycz-

no-wychowawczych i form pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnych, innych

podmiotów publicznych i niepublicznych, prowadz¹cych statutow¹ dzia³al-

noœæ na rzecz opieki profilaktyczno-wychowawczej i resocjalizacji.

S¹dzê, ¿e skoordynowanie dzia³añ tych wszystkich s³u¿b w jeden sys-

tem probacji alternatywnej przyczyni siê do zwiêkszenia efektywnoœci sto-

sowania œrodków probacyjnych, a ponadto, mam nadziejê, ¿e pobudzi

funkcjonowanie kontroli spo³ecznych, zwiêkszy orientacjê dotycz¹c¹ po-

trzeb lokalnych, pozwoli na przygotowanie indywidualnych programów

probacji, readaptacji i usamodzielnienia, w tym równie¿ poprzez tworzenie

miejsc zamieszkania oraz pracy dla m³odzie¿y opuszczaj¹cej placówki reso-

cjalizacyjne, zak³ady poprawcze i karne.

W celu szerszego wdro¿enia systemu probacji alternatywnej, naszym

zdaniem, niezbêdne bêdzie przyjêcie stosownych regulacji prawnych oraz

opracowanie standardów obowi¹zuj¹cych wszystkie s³u¿by realizuj¹ce to

zadanie, w tym s³u¿by socjalne, stra¿ miejsk¹, pracowników ochotniczych

hufców pracy, inne podmioty publiczne i niepubliczne.

W za³o¿eniach celem programu modu³owego „Probacja alternatywna”

jest, miêdzy innymi, wypracowanie œrodowiskowego systemu resocjalizacji

nieletnich w warunkach otwartej placówki nieizolacyjnej, ograniczenie do-

p³ywu nieletnich do placówek izolacyjnych, rozwi¹zañ stwarzaj¹cych mo¿-

liwoœci zastêpowania umieszczania nieletnich w zak³adach poprawczych

lub po pobycie w nich poprzez umieszczanie w hostelach, w ochotniczych

hufcach pracy, placówkach opiekuñczo-wychowawczych i profilakty-

czno-resocjalizacyjnych, mog¹cych zapewniæ nieletniemu dalsz¹ diagnozê

psychologiczn¹, pedagogiczn¹ i spo³eczn¹ oraz organizacjê lub kontynua-

cjê procesu resocjalizacji.

Tworzenie programu probacji wymaga okreœlenia roli i kompetencji ko-

ordynatora programu na poszczególnych poziomach odpowiedzialnoœci

oraz, co najwa¿niejsze, wyodrêbnienia œrodków finansowych i niematerial-

nych, niezbêdnych do tworzenia zasobów mieszkaniowych, przeznaczo-

nych na hostele i mieszkania chronione.

Adresatami programu s¹ nieletni, wobec których zawieszony zosta³ œro-

dek poprawczy, wychowankowie zak³adów poprawczych, którzy spe³niaj¹

warunki kontynuacji procesu resocjalizacji w œrodowisku otwartym, nielet-

ni, którzy ze wzglêdu na niekorzystne warunki œrodowiskowe nie powinni
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wróciæ do domów rodzinnych, ma³oletni i nieletni pozostaj¹cy pod nadzo-

rem s¹dów, zagro¿eni patologi¹ spo³eczn¹, nara¿eni na czynniki ryzyka,

nieumiej¹cy znaleŸæ siê we wspó³czesnych uwarunkowaniach ekonomicz-

nych, gospodarczych, a tak¿e bêd¹cy uczestnikami postêpowania media-

cyjnego.

Realizacja programu. Na poziomie administracji rz¹dowej – przytoczo-

ne wczeœniej resorty, na poziomie województwa – urz¹d wojewódzki, s¹dy

okrêgowe, na poziomie powiatu – starostwo, s¹dy rejonowe i na poziomie

miasta i gminy – urzêdy miejskie i gminne.

Realizacja programu nast¹pi w czterech etapach. Etap pierwszy, obej-

muj¹cy rok bie¿¹cy, zak³ada przygotowanie programu oraz jego uzgodnie-

nie na poziomie miêdzyresortowym. Drugi etap, przypadaj¹cy na lata 2004

– 2005, stanowiæ bêdzie praktycznie czas przygotowania podstaw praw-

nych stosowania probacji, organizacyjnego i merytorycznego przygotowa-

nia standardów probacji prowadzonych w ró¿nych formach i w ró¿nych

placówkach, przygotowania kadry – szkolenie sêdziów, kuratorów, praco-

wników placówek, planów i rezerw dotycz¹cych finansowania programu

i wynikaj¹cego st¹d tworzenia podstaw bazy sieci placówek.

Trzeci etap to etap lat 2006 – 2009, to jest etap w³aœciwej realizacji oraz

doskonalenia systemu probacji alternatywnej. Jest to tworzenie sieci, form

i placówek probacyjnych odpowiadaj¹cych potrzebom w tym zakresie,

a tak¿e doskonalenie i rozwój metod probacji alternatywnej.

Czwarty etap, etap ostatni, bêdzie to czas ewaluacji programu na tle

ogólnych zadañ wprowadzenia usprawnieñ i podjêcie decyzji odnoœnie do

dalszego losu programu, czy te¿ potrzeb w zakresie poprawy sytuacji. Co

trzy lata bêdzie odbywa³o siê okresowe badanie funkcjonowania systemu

i dokonywane bêd¹ niezbêdne korekty.

Jak ju¿ wspomnia³em, realizacja programu bêdzie wymaga³a zapewnie-

nia œrodków. Jest to temat najtrudniejszy, bo dotyczy zw³aszcza zapewnie-

nia œrodków na utrzymanie dotychczasowej dzia³alnoœci probacyjnej oraz

na sukcesywne tworzenie nowych placówek i stanowisk pracy. Niestety,

musimy za³o¿yæ, ¿e wiêkszoœæ œrodków powinna byæ pozyskana w wyniku

racjonalizacji struktury wydatków w ramach dotychczasowych mo¿liwoœci,

z uwagi na znan¹ nam wszystkim sytuacjê bud¿etu.

Realizacja programu bêdzie nadzorowana i monitorowana przez Minister-

stwo Sprawiedliwoœci oraz Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecz-

nej za poœrednictwem urzêdów wojewódzkich. Dodatkowo realizacja pro-

gramu bêdzie monitorowana przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Ad-

ministracji. My wyznaczymy sobie roczny okres sprawozdawczy, i to bêdziemy
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przekazywaæ do wiadomoœci wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Ustalenia i rezultaty.

Zgodnie z ramowym programem dzia³añ Rady Ministrów krajowy „Pro-

gram zapobiegania niedostosowaniu spo³ecznemu i przestêpczoœci wœród

dzieci i m³odzie¿y” bêdzie w grudniu przedstawiony na posiedzeniu Rady

Ministrów. Obecnie jesteœmy w trakcie uzgodnieñ miêdzyresortowych,

pracujemy nad najbardziej trudnym tematem, nad najbardziej trudnym

problemem, problemem finansowania programu, wykonuj¹c w tym wzglê-

dzie wytyczne Ministerstwa Finansów.

Dziêkujê bardzo.

Kazimierz Kuberski
Biuro Polityki Spo³ecznej Urzêdu m. st. Warszawy

Panie Profesorze, Szanowni Pañstwo!

Czytaj¹c realizacjê rekomendacji przyjêtej na konferencji w 2000 roku,

dowiadujê siê o skrzecz¹cej polskiej rzeczywistoœci sprzed trzech lat. Jak

mo¿na to skonstatowaæ? Otó¿ niewiele siê zmieni³o.

Pokrótce omówiê, jak wygl¹da ta rzeczywistoœæ po stronie jednostki or-

ganu samorz¹du terytorialnego, który jest zobowi¹zany do wyznaczania ko-

munalnych zak³adów pracy, gdzie wykonywana jest kara ograniczenia

wolnoœci oraz praca spo³ecznie u¿yteczna, orzeczona w zamian nieœci¹gal-

nej grzywny w m.st. Warszawie.

Ze wzglêdu na ustawiczne zmiany ustrojowe miasta, niestety nie dyspo-

nujemy pe³nymi danymi dotycz¹cymi stosowania systemu probacji.

W³adze samorz¹dowe Warszawy podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu za-

pewnienie pracy osobom skazanym. Ma to na celu pomoc skazanym w od-

nalezieniu siê w spo³eczeñstwie i zaadaptowaniu siê w nim na nowo.

Realizuj¹c te zadania, zarz¹d miasta zawar³ porozumienie z zak³adem kar-

nym w Bia³o³êce, podobne porozumienia o zatrudnianiu skazanych mia³y

dwie nieistniej¹ce ju¿ gminy: Targówek i ¯oliborz.

Jak wygl¹da³o to w liczbach? Dane, jakimi dysponujê, zbierane by³y

w ró¿nych jednostka i dlatego nie s¹ do koñca wiarygodne. W 2002 r. dziel-

nica ¯oliborz poprzez oœrodek pomocy spo³ecznej zobowi¹za³a siê zatrud-

niæ skazanych w liczbie 4. Dzielnica Targówek równie¿ 4 skazanych.

Pozosta³e formy wspó³pracy, zatrudnienia by³y incydentalne. Mniemam,

¿e liczba osób skazanych zatrudnionych w Warszawie zamknie siê w grani-
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cach piêædziesiêciu osób w skali stolicy. Jak to wygl¹da w innych miastach,

nie wiem, byæ mo¿e dowiemy siê z dalszych wyst¹pieñ.

Taka by³a pokrótce historia, a teraz plany na przysz³oœæ. Wystosowa³em

pisma do jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy z proœb¹ o wyznacze-

nie zak³adów pracy, w których by³aby mo¿liwoœæ wykonywania pracy spo-

³ecznie u¿ytecznej zamiast nieœci¹galnej grzywny, jak i kary ograniczenia

wolnoœci. Zosta³y one skierowane do osiemnastu burmistrzów dzielnic

w Warszawie, z czego pozytywnie odpowiedzia³y trzy dzielnice. Na osiem-

naœcie oœrodków pomocy spo³ecznej pozytywnej odpowiedzi udzieli³y

równie¿ trzy oœrodki. Nie wiem, sk¹d takie magiczne zbie¿noœci. Nato-

miast Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie odpowiedzia³o, ¿e nie ma

dotychczas doœwiadczeñ w zatrudnianiu skazanych i po rozpoznaniu sytua-

cji prawdopodobnie by³oby zainteresowane zatrudnieniem osób skazanych

w niektórych placówkach. Jednak¿e obecnie brak aktualnych danych. Wszy-

stkie jednostki i zak³ady komunalne podleg³e urzêdowi miasta sto³ecznego

odpowiedzia³y negatywnie.

Jakie s¹ przyczyny takiego stanu rzeczy? Zasadniczo mo¿na wymieniæ

trzy przyczyny. Pierwsza to bariery psychologiczne, tak jak widaæ to wyraŸ-

nie na przyk³adzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, inne to

brak kontaktów, brak doœwiadczeñ w tej materii i wynikaj¹ca z tego nie-

chêæ. Fakt ten nie dziwi, bo to, co nieznane, budzi w nas lêk i obawy – i to

jest w³aœnie pierwszy przyczyna.

Jednak¿e z doœwiadczeniem te¿ bywa ró¿nie. Przyk³adem skrajnie od-

wrotnym s¹ Tramwaje Warszawskie. Zatrudnia³y one, ze wzglêdu na du¿y

niedobór si³y roboczej, w latach 1974–1982 przy robotach drogowych ska-

zanych i ¿o³nierzy. Skazani byli wg opinii przedsiêbiorstwa niezwykle k³o-

potliwymi, kosztownymi i niewydajnymi pracownikami. Ponadto kwestia

ponownego zatrudnienia skazanych budzi zastrze¿enia przedsiêbiorstwa

z uwagi na wykonywanie prac w porze nocnej, koniecznoœæ ich szybkiego

wykonywania, jak i znaczn¹ specjalizacjê pracy. Argumentów przytacza-

nych przez Tramwaje Warszawskie jest du¿o. Jednak¿e wszystkie s¹ na

„nie”. I to jest w³aœnie bariera psychologiczna.

Drug¹ przyczyn¹ jest sytuacja spo³eczno-ekonomiczna kraju, a w szcze-

gólnoœci bezrobocie. W Warszawie, mimo ¿e poziom bezrobocia jest ni¿-

szy ni¿ w pozosta³ej czêœci kraju, bezrobotnych jest nadal wielu. Sw¹

negatywn¹ odpowiedŸ na pismo z Biura Polityki Spo³ecznej dzielnica

Ursus uzasadnia t¹ w³aœnie okolicznoœci¹. Na terenie dzielnicy mieszka

du¿a liczba osób bezrobotnych ze zlikwidowanych ZM „Ursus” oraz

z upad³ych spó³ek powsta³ych na terenie zak³adu. Dlatego na pier-
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wszym miejscu tamtejsze w³adze stawiaj¹ dobro mieszkañców i zape-

wnienie im pracy. Ponadto zatrudnianie osób skazanych zamiast bezrobot-

nych obecnych w dzielnicy spotka³oby siê ze z³ym odbiorem w spo³ecz-

noœci lokalnej.

Ostatnia przyczyna ma charakter prawnoorganizacyjny. Po pierwsze,

brak kompetencji, na podstawie których organy samorz¹du mog³yby pole-

ciæ, aby zak³ady zatrudnia³y osoby skazane. Organy samorz¹du, prezydent,

burmistrz, wójt nie s¹ w stanie nakazaæ takiego zachowania. Ponadto nale-

¿y zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e wiêkszoœæ pracy, która mog³aby byæ wy-

konywana przez osoby skazane, ma charakter najprostszych czynnoœci

(sprz¹tanie itp.) czy te¿, jak w przypadku oœrodków pomocy spo³ecznej,

polega na pracy z chorymi, osobami upoœledzonymi itp. Tymczasem coraz

wiêcej zak³adów zaczyna przybieraæ formê spó³ek, które s¹ stosunkowo

niezale¿ne w wykonywaniu swoich zadañ statutowych i w tym przypadku

mowa o jakimkolwiek nakazie ze strony samorz¹du jest fikcj¹.

Pozostaje jeszcze kwestia samego rozporz¹dzenia Rady Ministrów

z dnia 25 sierpnia 1998 r. w sprawie wyznaczania zak³adów pracy, w któ-

rych jest wykonywana kara ograniczenia wolnoœci oraz praca spo³ecznie

u¿yteczna orzeczona w zamian nieœci¹galnej grzywny, szczegó³owych

obowi¹zków tych zak³adów w zakresie zatrudniania skazanych i zasad go-

spodarowania uzyskanymi z tego tytu³u œrodkami oraz przys³uguj¹cych

ulg zak³adom – które reguluje te sprawy. Jak podkreœlaj¹ przedstawiciele

zak³adów komunalnych, korzyœci z zatrudniania osób skazanych z ich

punktu widzenia s¹ o wiele mniejsze od wymogów, które zak³ad musi

spe³niæ (§ 3 i 4 rozporz¹dzenia). Koszty badañ lekarskich, ubezpieczenia

od nieszczêœliwych wypadków osób skazanych, wyposa¿enia ich w œrodki

czystoœci, odpowiedni¹ odzie¿ i sprzêt roboczy, a tak¿e wyznaczanie pra-

cowników do nadzoru jest du¿ym obci¹¿eniem dla zak³adów. Natomiast

jedynym zyskiem, który przewiduje rozporz¹dzenie, jest piêædziesiêcio-

procentowe zwolnienie z podatku dochodowego. Nale¿y jednak mieæ na

wzglêdzie fakt, ¿e zak³ady zatrudniaj¹ce osoby skazane nie s¹ instytucja-

mi dochodowymi i ¿aden z nich nie p³aci podatku dochodowego. Tym sa-

mym jest to korzyœæ nieistniej¹ca, teoretyczna.

Jakie widzia³bym mo¿liwoœci poprawy sytuacji? Po pierwsze, nale¿y,

moim zdaniem, rozszerzyæ katalog zak³adów pracy poza zak³ady komunal-

ne. Po wtóre, nale¿y podj¹æ próbê wypracowania modelu zachêt ekonomi-

cznych dla zak³adów, podobnego do tego, jaki funkcjonuje odnoœnie do

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i niepe³nosprawnych. Istniej¹

konkretne instrumenty stworzone przez Pañstwowy Fundusz Rehabilita-
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cji Osób Niepe³nosprawnych, jak i Fundusz Pracy, które przewiduj¹ œrodki

na refinansowanie stanowisk pracy dla tych osób. Obecnie w Warszawie

funkcjonuje program „Czysta Warszawa” realizowany przez Urz¹d Pracy

m.st. Warszawy. Polega on na zatrudnianiu do najprostszych prac porz¹d-

kowych na terenie Warszawy bezrobotnych, osób bez ¿adnego przeszkole-

nia, kwalifikacji. Jest to w zasadzie idealny program dla skazanych na karê

czasowego pozbawienia wolnoœci i wykonywanie pracy spo³ecznie u¿yte-

cznej, ale brak tu mo¿liwoœci finansowych. Finansowane s¹ bowiem tylko

osoby o statusie bezrobotnego.

Kolejn¹ kwesti¹, s¹dzê, ¿e coraz wa¿niejsz¹, jest mo¿liwoœæ realizacji zapi-

sów ustawowych przy wspó³pracy z sektorem pozarz¹dowym. Istnieje wiele

przyk³adów takiej wspó³pracy. Na terenie dzielnicy Wilanów dzia³a fundacja

„S³awek”, która zajmuje siê przywracaniem by³ych wiêŸniów do ¿ycia w spo-

³eczeñstwie. Pomaga im znaleŸæ pracê, przystosowaæ siê do zmieniaj¹cych

siê warunków itp. Czyni to niezwykle skutecznie. Prezydent m.st. Warszawy

udzielaj¹c dotacji wspiera dzia³ania fundacji. Jak widaæ wiêc na przyk³adzie

tej organizacji, istniej¹ szerokie mo¿liwoœci takiej wspó³pracy. Ponadto usta-

wa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie mo¿e byæ w tej gestii

podstaw¹ do stworzenia konkretnych instrumentów, udzielania dotacji czy

innego sposobu zlecania tych zadañ przez organy samorz¹du, czy w ogóle ad-

ministracji publicznej, na wykonywanie ich przez trzeci sektor, tj. organiza-

cje pozarz¹dowe, najlepiej o charakterze samopomocowym. Myœlê, ¿e w tym

kierunku powinny iœæ dzia³ania legislacyjne.

Dziêkujê bardzo.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich

Dziêkujê bardzo. Pokaza³ pan dyrektor bardzo pesymistyczny obraz.

Myœlê, ¿e dobrze by by³o, gdyby z urzêdu odby³a siê wycieczka do Siedlec,

¿eby mo¿na tam zobaczyæ, jak funkcjonuje wykonywanie kary ogranicze-

nia wolnoœci. Warto by by³o to zobaczyæ.

Bardzo proszê pana Ludwika Jurzystê, prezesa Miejskiego Przedsiê-

biorstwa Oczyszczania w Toruniu. Popatrzymy od innej strony na realiza-

cjê tego zadania.
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Ludwik Jurzysta
Prezes Miejskiego Przedsiêbiorstwa Oczyszczania w Toruniu

Szanowny Panie Profesorze, Szanowna Pani Senator, Szanowni Pañ-

stwo!

Przypad³o mi w udziale po raz pierwszy przed tak szacownym gronem

wyst¹piæ, mam wiêc ogromn¹ tremê. Mój przedmówca z Warszawy mia³ pe-

symistyczne spojrzenie na problem odbywania kary ograniczenia wolnoœci

z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej pracy na cele spo³eczne. Chcê

wiêc powiedzieæ, ¿e zapraszam równie¿ do Torunia, nie tylko do Siedlec. Je-

steœmy jedyn¹ instytucj¹ na terenie miasta wyznaczon¹ przez wojewodê,

oczywiœcie przy aprobacie prezesa s¹du, i sami dopominamy siê o ka¿d¹ licz-

bê osób. Rocznie przewija siê ich przez zak³ad oko³o dwóch tysiêcy.

W sumie spe³niaj¹ trzy podstawowe funkcje: spo³eczn¹, resocjalizacyjn¹

i ekonomiczn¹. I tu jest w³aœnie antyteza tego, co mówi³ pan Kuberski, ¿e

siê to ekonomicznie nie op³aca. Nieprawda, my na tym zarabiamy. Uczci-

wie mówiê, ¿e zarabiamy. Nak³ady w tej chwili wynosz¹ w granicach 50%

tej¿e ulgi. Jeœli powiem, ¿e ulga w skali bezwzglêdnej to oko³o 200 tysiêcy

z³ rocznie, a p³acimy podatku dochodowego – bo jesteœmy spó³k¹ samo-

rz¹dow¹ stuprocentow¹ skarbu gmin – rocznie 600 tysiêcy, to 200 tysiêcy z³

mamy ulgi z tego tytu³u, ¿e mamy zatrudnionych tzw., w cudzys³owie, ska-

zañców.

Natomiast co do tradycji, do której, o czym mówi³ kolega, Tramwaje siê

odwo³uj¹, to chcê powiedzieæ, poniewa¿ z t¹ spó³k¹ zwi¹zany jestem trzy-

dzieœci piêæ lat, a na stanowisku prezesa od dwunastu lat, to w latach 70. za-

trudnialiœmy w³aœnie bardzo wielu wiêŸniów. Mamy tzw. okr¹glak, gdzie od-

bywaj¹ wyroki tzw. krótkie, w formie aresztu œledczego, wyroki do dwóch

lat. Kiedyœ g³ównie tzw. alimenciarze odbywali tu kary i myœmy ich z mi³¹

chêci¹ zatrudniali, odp³atnie oczywiœcie. To odci¹¿a³o równie¿ skarb pañ-

stwa, bo jednoczeœnie oni zarabiali. W tej chwili, przy wielkim bezrobociu,

rzeczywiœcie jest jakaœ niechêæ do zatrudniania, bo jest potrzebny odpo-

wiedni dozór itd., musi byæ na oœmiu skazanych dwóch stra¿ników itd., itp.

To s¹ trudnoœci, które mo¿na pokonaæ przy odrobinie dobrej woli.

Oczywiœcie my chcemy to robiæ. Jeœli powiem, ¿e w 1994 r. mieliœmy sto

piêædziesi¹t skierowañ, to w tej chwili, w 2003r., mamy ich osiemset piêæ-

dziesi¹t. Jeœli powiem, ¿e w 1994 zatrudnialiœmy dwieœcie osób odpracowu-

j¹cych, to w tym roku ju¿ tysi¹c osiemset osób, prawie dwa tysi¹ce, dziewiêæ

razy zwiêkszy³a siê natomiast liczba godzin odpracowanych – cztery tysi¹ce

osiemset w 1994, a w tym roku czterdzieœci tysiêcy. To jest praktycznie po-
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nad dwudziestu pracowników tzw. prawie darmowych. Prawie, bo muszê

ponieœæ nak³ady. To nieprawda, ¿e zbyt du¿e nak³ady s¹ na badania lekar-

skie, na odzie¿, na œrodki zabezpieczenia, na szkolenie BHP, na ubezpie-

czenie.

Oczywiœcie ja nie ubezpieczam tysi¹ca oœmiuset osób, bo rzeczywiœcie

trudno by³oby ponieœæ takie nak³ady. To s¹ ubezpieczenia od nastêpstw

nieszczêœliwych wypadków. Warto ubezpieczyæ. Na tzw. liœcie bezimien-

nej mam piêtnaœcie osób. Oczywiœcie ubezpieczyciele niechêtnie siê tego

podejmuj¹, bo chc¹ jak najwiêcej zarobiæ.

Teraz kwestia negocjacji. Ale powtarzam jeszcze raz, w granicach 100

tysiêcy to s¹ nak³ady ³¹czne, ³¹cznie z nadzorem. Pracowników mo¿na

umotywowaæ. Uwa¿am, ¿e rozporz¹dzenie z 25 sierpnia 1998 r. Rady Mini-

strów doskonale wszystkie sprawy rozwi¹zuje, bo i sprawy badañ lekar-

skich, i sprawy bezpieczeñstwa, czyli szkoleñ BHP, i zapewnienia œrodków

ochrony osobistej, i odzie¿y, i ubezpieczeñ. Przede wszystkim posiada fun-

kcjê motywacyjn¹ dla nadzoru.

W mojej firmie trzy osoby maj¹ maksymalny dodatek do p³acy, 20%. S¹

odpowiednio zmotywowane, przychodz¹ w dni wolne od pracy, w soboty,

nawet w niedzielê zerkn¹æ, bo 60% pracy jest organizowane przede wszyst-

kim na ulicach. Pan profesor Zoll wczoraj nadmieni³, ¿e pracy u nas nie bra-

kuje, jest tylko kwestia miejsc pracy. Miejsc pracy, niestety, nie stwarza

siê. Prace na ulicy to idealne miejsca pracy, i to tanie miejsca pracy, bez

wielkich nak³adów, bo jedynym narzêdziem jest miot³a.

Wrócê do tych trzech funkcji, o których wspomnia³em. Funkcja spo³e-

czna. Pracownik, czyli ten skazaniec, ju¿ szliœmy tym tropem, czuje siê

potrzebny, bo zamiót³ kawa³ek ulicy w mieœcie. Czy on jest zadowolony?

Na pewno nie, bo to jest represja, jest to kara mimo wszystko, ale jednak

móg³ zrobiæ coœ dla swojego miasta, nawet dla swojej ulicy, tam gdzie

mieszka.

Funkcja resocjalizacyjna. Czêsto ci pracownicy wtapiaj¹ siê w jakiœ spo-

sob w grupy naszych pracowników etatowych, nawet czêœæ z nich zostaje

w pracy u nas na sta³e. W jakiœ sposób siê adaptuj¹ i zostaj¹, bo w dalszym

ci¹gu, pomimo ¿e jest bezrobocie, brakuje pracowników do tego typu prac,

bo trzeba przyznaæ, ¿e takie prace w dalszym ci¹gu s¹ powszechnie pogar-

dzane.

Funkcja ekonomiczna. Wyjaœni³em, ¿e mo¿na na tym zarobiæ, tak ¿e te-

go nie nale¿y siê baæ. Rzeczywiœcie, s¹ trudnoœci, bo np. przychodz¹ ci ska-

zañcy w stanie nietrzeŸwym do pracy, zachowuj¹ siê czêsto doœæ brutalnie,

ale uwa¿am, ¿e przy doskona³ej wspó³pracy z kuratorami jest to problem do
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rozwi¹zania. I powtarzam, w tym kierunku bêdziemy szli i ka¿d¹ liczbê bê-

dziemy przyjmowaæ. Powtarzam, obecn¹ liczbê osób mamy tylko na nasz

wniosek, ¿e chcemy w³aœnie tyle zatrudniæ. Jest to tylko kwestia tego, czy

chcemy.

Nie chcia³bym wiêcej pañstwu zajmowaæ czasu. Mo¿e mówi³em truiz-

my, ale mówi³em szczerze, jaki jest stan rzeczywisty w tej chwili, i powta-

rzam, ¿e bêdziemy chcieli to robiæ w dalszym ci¹gu i nie t³umaczyæ siê

ró¿nego rodzaju trudnoœciami.

Ja wiem, ¿e jest powszechna niechêæ kolegów, nie tylko z Warszawy, ale

prawie z ca³ej Polski, bo mam kontakty z ró¿nymi osobami ze swojej bran-

¿y. Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e nie wspomnia³em równie¿ o tym, ¿e ci pracow-

nicy tak¿e pracuj¹ na zlecenie, za które otrzymuje wynagrodzenie firma.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich

Dziêkujê bardzo, Panie Dyrektorze. Brawo Toruñ. Myœlê, ¿e dobrze by

by³o rozpowszechniæ pozytywne wzorce, ¿ebyœmy mogli bli¿ej poznaæ fun-

kcjonowanie spó³ki i pokazaæ, ¿e mo¿na.

Proszê bardzo pana kapitana Paw³a Nasi³owskiego, prezesa Stowarzy-

szenia Pomocy Spo³ecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji w Siedlcach.

Kpt. Pawe³ Nasi³owski
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Spo³ecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji

im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach

Dziêkujê, Panie Profesorze.

Drodzy Pañstwo, ja chcê siê podzieliæ odmiennymi doœwiadczenia-

mi. Jestem funkcjonariuszem s³u¿by wiêziennej i jednoczeœnie prowa-

dzê du¿y miêdzynarodowy podmiot probacyjny. Od zarania w dzia³ania

tego podmiotu by³y wpisane te wszystkie rozstrzygniêcia, o których tu-

taj mówimy.

Pierwsza refleksja, któr¹ chcia³em dzisiaj pañstwu na bazie tej tak ró¿nej

dyskusji przekazaæ, o czym mówi³ pan dyrektor, to jest jak u Wyspiañskiego

kwestia: „¿eby siê chcia³o chcieæ” i takie trzy determinanty: trzeba znaleŸæ
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partnerów, infrastrukturê i prze³amaæ doœæ skostnia³e i tradycyjne bariery

mentalne. Potem ju¿ wszystko powinno funkcjonowaæ prawid³owo.

Przechodz¹c na poziom samorz¹du. Mamy wspólnie nadziejê, a pan pro-

fesor Zoll te¿, kiedy to tylko jest mo¿liwe, nadzoruje ró¿ne nowe projekty

i stara siê wspieraæ autorytetem swoim i urzêdu, poniewa¿ chcemy przeka-

zaæ sygna³ do innych samorz¹dów, ¿e bardzo po¿yteczne i op³acalne dla sa-

mego samorz¹du jest znalezienie wspólnej drogi do realizacji œrodków

probacyjnych i wykonywania kar ograniczenia wolnoœci i kar zastêpczych

za nieuiszczon¹ grzywnê na bazie istniej¹cej struktury samorz¹dowej.

Poniewa¿ na razie, jak tutaj pan dyrektor z Urzêdu Miasta Sto³ecznego

Warszawy nam to przekaza³, czêœæ mitów negatywnych i czêœæ niechêci po-

woduje, ¿e to, co jest dla tego samorz¹du po¿ytecznym dzia³aniem, nie mo-

¿e zaistnieæ.

A mówi¹c ju¿ bardzo konkretnie. Jest to mo¿liwe, jeœli zdo³a siê w struk-

turach samorz¹dowych osadziæ, stosuj¹c bardzo pragmatycznie Kodeks

karny wykonawczy i rozporz¹dzenia ministra, jeœli uda siê tê drogê wspóln¹

znaleŸæ i przede wszystkim wynaleŸæ sfery w samorz¹dzie, które zawsze s¹

nie objête bud¿etem. Tu chcê szczególnie polemizowaæ z tez¹, któr¹ spo-

tykam w wielu miejscach, ¿e tego typu polityka karna tworzy bezrobocie.

Jest to kompletna bzdura i proszê natychmiast takie tezy odrzuciæ, ponie-

wa¿ w³aœnie zatrudnienie, inaczej, praca skazanych na rzecz lokalnego sa-

morz¹du w ramach œrodków probacyjnych, pragmatycznie zorganizowana,

kierowana jest w te sfery, gdzie w ka¿dej najmniejszej gminie wiele miejsc

jest absolutnie nie objêtych bud¿etem i wtedy nikt nie powie, ¿e ci skazani

na te œrodki, czy w ogóle skazani kierowani z zak³adów karnych, odbieraj¹

komukolwiek pracê. To tylko zale¿y od organizacji, od œwiadomoœci i od

znajomoœci swojego terenu przez samorz¹dowców. Jeœli oni nie chc¹ tego

znaæ, nie maj¹ œwiadomoœci, zawsze bêd¹ mówili, ¿e poniewa¿ jest bezro-

bocie, to oni musz¹ dbaæ o samotne matki i o ludzi z pogranicza ubóstwa,

a nie o wyklêtych ze spo³ecznoœci lokalnej, a odrzuceni nie maj¹ w ogóle

miejsca. Jest to kompletna bzdura.

W ka¿dej najmniejszej gminie, kieruj¹c w rejony nie objête bud¿etem

tê nieodp³atn¹ pracê, pomagamy lokalnej spo³ecznoœæ. Kiedy po nied³u-

gim czasie zobaczy ona, jakie s¹ tego efekty, sama wymusza na samo-

rz¹dach (bo przecie¿ to s¹ ich wybrañcy, to s¹ ludzie z wyboru) wykony-

wanie tego typu dzia³añ i œrodków. Jest to mechanizm bardzo pozytywnie

funkcjonuj¹cy dla obu tych struktur i œrodowisk.

Druga, jakby zmitologizowana negatywna przyczyna, uniemo¿liwiaj¹ca

realizacjê tych œrodków. Kodeks karny wykonawczy stanowi, ¿e wykona-
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nie œrodków probacyjnych mo¿e równie¿ byæ prowadzone przez podmio-

ty (niekoniecznie tylko spó³ki samorz¹dowe i samorz¹dy), mog¹ te¿ byæ

to ró¿ne inne instytucje, które zgodnie z prawem mog¹ przyj¹æ tego typu

pracê.

Kr¹g jest wiêc tym bardziej szeroki. Kodeks absolutnie nie zakazujê te-

go, o czym tu mówi³ pan dyrektor Olkowicz i mamy przyk³ady naprawdê na

poziomie œwiatowym takich rozwi¹zañ w s³u¿bie, równie¿ ca³a sfera insty-

tucji pomocowych jest idealnym miejscem do wykonania tych œrodków,

jak te¿ organizacje obywatelskie, które s¹ teraz trochê pomijane, spychane

na margines.

Ostatnia, bardzo wa¿na, partnerska mo¿liwoœæ realizacji œrodków proba-

cyjnych to oczywiœcie wspó³praca w tym zakresie z koœcio³ami, zwi¹zkami

wyznaniowymi i organizacjami charytatywnymi i innymi organizacjami po-

mocowymi, które w tych koœcio³ach i zwi¹zkach funkcjonuj¹. Mamy w kra-

ju ju¿ przyk³ady, powiedzia³bym, œwietlane, w ró¿nych miejscach Polski

(staram siê tym bardzo profesjonalnie od kilku lat zajmowaæ, ¿eby w takich

dyskusjach podawaæ konkretne przyk³ady). Na przyk³ad w wioseczce od-

dalonej 14 kilometrów od Pól Grunwaldzkich lokalny proboszcz i spo³ecz-

noœæ tej wioski realizuj¹ œrodki probacyjne – wynik³o to z inicjatywy

ksiêdza proboszcza. Takich jednostkowych przyk³adów mogê podawaæ

du¿o, ale tu nie mamy na to czasu. Chcê tylko powiedzieæ, ¿e to dzia³a, kie-

dy siê prze³amie barierê niechêci, tkwi¹c¹ w mentalnoœci. Po¿ytki powsta-

j¹ce z tego typu dzia³añ przekraczaj¹ wszelkie poniesione nak³ady.

Dziêkujê panu profesorowi za wa¿ne dla nas wsparcie tych dzia³añ, któ-

re czasem s¹ nieakceptowane. Dobrym przyk³adem jest to, ¿e na obszarze

samorz¹du siedleckiego ok. trzydziestu osób, jak to nazywamy – wolonta-

riuszy – pracuje dziennie w tym systemie. Wykonuj¹ one ró¿ne œrodki pro-

bacyjne, ³¹cznie z aktywizacj¹ spo³eczn¹.

Kwestia kosztów. Mogê podaæ dok³adne kwoty. Organizowa³em ten sy-

stem pracy wspólnie z samorz¹dem miejskim. Ubezpieczenie na tzw. listê,

wynegocjowane z ubezpieczycielem takim jak PZU, trzydziestu kierowa-

nych do pracy dziennie w skali rocznej to jest koszt bezwzglêdny 1 tys. 120

z³. Trzydziestu na listê dziennie przez trzysta szeœædziesi¹t dni w roku. Czy

w naszym kraju nie ma pieniêdzy na takie ubezpieczenia?

Czyli kolejny mit obalony.

Druga bardzo istotna sprawa. Jeœli jest koniecznoœæ, a Kodeks karny wy-

konawczy to dobrze reguluje, jeœli pañstwo kierujecie albo organizujecie

pracê dla osób w ramach œrodków probacyjnych, pracê szczególnie niebez-

pieczn¹, trudn¹, to obowi¹zkowo nale¿y wykonaæ okreœlone przepisami
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podstawowe badania medycyny pracy. Trzeba te koszty ponieœæ. Ale jeœli

skierowany ma wykonaæ nieodp³atnie proste prace porz¹dkowe i oka¿e lub

oœwiadczy na piœmie, ¿e ma wa¿n¹ ksi¹¿eczkê zdrowia, to nie ma ¿adnych

przeciwwskazañ do wykonania tej pracy.

Ale my chcemy siêgn¹æ dalej. Dziêki Komisji Ustawodawstwa i Prawo-

rz¹dnoœci i z pomoc¹ Biura Rzecznika, chcemy taki projekt z³o¿yæ, aby tak

jak bezdomni s¹ objêci bezp³atnym œwiadczeniem us³ug medycznych na ró-

¿nym poziomie w Polsce (formalnie ustawa na to dozwala), tak samo chcemy

zaproponowaæ, aby wszystkie osoby kierowane do œrodków karnych w syste-

mie probacji równie¿, objête bezp³atn¹ form¹ tej obs³ugi medycznej.

W skali bezwzglêdnej to jest te¿ œmieszna kwota. Jak szacujemy, mniej

wiêcej rocznie (s¹ ró¿ne statystyki) od piêtnastu do trzydziestu dwóch ty-

siêcy ludzi zamiast odbywaæ kary bezwzglêdne mog³oby wykonywaæ œrod-

ki probacyjne, gdzie koszt jednego badania medycyny pracy wynosi od 20

do 30 z³. Co¿ to jest w skali bud¿etu naszego pañstwa? Có¿ to jest za kwota

w skali nawet tego biednego bud¿etu? A gdyby to by³o centralnie uregulo-

wane, to podmioty samorz¹dowe, przedsiêbiorcy prywatni, którzy chc¹

przyjmowaæ realizacjê tego typu formy œrodków karnych, mieliby sytuacjê

komfortow¹. Funkcjonowa³by centralny system, który za dan¹ osobê regu-

lowa³by wszystkie niezbêdne koszty, daj¹c uprawnienia i œrodki finansowe

samorz¹dom czy w innym systemie organizacji. Jest to w szeroko pojêtym

interesie spo³ecznym i pañstwa, aby œrodki te by³y realizowane.

I ostatni aspekt, który chcê te¿ pañstwu przedstawiæ do oceny. Jeœli jes-

teœmy ju¿ na poziomie tej dyskusji spo³ecznej, i mamy wielu oponentów,

którzy szafuj¹ nam wzrostem poziomu bezrobocia, pewnym oburzeniem

spo³ecznym, nie ma silniejszego regulatora ni¿ uczestnictwo lokalnej spo-

³ecznoœci w wykonaniu œrodków karnych. B¹dŸ, jeszcze powiem szerzej,

w aktywizacji spo³ecznej, poniewa¿ ten projekt kofoedowski w swoim naj-

wiêkszym zakresie równie¿ przyj¹³ na siebie formy ró¿norodnej aktywiza-

cji spo³ecznej, która jest wa¿n¹ czêœci¹ probacji. Trudno cz³owieka, który

za chwilê mo¿e wejœæ w konflikt z prawem, z uwagi na to, ¿e nie ma ¿adne-

go zawodu i otar³ siê o jakieœ wykroczenie, zostawiæ bez pomocy w sytuacji

garkuchni, która da mu tylko miskê zupy. On tê miskê zupy zje i pójdzie

dalej i nic z tego nie wyniknie.

Tu pragnê zwróciæ uwagê na jeszcze wiêkszy problem. Istniej¹ca w kra-

ju infrastruktura placówek pomocy spo³ecznej i socjalnej (na poziomie

gminy, marsza³ka województwa, nadzorowanych przez urzêdy, przez woje-

wodów, ró¿nych tego typu instytucji) na tyle jest otwarta i na tyle jest przy-

gotowana mentalnie i intelektualnie, ¿eby przy bardzo m¹drej wspó³pracy
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rozpocz¹æ realizacjê œrodków probacyjnych w tych strukturach na po¿ytek

tych struktur i spo³eczeñstwa. Mo¿na tam bêdzie kontynuowaæ formy edu-

kacji, rekwalifikacji zawodowej, wykonywaæ prewencjê kryminaln¹ i re-

adaptacjê spo³eczn¹, czyli najszerzej pojêty system rozwi¹zywania proble-

mów spo³ecznych.

I ostatni, nowy element. Uda³o siê równie¿ w tym projekcie, o którym

pan profesor mówi³, z samorz¹dem lokalnym, w projekcie probacyjnym, od

pó³tora roku wykonywaæ roboty publiczne. Mamy ca³y system wspó³pracy

z urzêdem pracy, z urzêdem miasta, gdzie najpierw nasi wolontariusze wy-

znaczeni w ramach aktywizacji, bêd¹c osobami bezrobotnymi, a oczywiœcie

niektórzy wczeœniej zwolnieni z zak³adów karnych, ju¿ po odbyciu ró¿nych

szkoleñ, po odbyciu ró¿nego rodzaju rekwalifikacji zawodowych, pe³nili

funkcje koordynatorów robót publicznych na terenie samorz¹du. Przez sze-

œæ miesiêcy otrzymywali wynagrodzenie i po raz pierwszy efektywnoœæ tych

robót przekroczy³a oczekiwania, poniewa¿ powsta³y konkretne inwestycje.

W urzêdach pracy mamy naturalnego partnera, gdzie przy odpowiedniej

organizacji mo¿emy znowu wejœæ we wspó³pracê z samorz¹dem terytorial-

nym wykonuj¹c œrodki karne, œrodki aktywizacji i adaptacji spo³ecznej,

uczyniæ konkretne dobro i stworzyæ okresowe lub sta³e miejsca pracy.

Od l stycznia 2004 r. wchodzi w ¿ycie ustawa o zatrudnieniu socjalnym,

która ma daæ zupe³nie inne mo¿liwoœci, inne podstawy prawne do budowa-

nia szerszych struktur wspó³pracy w zakresie polityki spo³ecznej i karnej,

jak te¿ ustawa o po¿ytku publicznym i wolontariacie, która wchodz¹c od

l stycznia 2004 r. proponuje ciekawe uregulowania pomiêdzy podmiotem

obywatelskim a innymi instytucjami, w tym równie¿ strukturami wymiaru

sprawiedliwoœci, zak³adami karnymi oraz samorz¹dem terytorialnym.

Chcia³bym bardzo podziêkowaæ panu dyrektorowi za ten zupe³nie inny

obraz œwiata i za to (jak to pan profesor wielokrotnie wspomina³ i pani pro-

fesor równie¿), ¿e jeœli siê chce chcieæ, to z tego dzia³ania rzeczywiœcie po-

wstaj¹ konkretne efekty. Do tego pañstwa serdecznie zachêcam. Obalajmy

te mity w swoich œrodowiskach, a jeœli trzeba, stosujmy przyk³ady, bo wiele

osób ma postawê takiego niewiernego Tomasza, ¿e jak nie zobaczy, nie

sprawdzi, to nie uwierzy. Mo¿e zmieni siê ta mentalnoœæ. I bardzo proszê,

jakbyœcie pañstwo mogli, wykorzystujcie media w swoich miejscach, po-

niewa¿ media, jeœli s¹ m¹drze przez nas u¿ywane, s¹ naszym sojusznikiem,

poniewa¿ wtedy jest wiêksza akceptacja spo³eczna tych dzia³añ, a zatem

wiêksza ich skutecznoœæ.

Bardzo pañstwu dziêkujê i tak jak pan profesor to uczyni³, serdecznie

zapraszam do Siedlec, to jest tylko dziewiêædziesi¹t szeœæ kilometrów od
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Warszawy. Dopracowaliœmy siê nawet w³asnych obiektów. Mo¿emy pañ-

stwa przyj¹æ w godnych warunkach hotelowych i te¿ wy¿ywiæ. 25 wrzeœnia

2003 r. na rzecz tego lokalnego samorz¹du w tych wszystkich projektach

wypracowano dziewiêæ tysiêcy roboczogodzin. Bywa tak, ¿e od piêtnastu

do dwudziestu piêciu osób dziennie wykonuje nieodp³atnie ró¿norodne

prace na terenie naszych placówek i miasta. W ró¿nych programach uczest-

niczy ponad trzysta szeœædziesi¹t osób dziennie. W skali roku ubieg³ego

w tych projektach uczestniczy³o trzy tysice sto osób w sposób bezpoœredni.

Jest to œciœle skoordynowane z samorz¹dem, z organizacjami obywatelski-

mi tego samorz¹du, ze strukturami marsza³ka, wojewody, wsparte dzia³al-

noœci¹ lokalnych koœcio³ów w uk³adzie w pe³ni ekumenicznym. Dzieje siê

to oczywiœcie przy du¿ym wsparciu spo³ecznym, bo emeryci tak bardzo siê

zorganizowali, ¿e chc¹ wspieraæ te dzia³ania, kiedy widz¹, ¿e drobni pijacz-

kowie, którzy do tej pory za l tysi¹c 500 z³ odbywali miesi¹c kary pozbawie-

nia wolnoœci za u¿ycie ró¿nych pojazdów po napojach wyskokowych, teraz

maluj¹ p³oty, sprz¹taj¹ stare cmentarze, pomagaj¹.

I ostatni w³aœciwie mój znak zapytania do pañstwa. Dyrektor Olkowicz

bardzo szeroko o tym mówi³.

Dla wielu osób nawet zak³ady otwarte czy zak³ady pó³otwarte nie s¹ je-

dnak tym jedynym i najlepszym miejscem wykonywania œrodków karnych,

bo jeœli ten skazany, który przebywa na koszt pañstwa w zak³adzie otwar-

tym czy pó³otwartym, a te koszty s¹ ogromnie du¿e, codziennie na osiem

godzin wychodzi do pracy, do domu pomocy spo³ecznej czy do innego oœ-

rodka i wraca tylko na noc, to przecie¿ (taka jest nasza sugestia) nie do koñ-

ca jego miejsce jest w tym zak³adzie. On móg³by to zrobiæ równie dobrze

z domu, maj¹c taki sam prawomocny wyrok s¹du.

Bardzo pañstwu dziêkujê. I jak mawia³ nasz wspó³czesny polski poeta

Nowak, „Nazwijmy rzeczy po imieniu, a zmieni¹ siê w okamgnieniu”.

Dziêkujê panu profesorowi, pani profesor i zacnym senatorom, ¿e potrafi¹

nazywaæ rzeczy po imieniu. I niech¿e one zmieniaj¹ siê w okamgnieniu.

Bardzo dziêkujê.

Dorota Krzysztoñ
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Proszê pañstwa, ta nasza konferencja kojarzy mi siê z przedsiêwziêciem,

w którym bra³am udzia³ kilka lat temu. Odbywa³o siê to w ramach szkole-

nia m³odzie¿owych liderów (w tej chwili niektórzy s¹ pos³ami), których za-
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daniem by³o wypracowanie planu dzia³ania maj¹cego na celu ubicie

pewnego interesu. Za³o¿enie by³o takie, ¿e oprócz zysków musimy zdobyæ

zaufanie i dalsz¹ wspó³pracê naszego „negocjacyjnego partnera”. Przys³u-

chuj¹c siê wczorajszej dyskusji o sposobie postêpowania ze sprawcami

przestêpstw, mam wra¿enie, ¿e jest to w pewien sposób podobna sytuacja,

podobne zadanie.

Otó¿ ta nasza negocjacyjna grupa podesz³a do zadania w dwojaki sposób.

Pocz¹tkowo wymyœliliœmy, ¿e najlepiej bêdzie os³abiæ rozmaitymi sztucz-

kami pozycjê naszych rozmówców, wrêcz ich znokautowaæ doprowadzaj¹c

do sytuacji, w której jako bezwolni nie bêd¹ mogli o niczym decydowaæ.

Œrodki do tego by³y bardzo ró¿ne, naprawdê fantazja naszej grupy w nacis-

kaniu partnerów by³a niew¹tpliwie bogata. Gdy to okaza³o siê nieskutecz-

ne (interes zosta³ ubity, ale o dalszej wspó³pracy nie by³o mowy) – przeszliœ-

my do innego sposobu za³atwiania sprawy, a mianowicie nasi negocjacyjni

partnerzy byli wzmacniani przez nas w swej pozycji, czuli siê œwietnie, do-

s³ownie zdominowali rozmowy. Efekt by³ równie mizerny, mieliœmy œwiet-

ny kontakt, ale straciliœmy na tej transakcji. W obydwu metodach brakowa³o

wyraŸnie „z³otego œrodka”.

Kiedy przys³uchiwa³am siê wczorajszej dyskusji, to mia³am wra¿enie, ¿e

w polityce karnej czêsto w³aœnie brakuje tego „z³otego œrodka” w postêpo-

waniu ze sprawc¹ przestêpstwa. Izoluj¹c przestêpcê w zak³adzie karnym

sprawiamy, ¿e staje siê on nie tylko bezwartoœciowy dla spo³eczeñstwa

(w tym i ofiary przestêpstwa), ale i kosztowny. Natomiast stosuj¹c œrodki

w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary – mylnie identyfiko-

wane z probacj¹ – w³aœciwie nic nie zmieniamy. Szkoda, któr¹ pope³ni³

przestêpca, nadal nie zostaje naprawiona, a jego postawa wobec ofiary czy

spo³eczeñstwa diametralnie siê nie zmienia.

Podsumowuj¹c nasze zadanie, którym jest wypracowanie nowych celów

polityki karnej, uwa¿am, ¿e najwa¿niejszym celem jest doprowadzenie do

naprawienia szkody wyrz¹dzonej przestêpstwem. I co wa¿ne, w mojej oce-

nie szkoda winna byæ naprawiona z pomoc¹ œrodków, które nie obci¹¿a³yby

ani spo³eczeñstwa, ani przede wszystkim ofiar przestêpstw. Winna byæ ró-

wnie¿ naprawiona metod¹, która jednoczeœnie pozwoli³aby na resocjaliza-

cjê sprawcy.

Nie jest to zadanie niemo¿liwe. Po pierwsze, takim w³aœnie œrodkiem

jest sprawiedliwoœæ naprawcza. Jej podstawowym narzêdziem w Polsce

jest wprowadzona kilka lat temu mediacja. Ju¿ wiemy, ¿e koszt mediacji

dla spo³eczeñstwa jest wrêcz znikomy, a efekty – w postaci realizowanych

z po¿ytkiem dla ofiar przestêpstw ugód mediacyjnych i zmian postaw
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sprawców – zdecydowanie godne uwagi. Pozostaje zatem zatroszczyæ siê

o jej rozwój, stworzyæ warunki mediatorom do jej prowadzenia. I tu skorzy-

stam z okazji, ¿e mamy na sali m.in. przedstawicieli w³adz miasta, ¿eby pro-

siæ o pomoc naszym mediatorom, którzy nie maj¹ fizycznie gdzie przeprowa-

dzaæ postêpowania mediacyjnego. To nie jest wygórowana proœba, media-

tor potrzebuje pomieszczenia, do którego zaprosi strony i które bêdzie

neutralne oraz dostêpne dla wszystkich uczestników spotkania (absolutnie

nie mo¿e to byæ np. mieszkanie samego mediatora).

Po drugie, takim œrodkiem jest probacja. Ona równie¿ zosta³a tu przed-

stawiona, warto jednak wzi¹æ pod uwagê to, co mówi³ profesor Andrzej Ba-

³andynowicz i stwierdziæ, ¿e probacja zdecydowanie nie jest zawieszeniem

wykonania kary. Probacja to okres kontrolny dla przestêpcy, to „próbne za-

ufanie” œciœle zwi¹zane z realizacj¹ przez przestêpcê na³o¿onych na niego

pewnych obowi¹zków. Œrodki probacyjne zak³adaj¹ aktywnoœæ sprawcy,

samopoprawianie, a nie jego bezkarnoœæ.

Niestety, propozycje id¹ce w stronê zawieszeñ wykonania kary to po-

zwolenie na dominacjê sprawcy nad ofiar¹. Wylewamy w tym momencie

dziecko z k¹piel¹, czyli wylewamy nasz¹ ofiarê, któr¹ nies³usznie pozba-

wiamy jakiejkolwiek roli w polityce karnej i któr¹ pozbawiamy rzeczy pod-

stawowej, jak¹ jest zadoœæuczynienie za straty powsta³e w wyniku przestêp-

stwa.

Apelujê zatem, aby nasze postanowienia szczególnie uwzglêdnia³y rolê

ofiary w polityce karnej.

Dziêkujê bardzo.

Ks. Pawe³ Wojtas
Naczelny Kapelan Wiêziennictwa

Szanowni Pañstwo!

Wys³uchuj¹c pañstwa argumentów o sposobach korekcyjnych, napraw-

czych wobec naszych podopiecznych oraz jak zmieniæ system na bardziej

funkcjonalny, wydajny w pracy naprawczej z osadzonymi, chcia³bym pod-

nieœæ istotn¹ kwestiê – wykazania cz³owiekowi za kratami sens przemiany.

Jako przedstawiciel Koœcio³a chcia³bym dostarczaæ wiêŸniom najg³êbsz¹

argumentacjê, motywacjê, sens wewnêtrznej przemiany, doprowadzaj¹cej

do œwiata normalnoœci. Kapelan wiêzienny pomaga osadzonym odnaleŸæ

argumentacjê, dlaczego warto siê zmieniaæ, jaki jest sens przemiany, po-
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wrotu do normalnego ¿ycia w rodzinie i spo³eczeñstwie. Czyni to na pod-

stawie fundamentalnych przykazañ moralnych – Dekalogu zaczerpniêtego

z Biblii, który jest klasyczn¹ prohumanistyczn¹ antropologi¹ filozoficzn¹.

Jeœli wiêzieñ rozumie i zaakceptuje Dekalog, bêdzie wiedzia³, po co ma siê

wewnêtrznie przemieniaæ. Jest to rol¹ Koœcio³a, zwi¹zków religijnych w naj-

g³êbszym znaczeniu, a organizacje spo³eczne oraz ró¿ne programy rz¹do-

we, dopiero gdy da siê wiêŸniowi – zazwyczaj obci¹¿onemu patologi¹ –

moraln¹ podstawê przemiany w postaci Dekalogu, mog¹ dalej wprowadzaæ

dzia³ania naprawcze o charakterze materialnym, szkoleniowym. Podwy¿-

szanie wydatków na wiêziennictwo, bez uzasadnienia osadzonemu, dla-

czego istnieje sens jego wewnêtrznej przemiany, nie usunie patologii.

¯adne wyliczanie kosztów nie zast¹pi pozytywnego podejœcia do cz³owieka,

do pokazywania mu, ¿e mo¿na ¿yæ inaczej, zgodnie z normami moralnymi.

Najpierw prohumanistyczna praca nad przemian¹ moraln¹, duchow¹ na-

szych podopiecznych, pozytywna antropologia, a potem dalej szukajmy

jakichœ zmaterializowanych sposobów resocjalizacji skonfliktowanych

z prawem.

Konkretnym przyk³adem religijnej pracy resocjalizacyjnej jest dzia³al-

noœæ wolontariuszy wiêziennych zrzeszonych w miêdzynarodowej organi-

zacji Prison Fellowship International. Organizacja ta zosta³a za³o¿ona przez

by³ego doradcê do spraw bezpieczeñstwa narodowego prezydenta USA

Jacka Colsona, aresztowanego za udzia³ w aferze Watergate. Po wyjœciu

z wiêzienia Colson – ju¿ nawrócony religijnie – powróci³ za mury wiêzien-

ne, aby z w³asnego doœwiadczenia, znaj¹c sytuacjê wiêŸniów i potrzebê

okazania im pomocy duchowej, utworzyæ ruch maj¹cy na celu dotarcie do

czêsto bardzo nieszczêœliwych ludzi, pozbawionych motywacji do przemia-

ny, zdanych na towarzystwo takich samych jak oni. Dzisiaj organizacja ta

dzia³a w 105 pañstwach œwiata. W Polsce dzia³a od 1993 roku Bractwo Wiê-

zienne, bêd¹ce polskim oddzia³em Prison Fellowship International.

Nawi¹zuj¹c do naszych polskich doœwiadczeñ, przypominam sobie ne-

gatywn¹ reakcjê jednego z wychowawców w du¿ym zak³adzie karnym na

propozycjê odprawienia Mszy œw. dla grup m³odych przestêpców. Wed³ug

niego trudno by³oby zapanowaæ nad nimi. Wtedy podesz³a do mnie wolon-

tariuszka, kobieta 80-letnia, i zapyta³a, czy mo¿e pomóc w uspokojeniu

m³odzie¿y. Sam by³em doœæ sceptyczny, ba³em siê, ¿e m³odociani prze-

stêpcy nie uszanuj¹ starej kobiety, bêd¹ siê wyœmiewaæ i odzywaæ wulgar-

nie. Wolontariuszka powiedzia³a do ch³opaków: „Panowie, wy tutaj macie

przedszkole, opowiem wam, gdzie ja by³am w waszym wieku”. Zaczê³a im

opowiadaæ o swoim pobycie w obozie koncentracyjnym. Ch³opcy siedzieli
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bez ruchu, nie przerywaj¹c ani jednym s³owem. Jest to przyk³ad, jak mo¿na

dotrzeæ nawet do m³odego zbuntowanego cz³owieka.

Prof. dr hab. Andrzej Murzynowski
Sêdzia S¹du Najwy¿szego w stanie spoczynku

Wczoraj mówi³em o mediacji w toku postêpowania karnego. Dzisiaj

chcia³bym parê s³ów powiedzieæ o mediacji w postêpowaniu wykonaw-

czym. Chocia¿ na jej problematyce mniej siê znam, to jednak zgadzam siê

z pogl¹dami osób, które dzia³aj¹ w Polskim Centrum Mediacji, ¿e i tam jest

pole do wykorzystywania tej instytucji. Nigdy nie jest bowiem za póŸno na

wygaszanie konfliktu miêdzy sprawc¹ a ofiar¹ przestêpstwa. Jest to etycz-

nie bior¹c po¿¹dany sposób rozwi¹zywania lub choæby ³agodzenia konflik-

tów powsta³ych pomiêdzy nimi, poniewa¿ znów zaczynaj¹ wówczas funkcjo-

nowaæ pozytywne elementy kszta³towania siê stosunków miêdzyludzkich

– wybaczania wyrz¹dzonej krzywdy i szkody oraz naprawienia skutków po-

pe³nionego przestêpstwa. Dlatego uwa¿am, ¿e nie mia³ racji ustawodawca,

który raz ju¿ ca³kiem nie zgodzi³ siê na uwzglêdnienie poprawki senackiej

do tekstu nowego Kodeksu karnego wykonawczego, zmierzaj¹cej do wpro-

wadzenia instytucji mediacji wœród przepisów jego czêœci ogólnej, a w osta-

tniej nowelizacji tego kodeksu wspomnia³ o niej tylko fragmentarycznie –

w odniesieniu do podejmowania decyzji o warunkowym przedtermino-

wym zwolnieniu (w art. 162 § 1 kkw).

Mimo to twierdzê, ¿e przepis ten pozwala uznaæ, i¿ mediacjê mo¿na ró-

wnie¿ prowadziæ w znacznie szerszym zakresie i w toku postêpowania wy-

konawczego, odwo³uj¹c siê uzupe³niaj¹co do odpowiednio stosowanych

przepisów art. 23 a kpk, na co pozwala art. 1 kkw, oraz do art. 38 i 39 kkw

dotycz¹cych podejmowania dzia³añ readaptacyjnych wobec osób skaza-

nych. Dlaczego tak uwa¿am? Po pierwsze, gdyby uczyniæ tu z mediacji tyl-

ko instrument, który funkcjonuje przy warunkowym przedterminowym

zwolnieniu, to grozi³oby wypaczenie ratio legis tej instytucji, poniewa¿ czê-

sto mog³aby byæ ona tylko czysto koniunkturalnie traktowana – jako forma

jej wymuszania bez osi¹gania rzeczywistej przemiany w psychice skazane-

go. Mog³yby tu byæ te¿, po drugie, dokonywane ró¿ne zewnêtrzne, trudne

do ujawnienia formy nacisku na pokrzywdzonego, aby zgodzi³ siê i on na

mediacjê, poniewa¿ dziêki niej skazany bêdzie móg³ wczeœniej wyjœæ na

wolnoœæ. Dlatego s¹dzê, ¿e interpretuj¹c treœæ art. 162 § 1 kkw w ³¹cznoœci

z innymi jeszcze przepisami Kodeksu karnego wykonawczego oraz uzu-
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pe³niaj¹co tak¿e z przepisami Kodeksu postêpowania karnego, mediacjê

mo¿na prowadziæ w postêpowaniu wykonawczym niezale¿nie od podejmo-

wania decyzji w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia

skazanego. Natomiast jej pozytywne wyniki powinny byæ brane pod uwa-

gê tak¿e i przy podejmowaniu w toku postêpowania wykonawczego ró¿ne-

go rodzaju innych jeszcze decyzji, takich jak: zmiana typu zak³adu karne-

go, przyznawanie nagród, wydawanie opinii w przedmiocie u³askawienia itp.

Dziêkujê za uwagê.

Jerzy Ksi¹¿ek
Wiceprezes Polskiego Centrum Mediacji

Poniewa¿ moi przedmówcy w zasadzie poruszyli wszystko, co dotyczy

mediacji, ja wtr¹cê swoje dwa zdania z pozycji praktyka.

Mediacja wspomaga i przywraca godnoœæ wymiarowi sprawiedliwoœci.

Rozwi¹zuje ona problemy i konflikty, które ze wzglêdu na swoj¹ wagê nie

powinny trafiæ do s¹dów, bo czêsto ich ludzki wymiar wymaga nawi¹zania

zerwanych wiêzi miêdzy stronami, a nie werdyktu, kto w tej sprawie jest

winien. S¹ równie¿ sprawy, które nie mog¹ byæ rozwi¹zane przez s¹dy, bo

dotycz¹ zupe³nie czego innego ni¿ g³osi akt oskar¿enia. Tu przyk³ad z w³a-

snego doœwiadczenia. Dosta³em sprawê karn¹, a w³aœciwie kilka spraw,

gdzie s¹siaduj¹cy ze sob¹ krewniacy oskar¿ali siê wzajemnie o pobicia

i groŸby karalne. W trakcie procesu mediacyjnego wysz³o na jaw, ¿e przy-

czyn¹ tych zajœæ by³ niepodzielony spadek. Strony nie umia³y go podzieliæ,

bo ambicja i duma wziê³y górê nad rozs¹dkiem, up³ywaj¹cy czas pog³êbia³

gorycz, a¿ doprowadzi³ do nienawiœci pomiêdzy starsz¹ generacj¹. Poprosi-

³em strony, ludzi w wieku emerytalnym, ¿eby swoje plenipotencje przeka-

zali dzieciom, które ju¿ mia³y powy¿ej 30. lat. Dzieci wykaza³y wiêksz¹

m¹droœæ ¿yciow¹ ni¿ ich rodzice. Podzieli³y spadek w 15 minut. Sprawa o po-

bicia w s¹dzie toczy³a siê kilka lat bez widoków na rych³e rozstrzygniêcie.

Tak bywa wielokrotnie. Mediator pos³uguje siê wiedz¹ psychologiczn¹,

szuka rzeczywistych przyczyn konfliktów, nie tych pozornych, ale ich korze-

ni, tego przys³owiowego „drugiego dna”. Czasami w sprawach rodzinnych

i rozwodowych pozwanie partnera przed oblicze Temidy jest krzykiem roz-

paczy i wo³aniem o pomoc w nawi¹zaniu zerwanych wiêzi rodzinnych i part-

nerskich. Tê szansê daje mediacja prowadzona w bezpiecznej i poufnej

atmosferze przez bezstronnego i neutralnego profesjonalistê.
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Chcia³em równie¿ odnieœæ siê do mediacji z udzia³em nieletnich. Od pra-

wie trzydziestu lat jestem wychowawc¹ w zak³adzie poprawczym i z ca³¹ od-

powiedzialnoœci¹ twierdzê, ¿e mediacja jest jednym z bardzo powa¿nych

procesów resocjalizacyjnych, poniewa¿ tutaj nieletni sprawca czynu karalne-

go odpowiada za to, co zrobi³ i naprawia wyrz¹dzone szkody i krzywdy.

W polskim prawodawstwie nieletni jest pod szczególn¹ ochron¹. Zak³a-

dy poprawcze i inne placówki tego typu podleg³e Ministerstwu Sprawiedli-

woœci maj¹ za zadanie resocjalizowaæ, a nie karaæ. Nie mo¿na zresocjalizowaæ

kogoœ, kto nie by³ poddany socjalizacji, a do zak³adów trafiaj¹ m³odzi lu-

dzie, którzy bardzo czêsto nie mieli mo¿liwoœci odpowiedzieæ za czyn, któ-

ry pope³nili, nie mieli te¿ okazji naprawiæ szkód, które wyrz¹dzili tylko

dlatego, ¿e nikt nie oczekiwa³ tego od nich. Stare przys³owie: „Od rzemy-

czka do buciczka, od buciczka do koniczka, od koniczka szubieniczka”

przestrzega przed bezkarnoœci¹, która rodzi zuchwa³oœæ i bezczelnoœæ. A ci

m³odzi bardzo czêsto tak zaczynaj¹. Ma³a kradzie¿ to darowane, bo ma³a

szkodliwoœæ spo³eczna czynu, druga to szczególna opieka, potem kurator,

w konsekwencji bezkarnoœæ, bo sprawca nie naprawia wyrz¹dzonej szkody.

Mediacja to forma sprawiedliwoœci naprawczej. Tutaj nieletni musi za-

doœæuczyniæ swojej ofierze i naprawiæ wyrz¹dzone z³o. W trakcie procesu

mediacyjnego nieletni staje przed kimœ, komu wyrz¹dzi³ krzywdê i bezpo-

œrednio z nim rozmawia, to on wyjaœnia, dlaczego to zrobi³, a nie adwokat,

i którego zadaniem jest obrona swojego klienta. Pokrzywdzony jest po-

krzywdzonym, a nie „osobowym dowodem rzeczowym w sprawie”. Ma

prawo powiedzieæ, co prze¿ywa i ¿¹daæ wyrównania szkód, jakie poniós³.

Nieletni, kiedy staje twarz¹ w twarz z osob¹ poszkodowan¹, przestaje byæ

butny i hardy, bo nie stoi za nim grupa „kolesiów”, bo tak naprawdê to on

jest „mocny” tylko w grupie. Widzi te¿, ¿e nie okrad³ jakiegoœ tam samo-

chodu, sk¹d zabra³ radio czy wyj¹³ telefon komórkowy, tylko okrad³ cz³o-

wieka, konkretn¹ osobê, która pracowa³a ileœ czasu na to radio, telefon czy

te¿ inne rzeczy wyjête z tego auta.

Je¿eli nagle okazuje siê, ¿e za skradzione radio czy telefon trzeba odpra-

cowaæ miesi¹c czy dwa, bo taka jest wartoœæ skradzionego przedmiotu, a nie

20 z³, które dosta³ od pasera, to kalkulacja zaczyna byæ zupe³nie inna, bo

wtedy okazuje siê, ¿e pieni¹dz ma inn¹ wartoœæ, gdy trzeba go zarobiæ. To

nie jest szybki i ³atwy pieni¹dz z kradzie¿y. Zasada „³atwo przysz³o, ³atwo

posz³o” przestaje obowi¹zywaæ. Bior¹c pod uwagê sytuacjê s¹dów rodzin-

nych i nieletnich, widzimy, jak ciê¿ka jest praca sêdziów, bo spraw jest bar-

dzo du¿o. Sêdzia, by wywi¹zaæ siê z obowi¹zku, jaki nak³ada na niego

pracodawca, musi ich wiele, i to w krótkim czasie, za³atwiæ. Mówi¹c szcze-
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rze, nie ma czasu zaj¹æ siê sytuacj¹ tego¿ nieletniego, bo musi rozstrzygn¹æ,

czy winny, a je¿eli tak, to jak go ukaraæ. Dlatego dziwi fakt, ¿e sêdziowie

tych s¹dów nie kieruj¹ spraw do mediacji, bo w stosunku do liczby spraw

skierowane przez wydzia³y karne s¹ to iloœci œladowe.

Teraz chcia³bym odnieœæ siê do tego, co moi przedmówcy mówili o pro-

blemach dotycz¹cych kar izolacyjnych dla m³odych ludzi. S³ysza³em tutaj

o interdyscyplinarnym zespole pracuj¹cym przy MSWiA, a maj¹cym na ce-

lu wynalezienie, jak s¹dzê, uniwersalnego leku na przestêpczoœæ – od profi-

laktyki po rehabilitacjê. Byli tam równie¿ przedstawiciele Ministerstwa

Sprawiedliwoœci zajmuj¹cy siê nieletnimi. Przeczyta³em protokó³ koñcowy

i wyobraŸcie sobie pañstwo, ¿e znalaz³em taki oto wniosek: nale¿y utwo-

rzyæ kilka zak³adów poprawczych o pojemnoœci 60 wychowanków. Nieda-

wno zamykano zak³ady. Tworzenie tej wielkoœci zamkniêtych placówek

nie jest optymistyczne dla efektywnej resocjalizacji. Pytam, kto wpad³ na

ten pomys³? Œwiadczy on o braku ci¹g³oœci koncepcji wychowawczych. Oba-

wiam siê, ¿e na ten pomys³ wpadli ci sami, którzy rozwi¹zywali zak³ady.

Wyjaœnia to rozporz¹dzenie dotycz¹ce zasad wy³aniania dyrektorów, za-

pewniaj¹ce tej samej grupie ci¹g³oœæ w³adzy. By zostaæ dyrektorem szko³y,

trzeba ukoñczyæ studia podyplomowe z zakresu zarz¹dzania i stan¹æ do

konkursu. W placówkach podleg³ych Ministerstwu Sprawiedliwoœci nie

trzeba siê kszta³ciæ ani stawaæ do konkursu, bo nie jest on obligatoryjny.

Trzeba byæ dwa lata na stanowisku kierowniczym (co nie wymaga tych stu-

diów). Jak wiadomo, dyrektor dobiera sobie kierowników. Kto mo¿e zostaæ

kierownikiem? Kolega dyrektora. Ale niestety dyrektorem mo¿e zostaæ rów-

nie¿ dyrektor s¹siedniego przedszkola niemaj¹cy nic wspólnego z resocjali-

zacj¹. Nie mo¿e nim nigdy za to zostaæ ambitny wykszta³cony pracownik

zak³adu poprawczego nienale¿¹cy do grona kierowników, kolegów dyrek-

tora. Brak mo¿liwoœci awansu kreuje selekcjê negatywn¹ wœród kadry pra-

cowniczej, co przek³ada siê na poziom resocjalizacji w tych placówkach.

Dotyczy to równie¿ poziomu nauczania w szko³ach na terenie zak³adów.

Zdarza siê, ¿e nauczyciele nie maj¹ uprawnieñ do nauczania przedmiotów,

których nauczaj¹. Jak wiêc utrzymaæ przyzwoity poziom nauczania w tych

szko³ach, które s¹ szko³ami publicznymi? Jakie to daje szansê dalszego

kszta³cenia siê po wyjœciu z placówki? Kto to kontroluje?

Czy okreœlenie „Dzieci gorszego Boga” bêdzie aktualne w nieskoñczo-

noœæ?

Dziêkujê.
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Dr Teodor Bulenda
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Ochrona praw osobistych w wykonywaniu kar nieizolacyjnych
i œrodków probacyjnych

Panie Profesorze i wszyscy uczestnicy konferencji!

W swoim wyst¹pieniu chcia³bym zwróciæ uwagê na ochronê wolnoœci

i praw osobistych cz³owieka i obywatela w wykonywaniu nieizolacyjnych

kar kryminalnych i œrodków probacyjnych. W rozwa¿aniach nad wykony-

waniem tych œrodków, kreœleniem ró¿nego rodzaju polityczno-kryminal-

nych wizji co do ich charakteru i zakresu stosowania nieraz zapominamy, ¿e

skazani na tego rodzaju kary i œrodki maj¹, podobnie jak inni, konstytucyj-

ne wolnoœci i prawa, które powinny byæ ochraniane. Dowodz¹ tego tak¿e

wypowiedzi podczas niniejszej konferencji. W wypowiedziach tych by³o

niewiele o tym, nawet na sesji poœwiêconej stosowaniu kar i œrodków pro-

bacyjnych z uwzglêdnieniem przestrzegania praw cz³owieka. Po¿ytki eko-

nomiczno-spo³eczne wynikaj¹ce ze stosowania tych kar i œrodków nie mog¹

przes³aniaæ tej problematyki. Nadal pozostaje do rozwi¹zania problem doty-

cz¹cy zakresu ograniczenia wolnoœci i praw oraz intensywnoœci ingerencji np.

w ¿ycie prywatne skazanych na nieizolacyjne kary i œrodki probacyjne. Cho-

dzi tu zw³aszcza o wymiar praktyki. W stosowaniu, a œciœlej w wykonywaniu

nieizolacyjnych kar kryminalnych i œrodków probacyjnych ³atwo mo¿e dojœæ

do zbêdnego naruszenia ¿ycia prywatnego tych osób. Wiele z nich jest wyko-

nywanych w warunkach wiêkszego publicznego ogl¹du ni¿ np. wykonywa-

nie kary pozbawienia wolnoœci. Na przyk³ad skazany wykonuj¹c prace spo-

³ecznie u¿yteczne czêsto jest wystawiony na widok publiczny, co mo¿e po-

wodowaæ dla niego i jego rodziny dodatkowe dolegliwoœci. W zapobieganiu

przestêpczoœci, w tym w postêpowaniu ze skazanymi, niezbêdne jest zatem

uwzglêdnienie w wiêkszym zakresie warstwy aksjologicznej, etycznej i pra-

wnej. Zabrak³o tego kontekstu w wypowiadanych podczas tej konferencji

argumentach o charakterze prakseologicznym za szerszym stosowaniem nie-

izolacyjnych kar kryminalnych i œrodków probacyjnych oraz za dokonaniem

zmian organizacyjnych w tym zakresie.

W wyniku uchwalenia w 1997 r. nowego ustawodawstwa karnego,

w tym Kodeksu karnego wykonawczego*, zwiêkszono gwarancje prze-
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strzegania praw skazanego w wykonywaniu nieizolacyjnych kar i œrodków

probacyjnych. Wykonywanie tych kar i œrodków probacyjnych, podobnie

jak innych kar i œrodków, oparto na okreœlonym systemie wartoœci i zasa-

dach. Do podstawowych wartoœci nale¿¹ przede wszystkim: poszanowanie

praw ludzkich, humanitarne, godne, sprawiedliwe i zindywidualizowane

ich traktowanie, ochrona spo³eczeñstwa przed przestêpczoœci¹, wspó³dzia-

³anie spo³eczeñstwa w realizacji zadañ polityki karnej, minimalizacja spo-

³ecznych kosztów wykonywania kar. Istotne s¹ tu wartoœci stanowi¹ce

podstawê demokratycznego spo³eczeñstwa.*

W ochronie praw osób, wobec których wykonywane s¹ nieizolacyjne ka-

ry i œrodki probacyjne, wa¿ne jest tak¿e, na jakich koncepcjach penologicz-

nych i koncepcjach praw cz³owieka siê je wykonuje. Sytuacjê jednak

komplikuje fakt, ¿e te pierwsze koncepcje s¹ niejasne i niedookreœlone.

Od przyjêtych celów polityczno-kryminalnych oraz koncepcji penologicz-

nych zale¿y zakres i intensywnoœæ ingerencji w wolnoœci i prawa przestêp-

cy, a tak¿e mo¿liwoœæ ustalenia i wyeliminowania zbytecznej ingerencji.

Koncepcje te maj¹ nie tylko znaczenie dla sprawcy przestêpstwa, lecz tak-

¿e dla ofiar ich czynów oraz spo³eczeñstwa. Nieizolacyjne kary kryminalne

i œrodki probacyjne wymagaj¹ wyraŸnego, a nie domniemanego penologi-

cznego usensowienia.

W rozwa¿aniach nad ochron¹ praw osobistych w wykonywaniu nieizola-

cyjnych kar i œrodków probacyjnych chcia³bym siê odnieœæ jedynie do nie-

których konstytucyjnie okreœlonych wolnoœci i praw, tj. prawa do rzetelnej

procedury s¹dowej, ochrony prywatnoœci i wolnoœci poruszania siê. Czyniê

to równie¿ w kontekœcie przepisu art. 4 Kodeksu karnego wykonawczego

oraz standardów miêdzynarodowych. Jednoczeœnie zak³adam, ¿e w wyko-

nywaniu nieizolacyjnych kar i œrodków probacyjnych mamy do czynienia

ze s³absz¹ ochron¹ praw skazanych ni¿ np. w wykonywaniu kary pozbawie-

nia wolnoœci. Ponadto nie spotka³em siê m.in. z zainteresowaniem organi-

zacji pozarz¹dowych wykonywaniem tych kar i œrodków w aspekcie prze-

strzegania praw skazanych.

W polityce karnej przyjeto zasadê, ¿e w orzekaniu kar kryminalnych do-

puszczalne jest kierowanie siê dyrektyw¹ prewencji generalnej oraz o pre-

wencji indywidualnej, zaœ w wykonywaniu tych kar tylko i wy³¹cznie t¹

drug¹. Oznacza to, ¿e w wykonywaniu kar nieizolacyjnych, podobnie jak

w wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci, nie jest dopuszczalne zadawa-
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nie skazanemu dodatkowych cierpieñ, postêpowanie z nim w sposób suro-

wy, okrutny, po to, aby motywacyjnie oddzia³ywaæ na spo³eczeñstwo,

powstrzymywaæ innych od pope³niania przestêpstw. Nie by³oby uzasa-

dnione np. kierowanie skazanego do wykonywania prac spo³ecznie u¿yte-

cznych okreœlonego rodzaju i w danym miejscu oraz ich organizowanie

w celu powstrzymania innych od pope³niania przestêpstw lub aby daæ sa-

tysfakcjê spo³ecznoœci lokalnej. Nieco inna jest racjonalizacja orzekania te-

go rodzaju kar i œrodków probacyjnych, a inne ich wykonywanie.

Kieruj¹c siê powy¿szym mo¿na sformu³owaæ wniosek, ¿e przyjêcie dy-

rektywy prewencji indywidualnej powinno wiêc w sposób szczególny przy-

œwiecaæ s¹dom oraz tym wszystkim, którzy bior¹ udzia³ w stwarzaniu waru-

nków do wykonywania przez skazanych nieizolacyjnych kar i œrodków

probacyjnych. Z satysfakcj¹ us³ysza³em, ¿e niektórzy jeszcze mówi¹ o reso-

cjalizacji. W wypowiedzi jednej z uczestniczek konferencji poœwieconej

sprawiedliwoœci naprawczej podkreœlono koniecznoœæ dokonywania zmian

postawy ukaranego przestêpcy, aby dalej nie krzywdzi³ i nie narusza³ pra-

wa. S¹dzê, ¿e w stosowaniu nieizolacyjnych kar i œrodków probacyjnych na-

le¿a³oby na pierwszym miejscu zadbaæ, aby cz³owiek ju¿ nie krzywdzi³

drugiego, nie wyrz¹dza³ mu szkód i szkody powsta³e naprawi³, a przestrze-

ganie prawa niech bêdzie akcentowane na drugim planie.

Niektórzy naukowcy i twórcy prawa chc¹ – podczas tej konferencji dali

temu równie¿ dowód – aby na kreowanie i stosowanie nieizolacyjnych kar

i œrodków probacyjnych patrzeæ prospektywnie, a nie retrospektywnie. Ze

wzglêdu na ograniczonoœæ czasow¹ mojej wypowiedzi podkreœlê tylko, ¿e

nie nale¿y pomijaæ faktu, ¿e retrospektywnie w tym zakresie patrz¹ zw³asz-

cza skazani i ofiary ich czynów, a tak¿e ich rodziny. Zachodzi³aby wiêc po-

trzeba oddzia³ywañ w celu zmiany u tych osób takiego spostrzegania sensu

karania.

W polskim Kodeksie karnym wykonawczym nie okreœlono jednego ce-

lu w³aœciwego dla wykonywania ka¿dego rodzaju kar kryminalnych i œrod-

ków probacyjnych. Odrêbne, jakkolwiek bardzo zbie¿ne cele okreœlono

tylko dla wykonywania kary ograniczenia wolnoœci (art. 53 kkw) oraz kary

pozbawienia wolnoœci (art. 67 § l kkw)*. Pomijaj¹c w¹tpliwoœci co do traf-

noœci i u¿ytecznoœci okreœlenia celu, którym jest wzbudzanie w skazanym

woli wspó³dzia³ania w kszta³towaniu spo³ecznie po¿¹danych postaw, ot-
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warte pozostaje pytanie, dlaczego ustawowo nie sprecyzowano celu wyko-

nywania innych kar kryminalnych oraz œrodków probacyjnych.

Maj¹c na uwadze znaczenie ustawowo okreœlonego celu wykonywania

kar kryminalnych oraz œrodków probacyjnych w sposobie postêpowania

z przestêpcami, nale¿a³oby rozwa¿yæ uzupe³nienie braków w tym zakresie

oraz okreœlenie celów dla ka¿dej z kar i œrodków oddzielnie lub jednego ce-

lu wspólnego.

Za pozytywne w rozwi¹zaniach prawnych nale¿y uznaæ mo¿liwoœæ wp³y-

wu skazanego na rodzaj i miejsce wykonywania pracy spo³ecznie u¿ytecz-

nej, nawet wtedy, gdy s¹d o nich orzeka³. Ma to znacznie dla ochrony praw

osobistych skazanego. Dobrze temu s³u¿y³oby przedstawianie mu wiêk-

szej liczby ofert wykonywania pracy, a nie, jak to czêsto bywa, jednej.

W wykonywaniu nieizolacyjnych kar oraz œrodków probacyjnych mamy

do czynienia w wielu przypadkach ze zbêdnym, a niekiedy wrêcz szkodli-

wym upowszechnianiem przestêpstwa pope³nionego przez dan¹ osobê oraz

wymierzonej jej kary. Jest to specyficzne podawanie wyroku do publicznej

wiadomoœci i stanowi dodatkow¹ dolegliwoœæ, napiêtnowanie nieorzeczone

przez s¹d. W kontekœcie tych rozwa¿añ powstaj¹ w¹tpliwoœci, czy powinno

informowaæ siê o przestêpstwie i karze zak³adów pracy, placówek, instytucji

lub organizacji, w których wykonywana jest praca spo³ecznie u¿yteczna w ra-

mach kary pozbawienia wolnoœci lub kary zastêpczej, lub organizacji poza-

rz¹dowych, na rzecz których skazany ma obowi¹zek przekazania œwiadcze-

nia pieniê¿nego poprzez przekazywanie im odpisów wyroków. Po co np. in-

formowaæ stowarzyszenie lub fundacjê o rodzaju pope³nionego przestêp-

stwa przez osobê, która zosta³a obowi¹zana do przekazania na jej rzecz nieraz

kilkudziesiêciu z³otych lub wykonania na jej rzecz okreœlonej pracy. W tych

organizacjach nie zabezpiecza siê odpisów s¹dów i ma do nich ³atwy dostêp

wiele osób trzecich, nieraz znajomi skazanego. Podczas tej konferencji prze-

mawia³ przedstawiciel miejskiego przedsiêbiorstwa oczyszczania, w którym

skazani wykonuj¹ pracê spo³ecznie u¿yteczn¹. Z przedstawionych przez nie-

go informacji wynika, ¿e tak¿e do tego przedsiêbiorstwa kierowane s¹ przez

s¹dy odpisy wyroku. Pytam, po co?

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, a tak¿e dobro osoby skazanej i osób jej blis-

kich, nale¿a³oby odejœæ od praktyki przekazywania odpisów wyroków pod-

miotom, na rzecz których realizowane s¹ kary nieizolacyjne lub œrodki

probacyjne. Zw³aszcza ¿e dotyczy to osób dopuszczaj¹cych siê drobnych

przestêpstw. Wystarczy³oby przekazanie krótkiego wyci¹gu z wyroku do-

tycz¹cego fragmentu orzeczenia o obowi¹zku skazanego do wykonania

pracy lub zap³acenia okreœlonej kwoty, z pominiêciem przede wszystkim
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czynu, którego siê dopuœci³. Warto dodaæ, ¿e wyroków nie przekazuje siê

pokrzywdzonym, o ile w postêpowaniu karnym nie wyst¹pili w roli strony,

np. oskar¿yciela posi³kowego lub powoda cywilnego.

Znamienne jest, ¿e do Rzecznika Praw Obywatelskich nie s¹ kierowane

wnioski osób, wobec których s¹ lub by³y wykonywane kary nieizolacyjne

lub œrodki probacyjne. Jest to znamienne zw³aszcza dlatego, ¿e skazani od-

bywaj¹cy karê pozbawienia wolnoœci czêsto kieruj¹ wnioski do Rzecznika,

wskazuj¹c w nich na liczne naruszenia ich praw. Nasuwa siê wiêc uwaga, ¿e

w wykonywaniu kar nieizolacyjnych oraz œrodków probacyjnych nie do-

chodzi do tego rodzaju naruszeñ. Prawdziwoœæ tego wniosku jest w¹tpliwa.

Z faktu tego mo¿na jednak wyprowadziæ i inne wnioski, w tym i taki, ¿e

osoby te nie wiedz¹ o tym, ¿e mog¹ korzystaæ z takiego œrodka ochrony lub

nie chc¹c siê naraziæ organom postêpowania wykonawczego, przemilczaj¹

te doœwiadczane nieprawid³owoœci.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, nale¿a³oby organom postêpowania wyko-

nawczego oraz podmiotom, na rzecz których skazani wykonuj¹ pracê spo-

³ecznie u¿yteczn¹ lub w inny sposób realizuj¹ na³o¿one na nich kary

nieizolacyjne lub œrodki probacyjne, podpowiedzieæ potrzebê upowsze-

chnienia informacji o mo¿liwoœci sk³adania wniosków do Rzecznika oraz

przys³uguj¹cych im innych œrodków ochrony praw skazanych.

Dla efektywnoœci wykonywania kar nieizolacyjnych i œrodków probacyj-

nych, jak równie¿ dla ochrony praw skazanych du¿e znaczenie ma nadzór

i kontrola nad ich wykonywaniem W praktyce nie jest pod tym wzglêdem

dobrze.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze, nale¿y zwiêkszyæ nadzór i kontrolê nad wy-

konywaniem nieizolacyjnych kar i œrodków probacyjnych, w tym nad prze-

strzeganiem praw skazanych.

Nie ma pog³êbionych, rzetelnych badañ naukowych, których przedmio-

tem by³yby problemy dotycz¹ce wykonywania kar nieizolacyjnych i œrod-

ków probacyjnych. Statystyczne prezentacje danych dotycz¹ce tego rodzaju

problemów oraz analiza tych danych nie zast¹pi¹ takich badañ. Nie ma tak¿e

badañ nad przestrzeganiem praw skazanych w wykonywaniu takich kar

i œrodków. Podjête w 2003 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich son-

da¿owe badania nad wykonywaniem kary ograniczenia wolnoœci oraz pracy

spo³ecznie u¿ytecznej* s¹ pocz¹tkiem wype³niania luki w tym zakresie.
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Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, nale¿a³oby podj¹æ sukcesywne, pog³êbione

badania nad wykonywaniem kar nieizolacyjnych oraz œrodków probacyj-

nych, w tym nad przestrzeganiem praw skazanych w tym procesie.

W kontekœcie niniejszych rozwa¿añ dotycz¹cych ochrony praw osobi-

stych skazanych warto podkreœliæ, ¿e analizuj¹c w ramach powy¿szych ba-

dañ rzecznikowskich akta wielu s¹dów (teczka Wo) dotycz¹ce postêpowania

wykonawczego, stwierdzi³em nieraz niestaranne prowadzenie tych akt, ich

niekompletnoœæ i braki podstawowych informacji o sposobie wykonywania

danej kary lub œrodka karnego, co nie u³atwia m.in. skazanemu ewentual-

nego dochodzenia swoich racji, ochrony jego praw, gdyby chcia³ posi³ko-

waæ siê zapisami w aktach. Na przyk³ad brak by³o informacji, od kiedy

skazany rozpocz¹³ pracê spo³ecznie u¿yteczn¹ i kiedy j¹ zakoñczy³, czy zo-

sta³ pouczony o przys³uguj¹cych mu prawach, czy kurator kontrolowa³

przebieg wykonywania kary i jakie by³y jej wyniki, czy zak³ad pracy zosta³

powiadomiony o zakoñczeniu kary, co ma znaczenie zw³aszcza w przypad-

ku, gdy skazany zosta³ zwolniony przez s¹d od reszty kary i uznania j¹ za

wykonan¹.

Maj¹c powy¿sze na uwadze nale¿y postulowaæ staranniejsze prowadze-

nie dokumentacji dotycz¹cej wykonywania kar nieizolacyjnych oraz œrod-

ków probacyjnych.

W³aœciwe, zgodne z prawem wykonywanie nieizolacyjnych kar krymi-

nalnych oraz œrodków probacyjnych uwarunkowane jest m.in. stopniem

œwiadomoœci istoty tych reakcji na przestêpczoœæ, celów, zasad ich wykony-

wania oraz przys³uguj¹cym skazanym praw i œrodków ich ochrony. W rze-

czywistoœci w wielu wypadkach tej œwiadomoœci nie ma lub jest niedostate-

czna.

Niezbêdna jest równie¿ edukacja w tym zakresie. Mo¿na by ni¹ obj¹æ

tak¿e podmioty, w których m.in. stale wykonywana jest praca spo³ecznie

u¿yteczna.

Prof. dr hab. Andrzej Ba³andynowicz
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Panie Profesorze, Szanowni Pañstwo!

Chcia³bym poprosiæ zwolenników mediacji, ¿eby zechcieli mówiæ jed-

nym g³osem o potrzebie reformy systemu karania poprzez zbudowanie sys-

temu probacji. Otó¿ mediacja jest jednym ze œrodków tego¿ systemu, a nie

odrêbn¹ poza probacj¹ instytucj¹ karn¹.
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Wszystkie œrodki probacyjne, w tym mediacja, wyrastaj¹ z koncepcji

sprawiedliwoœci naprawczej uwzglêdniaj¹cej zasadê sprawiedliwoœci for-

malnej i wyrównawczej jako podstawowe dyrektywy sprawiedliwego ka-

rania.

A¿eby wypracowaæ konkretne programy wykonawcze realizuj¹ce kon-

cepcje systemu œrodków probacyjnych, w pierwszej kolejnoœci nale¿y zbu-

dowaæ docelowy model tego¿ systemu wsparty na nowej filozofii kary; a nie

odwrotnie.

Otó¿ byæ mo¿e ta konferencja wypracuje takie rekomendacje, ¿e wszys-

tkie problemy z zakresu zjawisk spo³ecznych dotycz¹ce aliencji, marginali-

zacji jednostki, wy³¹czenia spo³ecznego, a tak¿e przestêpczoœci bêd¹

traktowane wspólnie. Je¿eli tak, to powinniœmy stworzyæ na poziomie re-

akcji spo³ecznej, a wiêc sposobu myœlenia i nowej filozofii, odrêbne i nowe

prawo wsparte na paradygmacie terapii spo³ecznej.

Tego rodzaju wspólny mianownik – paradygmat metodologiczny – do

stworzenia nowego prawa powinien uwzglêdniaæ ochronê podstawowych

praw i wolnoœci jednostki, czyli regu³ê solidaryzmu spo³ecznego realizu-

j¹cego siê poprzez dzia³ania opiekuñcze, pomocowe, u¿yteczne – gwaran-

tuj¹ce uczciwoœæ spo³eczn¹.

Zmiana rzeczywistoœci spo³ecznej, czyli reformowanie, mo¿e odbywaæ

siê poprzez dwie przeciwstawne sobie regu³y modernizacyjne bêd¹ce je-

dnoczeœnie odrêbnymi strategiami, tj.: reformowanie z pozycji rewolucyj-

nych oraz z pozycji stagnacji. Uczestnicy konferencji nie próbuj¹ stworzyæ

docelowego modelu prakseologicznego dla systemu probacji, ale jedynie

w ramach dotychczasowego prawa zamierzaj¹ poprawiæ jedynie okreœlone

rozwi¹zania normatywne. Tego rodzaju dzia³alnoœæ doprowadza do zmian

iloœciowych, a nie jakoœciowych, a co wiêcej, anarchizuje jeszcze bardziej

przedmiot zmian spo³ecznych.

Reformowanie jakoœciowe to próba ewolucyjnych i etapowych zmian

prawa, poprzez przewartoœciowania odnosz¹ce siê do celów, funkcji, zadañ,

metod, sposobów i œrodków, które to prawo wype³nia.

Jestem autorem opracowania ksi¹¿kowego pt. „Nieudane powroty”

oraz monografii „Ludzie bez szans. Studium adaptacji spo³ecznej recydy-

wistów”, w których zamieœci³em swoje badania longitudialne odnosz¹ce

siê do oceny systemu karania wobec wielokrotnych przestêpców poprzez

ich biografie przy wykorzystaniu interdyscyplinarnych skal pomiaru. Wy-

niki zamieszczone w tych opracowaniach s¹ unikalne i unikatowe w krymi-

nologii œwiatowej, ukazuj¹ bankructwo dotychczasowego systemu sprawie-

dliwoœci karnej. Natomiast pañstwo proponujecie, ¿e jak osoba wyjdzie
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z wiêzienia, to dozór przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, za-

wieszeniu b¹dŸ umorzeniu postêpowania osi¹gnie cel poprawy skazanego

i pozytywnej jego adaptacji spo³ecznej. Jest to jedynie ¿yczenie, nielogicz-

ne, nieracjonalne i nie oparte na empirycznych analizach.

Przyk³adem dekoracyjnych zmian obowi¹zuj¹cego prawa mo¿e byæ no-

wa ustawa o kuratorach s¹dowych. By³em przewodnicz¹cym resortowej ko-

misji do spraw kurateli s¹dowej. Propozycje tego¿ cia³a w ogóle nie zosta³y

uwzglêdnione w tej nowej ustawie. Je¿eli prawo coœ zmieni³o, to jedynie

zapisy jêzykowe, lecz nie odnios³o siê do korekt jakoœciowych, tj. zbudo-

wania nowego aksjologicznego modelu kurateli jako instytucji probacyj-

nej. Zgodnie z raportem komisji, której by³em przewodnicz¹cym w Mini-

sterstwie Sprawiedliwoœci, uznaliœmy koniecznoœæ wprowadzenia kurateli

klinicznej w miejsce dotychczasowej kurateli opartej na kontroli i nadzorze.

Podzielam stanowisko ksiêdza i uwa¿am, i¿ na poziomie wielu zjawisk

patologii spo³ecznej nale¿y dopracowaæ siê wspólnego reagowania poprzez

zbudowanie modelu profilaktyki predeliktualnej i profilaktyki postdelik-

tualnej wyrastaj¹cego z myœli pedagogiki humanistycznej, gdzie cz³owiek

ma niezbywalne prawo do zmiany swojego zachowania, a prawo powinno

gwarantowaæ wy³¹cznie warunki do osi¹gania tych¿e zmian.

Dr hab. Jan Malec
Fundacja Pomocy Ofiarom Przestêpstw

Pan dyrektor Kazimierz Kuberski poda³ informacjê, któr¹ uwa¿am za

bardzo wa¿n¹, bo ona wywo³uje pewien problem, bez którego rozwi¹zania

nie zdo³a siê zrealizowaæ celów tej konferencji.

Pan dyrektor powiedzia³ mianowicie, ¿e istniej¹ tak¿e psychiczne opo-

ry, jeœli chodzi o realizacjê zadañ, o jakich tu mówimy. Problem ma ogrom-

ny zasiêg. Pan Pawe³ Nasi³owski wskaza³, ¿e bez uzyskania w³aœciwej posta-

wy spo³ecznoœci lokalnej nie jest mo¿liwa realizacja celów, które sobie sta-

wiamy.

Uwa¿am, ¿e w spo³eczeñstwie funkcjonuj¹ dwa mity dotycz¹ce wymia-

ru sprawiedliwoœci i postêpowania z przestêpcami. Bez ich podwa¿enia na-

prawdê niewiele bêdzie mo¿na zrobiæ.

Pierwszy mit jest taki: im szerzej stosowana i im surowsza jest kara po-

zbawienia wolnoœci, tym lepsze efekty w walce z przestêpczoœci¹. Zreszt¹

wczoraj widzieliœmy przejaw takich pogl¹dów.
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Drugi: spo³eczeñstwo uwa¿a, ¿e ka¿dy cz³owiek ma równe szanse byæ

przyzwoitym cz³owiekiem.

Oba te mity przeszkadzaj¹ w racjonalnym podejœciu do sprawy, nato-

miast przy oporze spo³eczeñstwa niepodobna nic zrobiæ w takim stopniu,

w jakim zrobiæ by nale¿a³o.

Jeœli jest prawd¹ to, co mówiê, to nasuwa siê wniosek, ¿e trzeba coœ z ty-

mi postawami spo³ecznymi zrobiæ. Jest to zadanie wrêcz gigantyczne i d³u-

gotrwa³e. Nie trzeba wielkiej znajomoœci rzeczy, aby postawiæ diagnozê,

natomiast czasem trzeba geniusza, ¿eby doprowadziæ do rozwi¹zania pro-

blemów.

Ju¿ samo moje nazwisko wskazuje, ¿e nale¿ê do ludzi skromnych i dlate-

go to, co teraz powiem, bêdzie porwaniem siê na zadanie na pewno prze-

kraczaj¹ce mo¿liwoœci mojej wyobraŸni. S¹dzê jednak, ¿e konieczny jest

pierwszy krok. Chiñczycy mówi¹ – najd³u¿sza nawet droga zaczyna siê od

pierwszego kroku, trzeba go tutaj uczyniæ. Nie ukrywam, ¿e wykorzystujê

sposobnoœæ, jak¹ jest tutaj obecnoœæ pana profesora Zolla, dlatego ¿e moje

zamiary kieruj¹ siê ku Krakowowi.

Otó¿ wszelkie metody socjotechniczne wskazuj¹, ¿e frontalny atak na

jakieœ mocno ugruntowane przekonania jest przedsiêwziêciem z góry ska-

zanym na niepowodzenie. Dlatego uwa¿am, ¿e nale¿a³oby podj¹æ w skali

kraju odpowiednio zsynchronizowan¹, zaplanowan¹ i systematyczn¹ akcjê

popularnonaukow¹, zmierzaj¹c¹ – powiedzia³bym – do podgryzania, na bo-

kach na razie, tych dwóch mitów, które kr¹¿¹ w spo³eczeñstwie. Mo¿e do

pewnych niekonwencjonalnych zadañ zechcia³oby siê w³¹czyæ tak¿e Mini-

sterstwo Sprawiedliwoœci?

Co mam na myœli? Otó¿ chodzi mi o to, ¿eby uczeni zechcieli zni¿yæ siê,

mówiê to w cudzys³owie, do pracy popularnonaukowej w zakresie postêpo-

wania z przestêpcami. W telegraficznym skrócie powiem, jak ja to sobie

wyobra¿am.

Kraków, niech inne uniwersytety mi wybacz¹, ma, moim zdaniem, do-

skona³¹ kadrê kryminologiczn¹. S¹ tam: pani B³achut, pani Czapska, jest

pan profesor Widacki, pan Krajewski. Pod redakcj¹ pani Janiny Czapskiej

i pana Helmuta Kury ukaza³o siê wspania³e opracowanie „Mity represyjno-

œci”. Pyta³em w ró¿nych œrodowiskach prawniczych, co s¹dz¹ o tej publika-

cji. Z regu³y otrzymywa³em odpowiedŸ, ¿e nic nie s¹dz¹, bo jej nie znaj¹,

pomimo i¿ ksi¹¿ka jest ju¿ pó³tora roku na rynku. Gdyby oœrodek krakowski,

wsparty logistycznie przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci, zechcia³ podj¹æ

siê proponowanej pracy popularyzatorskiej, to by³oby przedsiêwziêcie

o ogromnym znaczeniu. Nale¿a³oby dzia³aæ wed³ug okreœlonego planu
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i programu. Rzecz powinna byæ opracowana atrakcyjnie. Redakcje powin-

ny chcieæ to kupiæ. Jako do wzoru odsy³am do dwóch wspania³ych ksi¹¿e-

czek pana profesora Leszka Ko³akowskiego: „Mini wyk³ady o maxi spra-

wach”. Odpowiednio transponuj¹c ten wzór mo¿na by zrobiæ bardzo wiele.

Koñczê tak¹ sentencj¹: „Z dowcipnych pism m¹drych ludzi mo¿na do-

wiedzieæ siê o wiele wiêcej ni¿ z powa¿nych”.

Jolanta Domañska-Paluszak
Komenda G³ówna Policji

Chcia³abym nawi¹zaæ do mediacji, jako ¿e jest to nowe uprawnienie dla

policji. Uprawnienie to w postêpowaniu przygotowawczym mamy od l lip-

ca. Nie wszyscy, mam wra¿enie, zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e ciê¿ar, obo-

wi¹zek lub przyjemnoœæ kierowania spraw do mediacji od l lipca policja

przejê³a od prokuratury niemal¿e w ca³ym zakresie, poniewa¿ policja ma

teraz uprawnienia do kierowania sprawy na drogê mediacji w dochodzeniu.

Dochodzenia stanowi¹ oko³o 90% wszystkich postêpowañ przygotowaw-

czych. Nie bêdê pañstwa zanudza³a liczbami, ale jedn¹ podam: policja ro-

cznie przeprowadza oko³o miliona dwieœcie tysiêcy dochodzeñ, natomiast

œledztw jest niewiele ponad sto tysiêcy. Jak z tego zestawienia wynika, to

policja jest tym organem, który bêdzie kierowa³ sprawê na drogê mediacji.

Nawi¹zuj¹c do wyst¹pienia przedmówcy, potwierdzê, ¿e i policjanci za-

pewne „nie czuj¹ bluesa”, tj. nie poruszaj¹ siê wystarczaj¹co sprawnie w pro-

blematyce mediacji, nie s¹ dostatecznie przygotowani teoretycznie do tego

zagadnienia. Aby to zmieniæ, opracowaliœmy broszurê „Mediacja w postê-

powaniu przygotowawczym”, która dotar³a do wszystkich jednostek poli-

cji. W broszurze tej znajduje siê wyjaœnienie istoty mediacji, zawiera ona

ponadto praktyczne wskazówki dla policjantów, przedstawione s¹ korzyœci

dla stron postêpowania przygotowawczego wynoszone z mediacji. Opraco-

wanie zawiera te¿ wzór formularza postanowienia o skierowaniu sprawy na

drogê mediacji. Gotowe formularze w formie papierowej i elektronicznej

dotar³y do wszystkich jednostek policji.

Rodzi siê pytanie: czy jest szansa na to, ¿eby rzeczywiœcie policjanci kie-

rowali sprawy do mediacji? Tak jak mówi³am, milion dwieœcie tysiêcy

dochodzeñ, oko³o pó³ miliona podejrzanych rocznie. Policjantów prowa-

dz¹cych postêpowania przygotowawcze jest trzynaœcie i pó³ tysi¹ca. Dys-

proporcja jest wiêc bardzo du¿a. Jak pañstwo wiecie, obci¹¿enie postêpowa-
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niami przygotowawczymi równie¿ jest niebywa³e. Przygotowanie fachowe

policjantów jest te¿ na ró¿nym poziomie. Powiem, ¿e tylko 40% policjan-

tów prowadz¹cych postêpowania przygotowawcze ma wykszta³cenie wy¿-

sze, z czego mniejszoœæ stanowi¹ osoby z wykszta³ceniem prawniczym.

Dostrzegaj¹c ten problem, podjêliœmy w Komendzie G³ównej Policji

inicjatywê, polegaj¹c¹ na przyjêciu w ci¹gu kilku miesiêcy oko³o szeœciuset

prawników. Bêd¹ zatrudnieni w jednostkach terenowych na nieco wy¿-

szych stanowiskach ni¿ osoby przyjmowane rutynowo, wiêc jest szansa, ¿e

znajd¹ siê chêtni.

Druga sprawa. Wyst¹piliœmy do premiera, podjêliœmy te¿ inne dzia³ania

– mówiê to w imieniu Komendanta G³ównego Policji – skierowane na uzy-

skanie funduszy na tysi¹c nowych etatów z przeznaczeniem na zasilenie

komórek dochodzeniowo-œledczych. Jeœli uzyskamy na to zgodê, wtedy

zostan¹ zatrudnieni na nowych stanowiskach prawnicy. Perspektywicznie

wiêc, bior¹c pod uwagê uwalniane etaty, by³oby to oko³o pó³tora tysi¹ca

prawników, którzy mogliby podj¹æ ciê¿ar postêpowania przygotowawcze-

go. Jest to niezbêdne, poniewa¿ – jeszcze raz wracam tutaj do mediacji – je-

œli mamy powa¿nie realizowaæ nasze uprawnienia przyznane nam ustaw¹

z 10 stycznia tego roku, policjant musi mieæ czas nie tylko na przeprowa-

dzenie postêpowania dowodowego, ale i na to, ¿eby rozwa¿yæ, czy sprawa

kwalifikuje siê do mediacji, czy strony kwalifikuj¹ siê do mediacji, czy

w efekcie tê sprawê do mediatora skierowaæ.

Niestety, po dwudniowej konferencji mam dosyæ pesymistyczne re-

fleksje. A mianowicie: czy ten kawa³ dobrej roboty, któr¹ my ju¿ wykona-

liœmy i któr¹ chcemy dalej wykonywaæ, nie bêdzie to kawa³ dobrej roboty

nikomu niepotrzebnej. Us³ysza³am tutaj, ¿e mediatorzy nie maj¹ pomiesz-

czeñ, w których mogliby mediacje przeprowadzaæ. Us³ysza³am te¿ od pani

prezes Polskiego Centrum Mediacji, doktor Janiny Waluk, aby w Warsza-

wie nie kierowaæ ju¿ ¿adnej sprawy do mediacji, poniewa¿ mediatorzy

otrzymali trzysta spraw i ¿adnej nowej nie s¹ w stanie przyj¹æ. W zwi¹zku

z tym nast¹pi³ jakiœ rozdŸwiêk miêdzy zapisami ustawowymi, miêdzy obo-

wi¹zkami, które zosta³y na nas na³o¿one, miêdzy tym, co my robimy i co

chcemy zrobiæ pro publico bono, a miêdzy tym, co realnie mo¿na zrobiæ. To

wszystko.

Dziêkujê.
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Senator Anna Kurska

Panie Profesorze, Szanowni Pañstwo!

W zasadzie nie mia³am zamiaru wystêpowaæ, ale zainspirowa³ mnie do

tego ksi¹dz Wojtas. To, co ksi¹dz powiedzia³, to jest, wydaje mi siê, sedno

sprawy: trafienie do cz³owieka. O tym mówi³o siê bardzo ma³o. Wszystkie

kalkulacje finansowe, ekonomiczne – zgoda, to jest potrzebne. Ale chcê

pos³u¿yæ siê przyk³adem z mojej praktyki sêdziowskiej. Kiedy orzeka³am

jako sêdzia karny, mia³am tego rodzaju przypadek. Orzeka³am w sprawie,

gdzie oskar¿onym by³ cz³owiek, który by³ recydywist¹. Jego karta karna by-

³a zapisana ju¿ od góry do do³u: w³amywacz, oszust, nagminne kradzie¿e.

Wiadome wiêc by³o, ¿e ju¿ nie mo¿e otrzymaæ kary w zawieszeniu, tylko

karê bezwzglêdnego wiêzienia. Orzek³am powy¿ej trzech lat. Up³yn¹³ ja-

kiœ rok, spotka³am zupe³nie przypadkowo ¿onê tego cz³owieka, która wyra-

zi³a mi wdziêcznoœæ. Spyta³am, za co. „Za te trzy lata, które m¹¿ otrzyma³?”

„Nie, tylko on siê tak zmieni³, to jest teraz inny cz³owiek. Ja wierzê, ¿e on

wiêcej przestêpstw pope³niaæ nie bêdzie, poniewa¿ powiedzia³, ¿e pani sê-

dzia by³a pierwsz¹ osob¹, a ju¿ mia³ szereg procesów, która pozwoli³a mu

siê broniæ, która go wys³ucha³a, która da³a mu tê szansê, ¿e on siê poczu³ po

prostu cz³owiekiem”.

Mnie siê wydaje, ¿e to jest nies³ychanie wa¿ne. ¯e czasami traktuje siê

skazanych odgórnie, jak byœmy byli lepsi, jak byœmy mieli prawo tych ludzi

postponowaæ. A tymczasem oni s¹ po prostu ludŸmi, którzy weszli na z³¹

drogê, zb³¹dzili. A jednak ka¿dy cz³owiek jest przecie¿ niepowtarzalny.

Chcia³am pañstwu jeszcze powiedzieæ, ¿e teraz, w ramach dzia³ania

w Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹, czêsto je¿d¿ê na Ukrainê. Tam

ludzie dokonuj¹ gigantycznych dos³ownie wysi³ków. Garstka ludzi za ³y¿-

kê strawy potrafi pomagaæ w odbudowie odzyskanego koœcio³a, co jest

wielkim sukcesem, powiedzmy, m³odego ksiêdza, który robi wszystko, ¿e-

by móc dzia³aæ dla polskiej spo³ecznoœci, która siê skupia najczêœciej przy

koœcio³ach katolickich. Tam siê skupia polskoœæ, tam bije serce Polski, tam

jest atmosfera. Tej atmosfery, wydaje mi siê, brakuje czêsto u nas w³aœnie

w tego typu sprawach, o których tutaj mówimy.

Dziêkujê.
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Dr Danuta Gajdus
Najwy¿sza Izba Kontroli

Panie Profesorze, Szanowni Pañstwo!

Wszystkim pañstwu serdecznie dziêkujê za pañstwa g³osy. W zwi¹zku

z tym proszê mi z góry wybaczyæ, ¿e bêdê pos³ugiwa³a siê bardzo du¿ymi

skrótami myœlowymi, ale one bêd¹ nawi¹zywa³y do szeregu w¹tków, które

zosta³y ju¿ na tej sali poruszone.

Zacznê od podziêkowania panu doktorowi Malcowi za jego znakomity

pomys³, który wpisuje siê tak¿e w to, co chcia³am powiedzieæ, i tak¿e, adre-

su nie zmieniaj¹c, z³o¿yæ ten pomys³ na rêce pana profesora Zolla. Dlacze-

go Kraków przyszed³ mi do g³owy jako miejsce upowszechniania wiedzy na

temat, o którym dzisiaj mówimy, w sposób, który by³by przejrzysty i ³atwy

dla ka¿dego, kto bêdzie o tym s³ucha³. Poniewa¿ nie ma wyk³adu z prawa

karnego, to kiedy zaczynam wyk³ady dla studentów, przypominam autora

jednego z wa¿niejszych zdañ, jakie napisali nasi wybitni prekursorzy prawa

karnego, moi nauczyciele akademiccy. Mam tu na myœli pana profesora

Woltela, który w swojej nauce o przestêpstwie napisa³ moim zdaniem ab-

solutnie genialne zdanie, które powinno byæ wyeksponowane w ka¿dej

uczelni i na ka¿dej œcianie: „Prawo karne jest prawem granic”. Ten motyw,

wskazuj¹cy na limituj¹c¹ funkcjê prawa karnego, powinien byæ przypomi-

nany ka¿demu w ka¿dym miejscu, poniewa¿ od tego tak naprawdê zaczyna

siê myœlenie o racjonalnym ustawodawcy w zakresie prawa karnego. K³a-

niam siê po raz drugi Krakowowi, bo nie tak dawno czyta³am bardzo dobry

wywiad czy rozmyœlania pana profesora na ten temat.

Wszystkie te myœli polecam ustawodawcy, poniewa¿ racjonalny ustawo-

dawca mo¿e zadbaæ o to, ¿eby by³o racjonalne prawo karne, które zbierze

do kupy wszystkie te myœli, które na tej sali zosta³y powiedziane, odbijaj¹c

siê, moim zdaniem, od tych niepotrzebnych granic, o których s³yszeliœmy

w wypowiedziach jednych przedstawicieli – a poniewa¿ ich dzisiaj nie ma

miêdzy nami, w zwi¹zku z tym, ze wzglêdów etycznych, nie podejmujê

z nimi dyskusji – a koñcz¹c na tych, którzy system probacyjnych œrodków

czy œrodków niepolegaj¹cych na izolacji, niepolegaj¹cych na pozbawieniu

wolnoœci traktuj¹ jako coœ oczywistego, immanentnego, na co jesteœmy dzi-

siaj skazani. W ogóle dyskutowanie o racjonalizowaniu i wprowadzeniu do

Kodeksu karnego jest, moim zdaniem, co najmniej o jeden wiek spóŸnio-

ne. My zreszt¹ nie mamy jako Polacy czego siê wstydziæ w tym zakresie.

Mamy ca³kiem niez³e ustawodawstwo i byle sêdziowie chcieli tylko z tego

ustawodawstwa dobrze skorzystaæ.
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W tym kontekœcie, nawi¹zuj¹c do w¹tku wczorajszej dyskusji, wypo-

wiedzi g³ównych prelegentów i dzisiejszych wypowiedzi, pozwolê sobie na

postawienie takiej hipotezy, ¿e ogl¹danie siê w polityce kryminalnej za sie-

bie to ju¿ jest naprawdê przesz³oœæ, nawet je¿eli w racjonalizowaniu stoso-

wania kar i innych œrodków odpowiedzialnoœci karnej nie uciekamy ci¹gle

od sprawiedliwoœci jako elementu decyduj¹cego o karaniu. Bo jest oczywi-

ste, ¿e niezale¿nie od tego, jaki œrodek bêdzie zastosowany, to w nim ele-

ment sprawiedliwoœci musi siê mieœciæ. Ale dzisiaj chyba polityka kryminal-

na, w tym ustawodawcza i karna, musi byæ zorientowana na patrzenie

w przysz³oœæ. Je¿eli chcemy racjonalnie postêpowaæ z cz³owiekiem, je¿eli

chcemy do tych w¹tków, do których tutaj ksi¹dz kapelan siê odnosi³, na-

wi¹zywaæ, ¿eby patrzeæ na cz³owieka jako na podmiot odpowiedzialnoœci

karnej... Ja nie chcê przypominaæ prawd trywialnych, ale ¿aden prawnik na

drugim roku nie zda egzaminu z prawa karnego, je¿eli nie wie, ¿e podsta-

wow¹ zasad¹ prawa karnego jest zasada indywidualizacji odpowiedzialno-

œci karnej. Przecie¿ to automatycznie wyznacza wszystko, co siê dalej musi

dziaæ z cz³owiekiem i co musi wzi¹æ pod uwagê sêdzia orzekaj¹cy i tak¿e

ten decyduj¹cy o warunkowym przedterminowym zwolnieniu. Nie mog¹

inne elementy ni¿ wynikaj¹ce z indywidualnych cech odpowiedzialnoœci

za czyn decydowaæ potem o tym, czy warunkowe zwolnienie stosuje siê czy

te¿ nie.

St¹d nie ma chyba ¿adnego dylematu miêdzy sprawiedliwoœci¹, o której

wczoraj mówi³am, o przymiotnikowo-naprawczej, i sprawiedliwoœci¹ retry-

butywn¹. Jest sprawiedliwoœæ jedna, moim zdaniem. W niej siê mieszcz¹

elementy zarówno retrybucji, jak i naprawy i chodzi tylko o to, aby w ró¿-

nych œrodkach te akcenty by³y ró¿nie roz³o¿one w zale¿noœci od potrzeb

konkretnego sprawcy. Ten adres powinien byæ zawsze, powtarzam, indy-

widualny.

O rekonsyliacyjnej roli mediacji powiedziano tutaj ju¿ dzisiaj bardzo du-

¿o, powiedziano tak¿e wczoraj. Myœlê, ¿e to jest znakomity œrodek odbudo-

wy spo³ecznego ³adu. W zwi¹zku z tym mediacja ma przed sob¹ wielkie

szanse i mo¿e znakomicie wpisywaæ siê w zupe³nie chyba now¹ funkcjê

prawa karnego, której dot¹d my nie dostrzegamy, funkcjê rekompensacyj-

n¹, funkcjê odwracaj¹c¹ z³o wyrz¹dzone przestêpstwem, a poœrednio tak¿e

– znowu to jest adres do pana profesora Zolla – s³u¿¹c¹ znakomicie budo-

waniu spo³eczeñstwa obywatelskiego. Bo wtedy my wszyscy w tym ucze-

stniczymy, wszyscy siê temu przygl¹damy jakby w tym procesie dochodze-

nia do prawdy i do rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, którym niew¹t-

pliwie jest przestêpstwo.
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W tym sensie mogê powiedzieæ, ¿e Polska jest chyba bardzo dobrym kra-

jem, który jest, spoœród wielu krajów przyjmowanych do Unii Europejskiej

ju¿ niezad³ugo, bardzo dobrze przygotowany do tego, ¿eby wzi¹æ na siebie

rolê lidera wprowadzaj¹cego w sposób powa¿ny system probacji do syste-

mu wymiaru sprawiedliwoœci w sprawach karnych. Ja mam pewne do-

œwiadczenie, nie tak odleg³e, sprzed paru miesiêcy, kiedy ws³uchiwa³am

siê w to, jakie s¹ rozwi¹zania wœród krajów ubiegaj¹cych siê o przyjêcie do

Unii Europejskiej. I wszyscy siê ogl¹dali na Polskê, wszyscy chcieli braæ od

nas ustawê, nawet tak krytycznie ocenion¹ dzisiaj przez pana profesora Ba-

³andynowicza, o kuratorach. Dlatego ¿e dla tych krajów jest to wielka inspi-

racja i wielkie wyzwanie.

W zwi¹zku z tym nie wstydŸmy siê tych swoich rozwi¹zañ. Nawet je¿eli

nas dzisiaj nie staæ na podejœcie rewolucyjne, na podejœcie, które by ogar-

nia³o od podstaw jakby budowanie tego systemu. Bo rozumiem, ¿e by³oby

najlepiej, gdyby mo¿na by³o zbudowaæ najpierw filozofiê tego nowego po-

stêpowania, a na jej tle instrumenty s³u¿¹ce jej realizacji. Ale te¿ trzeba byæ

realistami, poniewa¿ ka¿dego dnia przestêpstwa s¹ pope³niane, a my musi-

my na nie reagowaæ. Je¿eli znamy lepsze sposoby reagowania ni¿ te, które

s¹ ju¿ nam obce, nie tylko mentalnie, ale i z racjonalnych powodów, bo s¹

i nieekonomiczne, i nies³u¿¹ce dobrze cz³owiekowi, to rezygnujmy z tego

i ad hoc zmieniajmy prawo i dostosowujmy standardy nowe do tego, co ju¿

wiemy i co umiemy robiæ, co wcale du¿o nie kosztuje, raczej w ramach

przebudowy mentalnoœci ni¿ du¿ych pieniêdzy.

W tym sensie jesteœmy krajem zupe³nie nadzwyczajnym, dlatego ¿e

i wiêziennictwo, i kuratorzy s¹ do tego ju¿ bardzo dobrze przygotowani.

W jakim sensie jesteœmy bardzo dobrze przygotowani? ¯e nie mamy mo-

ralnych i mentalnych oporów przed wprowadzaniem tych zmian, ¿e te gru-

py spotka³y siê w po³owie drogi ju¿ kilka lat temu. Mogê na tej sali pañstwu

powiedzieæ, ¿e w 1992 roku, korzystaj¹c z zaproszenia pana senatora Ro-

maszewskiego, uczestniczy³am w wyjazdowym posiedzeniu w Bydgosz-

czy senackiej komisji, której pan senator przewodniczy³. W trakcie tego

posiedzenia jako przedstawiciel wiêziennictwa i Ministerstwa Sprawiedli-

woœci z upowa¿nienia ministra zg³asza³am projekt powo³ania centralnego

urzêdu probacji i wiêziennictwa. Gdyby nie okolicznoœci, na które nie mie-

liœmy wp³ywu z panem senatorem, to pewnie taki urz¹d zacz¹³by byæ po-

wa¿nie tworzony. Ju¿ wtedy, w 1992 roku. Ale w historii dziesiêæ czy

dwadzieœcia tak naprawdê to jest niewiele. W zwi¹zku z tym, jako niepo-

prawna optymistka, kropla po kropli, namawiam do powrotu do tej myœli

po to, aby mo¿e spróbowaæ jeszcze raz przyjrzeæ siê temu pomys³owi, bo s¹
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to naturalni kontrahenci, którzy najlepiej znaj¹ siê na postêpowaniu z cz³o-

wiekiem i bêd¹ wiedzieli, którego z nich z wol¹ sêdziowsk¹ pozostawiæ

w obszarze œrodków nieizolacyjnych, a którego przekazaæ do izolacyjnych

œrodków.

Dziêkujê bardzo.

Ewa Waszkiewicz
Departament S¹dów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwoœci

Panie Profesorze, Szanowni Pañstwo!

Chcia³abym zwróciæ pañstwu uwagê na jedno, mianowicie chodzi mi

o to, ¿e wiêkszoœæ nieletnich, którzy s¹ umieszczani w zak³adach popraw-

czych, czêsto nie daje siê resocjalizowaæ. W zwi¹zku z tym, czy nie nale¿a-

³oby mo¿e zacz¹æ od tego, aby nie dopuszczaæ i zapobiegaæ sytuacji, aby

w³aœnie nieletni nie trafili do zak³adu poprawczego. A je¿eli ju¿ trafiaj¹ do

zak³adu poprawczego, to ¿eby tak ich resocjalizowaæ i stworzyæ takie wa-

runki po skoñczeniu tej resocjalizacji, aby uniemo¿liwiæ im powrót do œro-

dowiska, z którego wyszli, czêsto przestêpczego i zdemoralizowanego.

Uwa¿am, ¿e s¹ dwie instytucje, które powinny znaleŸæ siê w naszych re-

komendacjach i dwie instytucje, którym nale¿y rozszerzyæ ich kompetencje

i zakres dzia³ania oraz do³o¿yæ wszelkich starañ, ¿eby one w³aœnie pe³ni³y

w³aœciw¹ rolê, do jakiej s¹ powo³ane. S¹ to instytucje, które siê nazywaj¹: oœ-

rodki kuratorskie i hostele. Oœrodki kuratorskie mia³yby zapobiegaæ przed

ewentualnym umieszczeniem w zak³adzie poprawczym, a hostele to z kolei

forma przejœciowa pod koniec pobytu w zak³adzie dla tych, którzy dali siê re-

socjalizowaæ, aby stworzyæ im warunki normalnego ¿ycia w spo³eczeñstwie

jako osobom zresocjalizowanym. Wnoszê zatem, ¿eby te dwie instytucje

mog³y siê znaleŸæ w naszych rekomendacjach z sesji.

Poza tym przy tej okazji chcia³abym równie¿ odpowiedzieæ na pewne

zastrze¿enia i zarzuty pod adresem zak³adów i ewentualnie planów dalszej

reorganizacji zak³adów, które zg³osi³ pan Ksi¹¿ek. Mianowicie chyba nieco

niefortunnie zrozumia³ zapis tego programu, bo chodzi nam nie o tworze-

nie jednego zak³adu na szeœædziesi¹t osób, tylko chodzi o pozyskanie

szeœædziesiêciu miejsc w ogóle w zak³adach. Miejsca te s¹ potrzebne cho-

cia¿by po to, ¿eby móc w jakiœ sposób przeprowadziæ reorganizacjê, przed

któr¹ w tej chwili stoimy, poniewa¿ tak samo jak w zak³adach karnych, tak

samo w zak³adach dla nieletnich, zak³adach poprawczych i schroniskach
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równie¿ s¹ problemy z miejscami, szczególnie w schroniskach. Po to, ¿eby

pozyskaæ miejsca w schroniskach, nale¿a³oby odblokowaæ miejsca w zak³a-

dach. Odblokowaæ miejsca w zak³adach mo¿na chocia¿by poprzez powsta-

nie kilku hosteli na terenie Polski.

Pan Ksi¹¿ek by³ uprzejmy siê wypowiedzieæ co do tego, jakie kwalifika-

cje powinien posiadaæ dyrektor zak³adu; ¿e w³aœciwie, jego zdaniem, ist-

nieje tu ograniczenie mo¿liwoœci dla ludzi m³odych. Zgodnie z art. 18

rozporz¹dzenia ministra sprawiedliwoœci z 2001 roku w sprawie organizacji

zak³adów i schronisk, dyrektor zak³adu musi mieæ tytu³ nauczyciela dyplo-

mowanego lub mianowanego, wykszta³cenie pedagogiczne, sta¿ pracy piê-

cioletni i dwa lata sta¿u na stanowisku kierowniczym.

Myœlê, ¿e jest dobrze, ¿e s¹ takie wymagania, z racji tego, ¿e praca w ta-

kim zak³adzie i wykonywanie tych obowi¹zków s¹ nieco inne ni¿ praca

w szkole publicznej. W zwi¹zku z tym wymagane jest przede wszystkim

doœwiadczenie ¿yciowe i jest to praca bardzo specyficznego charakteru. Je-

¿eli wiêc jest to poparte d³u¿szym sta¿em zawodowym, wydaje mi siê, ¿e

jest to korzystniejsze i dla wychowanków, i dla nas tak¿e.

Dziêkujê.

Pp³k Krzysztof Olkowicz
Dyrektor okrêgowy S³u¿by Wiêziennej w Koszalinie

Mam tylko apel do pañstwa senatorów. Otó¿ ten dokument to jest projekt

ustawy – Prawo zamówieñ publicznych. W tym projekcie nie ma zapisu arty-

ku³u 6 z poprzedniej ustawy, a wiêc mo¿liwoœci wy³¹czenia zak³adów pod-

leg³ych ministrowi sprawiedliwoœci przy procedurach. Je¿eli ju¿ w tej chwili

likwidujemy zak³ady karne, to ten zapis skutkowaæ bêdzie tym, ¿e do koñca

zlikwidujemy produkcyjne zak³ady przywiêzienne.

Ja ju¿ nie bêdê mówi³ o tym, jak to jest w Danii. W Danii, ¿eby z³o¿yæ ja-

kieœ zamówienie rz¹dowe, trzeba zapytaæ wiêziennictwa, czy nie wykona

danego zlecenia. My byœmy spokojnie mogli wykonywaæ znaki drogowe,

tablice rejestracyjne. To by ukróci³o równie¿ korupcjê z tym zwi¹zan¹ albo

wszelkie mo¿liwoœci tej korupcji.

(Prof. dr hab. Andrzej Zoll: Kasy fiskalne.)

W Polsce, nie wiem dlaczego, jest to niemo¿liwe. W ostatnim czasie zda-

rzy³y siê pewne patologiczne zjawiska nag³oœnione przez media – tak, zda-

rza³y siê. Ale nie wylewajmy dziecka z k¹piel¹. I bardzo proszê pañstwa
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o to, ¿e je¿eli nie wybronimy tego zapisu w Sejmie, to proszê broniæ go

w Senacie.

Dziêkujê bardzo.

Ks. Pawe³ Wojtas
Naczelny Kapelan Wiêziennictwa

Jeszcze raz wrócê do filozofii. Jeœli przez filozofiê cz³owieka nale¿a³oby

w³aœciwie rozumieæ zabezpieczenie przed patologi¹ i zagro¿enie patologi¹,

najwa¿niejsze jest uchronienie cz³owieka od zagro¿enia patologi¹, to popa-

trzmy na m³odzie¿. Pani przed mn¹ te¿ o tym przed chwil¹ mówi³a. By³o

coœ takiego przez krótki czas, co nazwano godzin¹ policyjn¹. Mo¿e nie na-

zywaæ tego tak pejoratywnie „godzina policyjna”, bo to siê kojarzy z pew-

nymi ograniczeniami. Ale jednak jeœli fundamentalne myœlenie jest takie,

¿e m³ody cz³owiek ma siê uczyæ, to co on robi po godzinie takiej czy takiej

sam gdzieœ na ulicy, wa³êsaj¹cy siê i tak dalej. Warto pewne takie pragma-

tyczne momenty wykorzystywaæ do jakiejœ profilaktyki wobec tej m³odzie-

¿y. W Wielkiej Brytanii jest niemo¿liwe, ¿eby dziecko do pewnego wieku

pozostawa³o samo w domu. Musi byæ baby-sitter, i to jest bardzo powszech-

ne. Jedni wychodz¹ do teatru, drudzy siedz¹ i zajmuj¹ siê dzieæmi. U nas

jest ba³agan, dzieci robi¹, co chc¹. Tu by³y ró¿ne dyskusje na ten temat.

Mo¿e Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno bardziej siê tym zaj¹æ,

w jakiœ sposób pragmatycznie patrzeæ w ramach tej filozofii na prewencjê

odnoœnie do dzieci i m³odzie¿y.

Jerzy Ksi¹¿ek
Wiceprezes Polskiego Centrum Mediacji

Chcia³em siê odnieœæ do wypowiedzi pani dyrektor Waszkiewicz. Tam

jest wyraŸnie napisane: dwa lata na stanowisku kierowniczym, nie na sta-

nowisku kierowniczym w placówce resocjalizacyjnej. Czyli, powtarzam,

dyrektor przedszkola mo¿e zostaæ dyrektorem placówki resocjalizacyjnej.

Bior¹c pod uwagê z kolei, jaka jest rotacja pracowników, to mogê powie-

dzieæ krótko, ¿e m³odym pracownikiem jest trzydziestopiêcioletni praco-

wnik, który nie ma szans awansu. Je¿eli weŸmiemy pod uwagê, ¿e placó-

wek resocjalizacyjnych mamy w granicach trzydziestu oœmiu, czyli trzydzie-
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stu oœmiu kierowników na dwa tysi¹ce dziewiêciuset pracowników,

a dziewiêciuset pracowników pedagogicznych. I naprawdê jest to herme-

tyzacja. Dlatego ¿e je¿eli m³ody cz³owiek przychodz¹c do placówki inwe-

stuje w siebie, sam koñczy studia z zakresu zarz¹dzania i chce awansowaæ,

to jest to zablokowane.

To jest po prostu interpretacja przepisów. One s¹ takie, a nie inne i tam

nie s¹ doprecyzowane te furtki zamykaj¹ce ludziom awans.

Kpt. Pawe³ Nasi³owski
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Spo³ecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji

im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach

¯eby czas szanowaæ – cztery wnioski formalne, informacja i krótka pole-

mika. Pierwszy wniosek formalny, Panie Profesorze, do pana, do szano-

wnych pañstwa senatorów, do pañstwa. Uwzglêdniaj¹c wszystkie g³osy nau-

ki i praktyki chcê z³o¿yæ wniosek, abyœmy wszyscy w jakimœ okreœlonym

czasie podjêli próbê stworzenia bardzo profesjonalnie przygotowanego

modelu systemu probacji, z którym moglibyœmy wystêpowaæ jako z kon-

kretnym gotowym produktem przed³o¿onym w parlamencie, z proœb¹

o ró¿ne formy jego przyjêcia, wdra¿ania. I niechby ten projekt uwzglêdnia³

koordynacjê wszystkich istniej¹cych norm prawnych, œrodków, dzia³añ

i metod probacyjnych, obecnie rozproszonych w ró¿nych normach, instytu-

cjach i kodyfikacjach w naszym kraju. Bo to rozproszenie powoduje, ¿e,

niestety, to jest zaniechane, nierealizowane albo czêœciowo realizowane zu-

pe³nie w nieœwiadomoœci ca³oœci systemu. To jest mój pierwszy wniosek.

Równie¿ bardzo proszê o uwzglêdnienie koniecznoœci stworzenia central-

nej komórki koordynacyjnej, choæby koordynacji metodologii i dzia³añ tego¿

systemu probacji, z odwo³aniem siê na szczeble ni¿sze, na szeczeble na przy-

k³ad s¹du okrêgowego, i z mo¿liwoœci¹ przy instytucji sêdziego penitencjar-

nego do³¹czenia do jego obowi¹zków funkcjonowania w³aœnie takiego sê-

dziego do spraw probacji i dzia³añ s¹dów penitencjarnych. To jest naturalne

po³¹czenie, daj¹ce du¿¹ dynamikê i istniej¹ce w obecnej strukturze.

Drugi wniosek. We wszystkich dzia³aniach, równie¿ w œrodkach pro-

bacyjnych tego¿ systemu, postulujê, aby uwzglêdniæ normy zabezpiecza-

j¹ce poszanowanie ludzkiej godnoœci i w ogóle opieraj¹ce siê na tej ludzkiej

godnoœci.

(Prof. dr hab. Andrzej Zoll: To ju¿ jest w konstytucji.)
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Tak jest, Panie Profesorze, ale chodzi³o mi tutaj o metody dzia³ania

oparte na przyk³adzie duñskiego programu „Pomocy do samopomocy”,

gdzie wiadomo, ¿e ten cz³owiek jest wspó³realizatorem, partnerem tego

dzia³ania, a nie ¿ebrz¹cym podopiecznym. O takie filozoficzne, nawi¹zuj¹c

do wypowiedzi ksiêdza, rozstrzygniêcia mi chodzi, co bardzo istotnie sy-

tuuje potem dalsze dzia³ania.

Wniosek trzeci: w³¹czenie w funkcjonowanie tego systemu organizacji

obywatelskich koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych i innych podmiotów,

które do tej pory s¹ na marginesie b¹dŸ w ogóle nie uczestnicz¹ w tym sys-

temie.

Wniosek czwarty: holistyczne ujêcie wszystkich dzia³añ tego modelu

systemu probacji, uwzglêdniaj¹cych prewencjê kryminaln¹, aktywizacjê

spo³eczno-zawodow¹ tych œrodowisk i readaptacjê spo³eczn¹.

Teraz dwie informacje. Efektywnoœæ aktualnie wykonywanych wszyst-

kich œrodków probacyjnych siêga maksimum 82% b¹dŸ 84%. Czyli œrednio

16–18% s¹ to niewykonywane, niepodejmowane œrodki probacyjne. Tak

na przestrzeni kilku lat wygl¹da efektywnoœæ. To jest informacja dosyæ za-

skakuj¹ca, bo mówiono, ¿e recydywiœci nie podejm¹ tych œrodków.

Koszty. Oko³o 17% ogólnych kosztów miesi¹ca kary pozbawienia wol-

noœci kosztuje wykonanie miesi¹ca œrodka probacyjnego. 17%. Koszty spo-

³eczne poda³em, straty spo³eczne s¹ nie do oszacowania. Przeprowadzi³em

rozmowy ze stu szeœædziesiêcioma recydywistami. Tylko oko³o siedemna-

stu z nich maj¹c perspektywê, ¿e na przyk³ad mogliby miesi¹c pracowaæ na

ulicach w zamian za miesi¹c odbycia kary pozbawienia wolnoœci, powie-

dzia³o, ¿e siê zastanowi, a reszta z nich powiedzia³a, ¿e gdyby im tak¹ mo¿-

liwoœæ stworzono, to nawet z du¿ym naddatkiem by tê pracê wykonali.

Ostatnie zdanie polemiki z panem profesorem Ba³andynowiczem. Ode-

bra³em g³os pana profesora na temat tej reanimacji trupa jedynie jako prze-

strogê przed grzechem zaniedbania. Bo pañska wiedza, nasze doœwiadczenia

i realizowana praktyka w tym kierunku zmierzaj¹. Nasze dzia³ania na pew-

no nie s¹ reanimacj¹ trupa i ¿adna z osób tu obecnych nie zgodzi³aby siê na

to, ¿eby sztucznie wt³oczyæ w œrodki probacyjne ca³y balast innych œrod-

ków karnych niewydolnego systemu. I proszê siê o to nie martwiæ, bo nasz¹

prac¹ na co dzieñ o tym œwiadczymy.

Bardzo dziêkujê.
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Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich

Dziêkujê za tê dyskusjê, chyba by³a rzeczywiœcie bardzo interesuj¹ca.

Dzisiejsza nasza konferencja pokaza³a, ¿e dobrze jest, je¿eli w³aœnie na ta-

k¹ spontaniczn¹ dyskusjê zostawi siê dosyæ du¿o czasu. I pod tym wzglê-

dem nale¿y organizatorom, przede wszystkim pani senator, podziêkowaæ,

¿e tak to zosta³o zaplanowane.



Panel 2.

Kuratela i pomoc postpenitencjarna

Przewodnicz¹cy obrad:

prof. dr hab. Teodor Szymanowski

Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji,
Uniwersytet Warszawski





Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Szanowni Pañstwo!

Wszyscy maj¹ porz¹dek obrad, wiêc wiadomo, w jakim trybie pracuje-

my, i wed³ug tego planu bêdziemy dzia³aæ. Gdy lista referentów zostanie

wyczerpana, wtedy, jeœli starczy czasu, poœwiêcimy go jeszcze na dyskusjê.

Chcia³bym jeszcze prosiæ, ¿eby w trakcie naszych obrad jednoczeœnie

przygotowaæ wnioski do rekomendacji. To jest nies³ychanie istotna spra-

wa. Dlatego ¿e one siê znajd¹ w tej publikacji, która zostanie przekazana

kierownictwu resortu sprawiedliwoœci, tak wiêc bardzo uprzejmie proszê,

¿eby te wnioski przygotowywaæ. Na przyk³ad znany mi jest pomys³, moim

zdaniem, bardzo zas³uguj¹cy na uwagê, ¿eby inaczej usytuowaæ w przy-

sz³oœci wykonawstwo kary ograniczenia wolnoœci.

Myœlê, ¿e to siê nadaje w³aœnie do wniosków. Co dalej bêdzie, zobaczy-

my, ale wydaje mi siê, ¿e tego typu sprawy mo¿na by³oby tu podj¹æ, bo do-

tychczas jest specjalizacja kuratorów. Zreszt¹, jak pañstwo wiecie lepiej

ode mnie, myœlê o tych osobach, które zajmuj¹ siê w³aœnie kuratel¹, bo tu-

taj jest bardzo du¿o osób ze œrodowiska kuratorskiego. To samo dotyczy te¿

oczywiœcie pomocy postpenitencjarnej, która nies³ychanie œciœle wi¹¿e siê

z prac¹ kuratorów i z wykonywanymi dozorami, i stanowi sk³adnik, mo¿na

by powiedzieæ, tych dozorów.

Wobec tego wypada ju¿ rozpocz¹æ i jako pierwsz¹ o zabranie g³osu bar-

dzo uprzejmie proszê pani¹ senator Ewê Serock¹.

Senator Ewa Serocka

Szanowni Pañstwo, Panie Ministrze!

Cieszê siê bardzo, ¿e uda³o siê Senatowi we wspó³pracy z tak dostojnym

gronem zorganizowaæ tê konferencjê, wyj¹tkowo wa¿n¹, w czasie, kiedy
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brak kompleksowego i d³ugofalowego programu przeciwdzia³ania prze-

stêpczoœci sta³ siê potrzeb¹ chwili. Nie bêdê przytaczaæ cyfr obrazuj¹cych

liczbê miejsc w zak³adach karnych, bo to ju¿ by³o, w stosunku do liczby

osób osadzonych i oczekuj¹cych na osadzenie. Liczby te mówi¹ same za

siebie.

Mówi¹ równie¿ o tym, ¿e bez d³ugofalowego programu polityki krymi-

nalnej pañstwa przestêpczoœæ bêdzie wzrastaæ, a rodzaj i charakter prze-

stêpstw mo¿e staæ siê groŸny dla funkcjonowania naszego pañstwa. Stoimy

obecnie wobec nowelizacji Kodeksu karnego, czyli przed decyzjami, które

maj¹ doprowadziæ mo¿e do zmiany filozofii tego kodeksu, tak¹ mam na-

dziejê.

Musimy sobie tu odpowiedzieæ na pytanie, czy zaostrzyæ prawo karne,

tak mówi¹ niektórzy, bez policzenia, jakie to przyniesie skutki dla skaza-

nych, spo³eczeñstwa i bud¿etu pañstwa.

Ja mam liberalne pogl¹dy, je¿eli chodzi o politykê kryminaln¹. Ci¹gle

uwa¿am, ¿e w stosunku do pañstw Europy Zachodniej mamy bardzo rygo-

rystyczne prawo karne i stosujemy o wiele wy¿sze kary ni¿ w tych krajach.

Uwa¿am, ¿e liberalne prawo, je¿eli jest skuteczne i nieuchronne, wcale nie

daje prawa przestêpcy do pope³nienia przestêpstw.

Jak¹ mamy gwarancjê, ¿e zaostrzone prawo nie spowoduje odwrotnego

skutku, bo w miejsce wielu osadzonych starych przestêpców przyjd¹ nowi,

a tamci w pewnym momencie wyjd¹ z zak³adu karnego gorsi ni¿ byli uprze-

dnio i zasil¹ szeregi tych, którzy s¹ jeszcze na wolnoœci. Statystyki niektóry-

ch krajów mówi¹ o takich przypadkach, kiedy przy zaostrzonych sankcjach

w niedoinwestowanych zak³adach karnych i przy masowym nap³ywie

wiêŸniów nast¹pi³ niekontrolowany wzrost przestêpczoœci. Mo¿na przecie¿

inaczej, nie pob³a¿liwie, ale programowo monitorowaæ przestêpców. Dziê-

ki grzecznoœci obecnego na naszej konferencji pana kapitana Nasi³owskie-

go mia³am okazjê zobaczyæ, jak ten system dzia³a w Kopenhadze. Obyœmy

doczekali siê takich rozwi¹zañ, które funkcjonuj¹ z powodzeniem od 75 lat

w Danii, a raczkuj¹ w naszym kraju. Wiem, ¿e inne kraje Unii Europejskiej

rozwi¹zuj¹ równie¿ skutecznie problemy resocjalizacji osób skazanych. To

wyzwanie puka g³oœno do naszych drzwi.

Mam nadziejê, ¿e Ministerstwo Sprawiedliwoœci wraz ze s³u¿b¹ wiê-

zienn¹ oraz innymi zainteresowanymi organizacjami przyst¹pi szybko do

opracowania systemowego, d³ugofalowego i nowoczesnego rozwi¹zania

probacji w Polsce.

Wczoraj us³yszeliœmy wypowiedzi, referaty znamienitych znawców tego

problemu, co zaowocuje. Dyskutowa³am o tym ju¿ dwa miesi¹ce temu z pa-
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nem genera³em Pyrcakiem. Chodzi o projekt ustawy o probacji, nie bêdê tu

powtarzaæ tez z dnia wczorajszego. Pragnê zaj¹æ pañstwa uwagê proble-

mem dla niektórych marginalnym, wobec narastaj¹cej fali przestêpstw, ale

jak¿e wa¿nym w wymiarze spo³ecznym, problemem osób uchylaj¹cych siê

od p³acenia alimentów. Ma³o dziœ mówiliœmy o tym, a w³aœciwie prawie

wcale na temat tego tak bardzo powa¿nego problemu.

W zak³adach karnych tych osób s¹ ponad trzy tysi¹ce. Za to p³aci bud¿et

pañstwa i Fundusz Alimentacyjny w kwocie rocznej 1 miliard 417 milio-

nów z³. P³acimy my wszyscy, wskutek degradacji rodziny skazanego oraz

degradacji jego samego. Czy przetrzymuj¹c skazanego za niep³acenie ali-

mentów w zak³adzie karnym mamy jak¹kolwiek gwarancjê – a raczej nie

mamy ¿adnej – ¿e wyjdzie lepszy po odbyciu kary? Nie, wyjdzie gorszy.

W paŸdzierniku i listopadzie odby³a siê w parlamencie bardzo ¿ywa de-

bata na temat systemu egzekucji alimentów w Polsce. Debata ta odby³a siê

przy okazji uchwalania ustawy o œwiadczeniach rodzinnych. Dyskutanci

uwa¿ali, ¿e mimo miernych efektów tej egzekucji, osadzanie tych osób

w wiêzieniach jest rozwi¹zaniem niedoskona³ym, wrêcz szkodliwym.

Nikt nie by³ równie¿ zwolennikiem zaostrzania w tym zakresie kar wo-

bec ludzi, bo dotychczasowa praktyka oraz trudnoœci w zatrudnieniu spo-

wodowa³y zupe³n¹ bezskutecznoœæ, a wrêcz szkodliwoœæ stosowania kary

aresztu czy wiêzienia wobec osób uchylaj¹cych siê od alimentów.

Mamy nadziejê, ¿e obecna nowelizacja Kodeksu karnego odejdzie od

stosowania w pierwszej kolejnoœci kary pozbawienia wolnoœci wobec osób

uchylaj¹cych siê od p³acenia alimentów na rzecz stosowania kar alternaty-

wnych. Wiem, ¿e trwaj¹ obecnie rozmowy Ministerstwa Gospodarki, Pracy

i Polityki Spo³ecznej z ministrem sprawiedliwoœci na temat odst¹pienia od

osadzania tych osób w zak³adach karnych na rzecz stosowania wobec nich

œrodków poœrednich.

Na przyk³ad zobowi¹zanie do odpracowania w ramach prac spo³ecznie

u¿ytecznych œwiadczeñ alimentacyjnych. Na pewno jest to bardzo trudna

dyskusja. Bo minister sprawiedliwoœci musi pilnowaæ tego, aby ten rodzaj

zobowi¹zania do wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych nie narusza³

zasady zakazu przymusu pracy. Próbuje siê równie¿ zdefiniowaæ, co to s¹

prace spo³ecznie u¿yteczne? Okazuje siê, ¿e ka¿da z tych prac mo¿e byæ za-

kwalifikowana jako praca, za któr¹ przys³uguje wynagrodzenie.

Najlepszym wyjœciem dla osób niep³ac¹cych alimentów s¹ po prostu

miejsca pracy. Wœród ponadtrzymilionowej rzeszy bezrobotnych jest naj-

wiêcej osób uchylaj¹cych siê od p³acenia alimentów. Wiemy, ¿e nie ze swo-

jej winy, ale z powodu upadku ogromnej liczby zak³adów. Wiele miast
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polskich opiera³o swoj¹ egzystencjê na jednym zak³adzie. Gdy upad³,

wszyscy stracili pracê, równie¿ ci, którzy p³acili alimenty.

Przed transformacj¹ ustrojow¹, gdy cz³owiek zobowi¹zany do alimenta-

cji uchyla³ siê od pracy, traktowany by³ jak paso¿yt, bo dzia³a³a wtedy usta-

wa o paso¿ytach, i musia³ pracowaæ, bo mia³ obowi¹zki wobec swojej

rodziny. W tym czasie relacje miêdzy iloœci¹ pracy a poda¿¹ pracowników

by³y korzystne na rzecz pracy, obecnie jest to zupe³nie inna sytuacja.

Obecna skala problemów jest ogromna. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e na

szeœæset dziesiêæ tysiêcy dzieci wychowywanych przez samotnego rodzica

oko³o piêciuset tysiêcy dzieci pobiera œwiadczenie z Funduszu Alimenta-

cyjnego, bo po prostu nie otrzymuje alimentów. Czyli prawie wszystkie

osoby zobowi¹zane wyrokami do p³acenia alimentów to potencjalni skaza-

ni na osadzenie w zak³adach karnych, bo tak nasze prawo stanowi. Nie liczê

tutaj osób skazanych, a niewywi¹zuj¹cych siê z obowi¹zku alimentacyjne-

go wobec rodziców i innych osób. Nie wiem, jak z tym problemem poradzi

sobie wymiar sprawiedliwoœci w myœl obowi¹zuj¹cych przepisów.

W pewnym stopniu, ale niewielkim, rozwi¹¿e problem zatrudnienia al-

ternatywnego dla osób uchylaj¹cych siê od p³acenia alimentów ustawa

o zatrudnieniu socjalnym, któr¹ niedawno uchwaliliœmy. Myœlê, ¿e du¿a

tutaj jest rola organizacji pozarz¹dowych, w myœl nowej ustawy o po¿ytku

publicznym i wolontariacie, któr¹ równie¿ niedawno uchwaliliœmy, a wcho-

dzi ona w ¿ycie l stycznia 2004 r. W samym za³o¿eniu s¹ to organizacje non

profit.

Myœlê, ¿e znalaz³oby siê tam miejsce na wykonywania prac spo³ecznie

u¿ytecznych przez osoby uchylaj¹ce siê od p³acenia alimentów. Widzê tu

równie¿ bardzo du¿¹ rolê organów samorz¹du terytorialnego, organizacji

robót spo³ecznie u¿ytecznych, wykonywanych przez osoby skazane przez

s¹dy na kary alternatywne za niep³acenie alimentów.

Du¿a rola rysuje siê tak¿e dla samorz¹du mieszkañców, o czym wczoraj

mówi³ pan kapitan Nasi³owski, w aspekcie monitorowania osób niewy-

wi¹zuj¹cych siê z obowi¹zku na rzecz rodziny. Widzia³am, jak to jest orga-

nizowane i w Siedlcach, i widzia³am równie¿ w Kopenhadze. Jest to rze-

czywiœcie zorganizowane przy œcis³ej wspó³pracy z samorz¹dami i nie tylko,

równie¿ z organizacjami innymi, które dzia³aj¹ na osiedlach, w miastach,

w ró¿nych miejscach. Jest tu potrzebny system okreœlaj¹cy bardzo precy-

zyjnie obowi¹zki wszystkich podmiotów, ukierunkowany na skuteczne

przeciwdzia³anie ograniczaniu praw rodziny niepe³nej do alimentacji.

Wprowadzenie do Kodeksu karnego zapisów art. 42 wzmacniaj¹cych

egzekucjê tych œwiadczeñ to dobra wiadomoœæ. Je¿eli osoba pokrzywdzo-
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na, na rzecz, której s¹d zas¹dzi³ alimenty, a zobowi¹zany uporczywie uchy-

la siê od wykonywania tego obowi¹zku, otrzyma œwiadczenie rodzinne,

œci¹ganie od uchylaj¹cego siê odbywaæ siê bêdzie z urzêdu, bo tak bêdzie

w nowej ustawie.

Nale¿y tu wskazaæ ogromn¹ rolê s¹du, prokuratury i kuratorów, który

odró¿ni¹ cwaniaków i kombinatorów ¿eruj¹cych na biedzie swoich dzieci

i bliskich, od ludzi zdesperowanych, pozbawionych pracy, a czêsto ¿y-

j¹cych na skraju minimum egzystencji przy wymierzaniu kary za niewy-

wi¹zywanie siê z obowi¹zku alimentacyjnego.

Dziêkujê pañstwu za uwagê.

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Ja równie¿ bardzo dziêkujê za bardzo interesuj¹ce uwagi, zawieraj¹ce, jak

rozumiem, wnioski do zmian w systemie prawa karnego i w systemie wyko-

nywania potem tych kar. To jest bardzo cenne, na co pani senator zwróci³a

uwagê, dlatego ¿e liczba osób, które zosta³y skazane za uchylanie siê od

p³acenia alimentów, jest ogromnie wysoka. Osadzonych jest oko³o piêciu

tysiêcy, natomiast osób, które s¹ skazane, jest oko³o dwudziestu tysiêcy,

a wiemy jeszcze, ¿e jest wielu takich, którzy te¿ nie p³ac¹ alimentów. Pro-

pozycje, o których pani senator mówi³a, s¹ istotne w³aœnie w zwi¹zku

z przygotowan¹ nowelizacj¹ Kodeksu karnego. Aczkolwiek oczywiœcie mo-

¿emy krytykowaæ kierunek tej nowelizacji, to pewne rzeczy wymagaj¹

zmian, i jedna z nich by³aby bardzo wa¿na, moim zdaniem, w³aœnie, ta ¿eby

pójœæ w tym kierunku, który zarysowa³a pani senator.

Jeszcze raz pragnê przypomnieæ oczekiwania organizatorów, a¿eby

przygotowywaæ wnioski dok³adnie sformu³owane.

Jeszcze raz dziêkujê pani senator za zabranie g³osu, a teraz proszê pani¹

kurator okrêgow¹ z Katowic, Ewê Wasiak-£apiñsk¹.
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Ewa Wasiak-£apiñska
Zastêpca kuratora okrêgowego dla doros³ych w S¹dzie Okrêgowym

w Katowicach

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy, Drodzy Pañstwo!

Na pocz¹tek sprostujê – jestem zastêpc¹ kuratora okrêgowego w S¹dzie

Okrêgowym w Katowicach dla osób doros³ych. Mo¿e to jest drobna, ale istot-

na zmiana, dlatego ¿e chcia³abym przedstawiæ kilka uwag, refleksji z punktu

widzenia kuratora zawodowego dla osób doros³ych, bo w tym wymiarze

probacja ma dla nas znaczenie.

Zacznê od tego, ¿e probacja jako wolnoœæ kontrolowana nie jest najchêtniej

widziana przez opiniê spo³eczn¹. Osadzenie skazanego w zak³adzie karnym

i poddanie go permanentnej kontroli z punktu widzenia spo³eczeñstwa, które

jest œwiadkiem coraz wiêkszej brutalizacji ¿ycia, stanowi najbezpieczniejsze

rozwi¹zanie. W rzeczywistoœci, o czym tu by³a mowa wczoraj, takie dzia³ania

wobec sprawców wielu przestêpstw nie przynosz¹ zamierzonych skutków.

Probacja jest rozumiana jako dzia³ania maj¹ce na celu resocjalizacjê ska-

zanego w warunkach wolnoœciowych, a istot¹ pracy kuratora jest indywidu-

alne podejœcie do podopiecznego, pomoc w jego spo³ecznej adaptacji,

zapobieganie powrotowi do przestêpstwa lub objawom demoralizacji. Ku-

rator s¹dowy, stosuj¹c zawodow¹ wiedzê i umiejêtnoœci, u³atwia podopie-

cznemu znalezienie miejsca w spo³eczeñstwie lub – co jest bardzo istotne –

powrót do niego.

Z jednej strony kurator wspó³tworzy z podopiecznym program zmian

lub eliminacji niepo¿¹danych postaw i nawyków, z drugiej zaœ ma jednak

do spe³nienia – co równie¿ by³o tutaj podkreœlane – zadania restrykcyjne

i kontrolne.

Zadania kuratora s¹dowego dla osób doros³ychy nale¿y okreœlaæ w kate-

goriach zmiany systemu wartoœci skazanego, przede wszystkim tak, aby

sta³y siê one zbie¿ne z wartoœciami wyznawanymi przez ogó³ spo³eczeñ-

stwa. Jego zadanie to tak¿e pomóc skazanemu, aby ten zmieni³ swoje za-

chowanie, potrafi³ konstruktywnie wspó³¿yæ z innymi, postêpowaæ tak, aby

by³ akceptowany przez ogó³ spo³eczeñstwa. Ten cel mo¿liwy jest do osi¹g-

niêcia poprzez pracê z jednostk¹ oraz modyfikacjê otoczenia, tak aby wpro-

wadziæ zdrowszy klimat spo³eczny i unikn¹æ tego, o czym mówi¹ kuratorzy

ju¿ od lat, efektu tak zwanej stygmatyzacji skazanego w spo³eczeñstwie.

Obserwuj¹c postawê podopiecznego oraz charakter kontaktów spo³ecz-

nych, kurator s¹dowy jest w stanie na bie¿¹co dokonywaæ diagnozy œrodo-

wiskowej, korygowaæ asocjalne elementy osobowoœci. Okres próby, na jaki
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poddany zosta³ przez s¹d sprawca przestêpstwa, to czas wspólnej – podkreœ-

lam jeszcze raz – wspólnej pracy kuratora i podopiecznego. Mo¿liwoœæ pro-

wadzenia takiej pracy w warunkach wolnoœci dozorowanej stanowi du¿e

wyzwanie zarówno dla osoby poddanej próbie, jak i dla kuratora s¹dowego.

W okresie wolnoœci dozorowanej nikt nie zwolni skazanego od koniecz-

noœci podejmowania decyzji i jakichkolwiek dzia³añ wtedy, gdyby odby-

wa³ karê pozbawienia wolnoœci. Tu sam podopieczny musi wykazaæ siê

zarówno aktywnoœci¹, jak i chêci¹ zmiany swojej postawy. Kurator pe³ni

wiêc rolê nie tylko kontroln¹, jest tak¿e doradc¹, mediatorem, co podkreœ-

lam, mediatorem pomiêdzy podopiecznym i jego rodzin¹, œrodowiskiem,

w którym przebywa, i oparciem dla niego.

Oprócz pracy z samym skazanym, o czym wczoraj mówi³ pan prezes

Martuszewicz, kurator pracuje z jego najbli¿szym otoczeniem, gdy¿ czêsto

w tym obszarze le¿y przyczyna pope³nienia przestêpstwa b¹dŸ dzia³añ an-

typrawnych skazanego. Zmiana jedynie postawy samego sprawcy nie przy-

niesie efektu bez oddzia³ywania na jego najbli¿sze œrodowisko.

Zada³am sobie tworz¹c ten referat pytanie: Czy kuratela jest instytucj¹

nowoczesn¹? Myœlê, ¿e bardzo trudno jest jednoznacznie odpowiedzieæ na

to pytanie w chwili obecnej.

Na pojêcie kurateli nowoczesnej sk³ada siê bowiem, jak myœlê, kilka

czynników wzajemnie na siebie wp³ywaj¹cych. Bez w¹tpienia s¹ to takie

elementy, jak ogólna kondycja wymiaru sprawiedliwoœci, sytuacja spo³ecz-

no-ekonomiczna w kraju, stan wiedzy i dotychczasowe osi¹gniêcia kurate-

li, a tak¿e zakres obowi¹zków i uprawnieñ samych kuratorów s¹dowych,

okreœlonych zarówno w ustawie o kuratorach s¹dowych, jak i w innych obo-

wi¹zuj¹cych aktach prawnych. Dwa pierwsze elementy s¹ niezale¿ne i nie

pozostaje nam nic innego, jak dostosowanie siê do nich i wykorzystanie ich

maksymalnie w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

Warto siê jednak zastanowiæ nad tym, jaki jest stan wiedzy w zakresie

samej kurateli s¹dowej, jak wygl¹da przygotowanie osób pe³ni¹cych rolê

kuratora s¹dowego, jakie metody i techniki oddzia³ywania stosuje siê

w pracy ze skazanymi oraz – co jest bardzo istotne – jakie warunki organiza-

cyjne zapewnia siê kuratorskiej s³u¿bie s¹dowej do wykonywania jej zadañ

ustawowych.

Prze³omowym momentem dla kurateli s¹dowej by³o, o czym ju¿ te¿ by-

³a mowa, uchwalenie ustawy o kuratorach s¹dowych. Nawet kuratorzy

myœl¹, ¿e po 30 latach pracy nad ustaw¹ ustawa ta œciœle okreœla zakres obo-

wi¹zków i uprawnieñ kuratorów, niezbêdne kwalifikacje oraz miejsce ku-

ratora w wymiarze sprawiedliwoœci.
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Jest bardzo wa¿n¹ rzecz¹, ¿e umacnia ona pozycjê kurateli s¹dowej

i przyczynia siê niew¹tpliwie do jej profesjonalizacji. Profesjonalizacja ta,

o czym równie¿ wczoraj wspomina³ pan prezes Martuszewicz, wyra¿ona

jest w okreœleniu niezbêdnych warunków, jakimi musi siê wykazaæ kandy-

dat na kuratora s¹dowego. Jednym z podstawowych wymagañ jest posiada-

nie wykszta³cenia wy¿szego, magisterskiego z zakresu pedagogiki, psycho-

logii lub socjologii. S¹ to te dziedziny wiedzy, które kurator œwiadomie wy-

korzystuje w swojej pracy z osobami poddanymi jego pieczy.

Eliminuje siê w ten sposób przypadkowoœæ czy wrêcz intuicyjnoœæ dzia-

³añ podejmowanych w przysz³oœci przez kuratorów. O powadze, z jak¹ pod-

chodzi siê do dzia³añ kuratorów, œwiadczy fakt, i¿ przysz³y kurator zawodowy

odbywa roczn¹ aplikacjê, pod opiek¹ patrona, w czasie której jest komplek-

sowo szkolony i zapoznawany ze specyfik¹ wykonywania zawodu przy jego

jednoczesnym – co jest bardzo wa¿ne – ograniczeniu kompetencji, tak aby

podopieczny nie pad³ w trakcie aplikacji ofiar¹ jego ewentualnych b³êdów

lub braku wiedzy w tym zakresie.

Ka¿dy kurator zawodowy bierze udzia³ w ró¿nego rodzaju szkoleniach,

choæ w rzeczywistoœci ich czêstotliwoœæ nie zaspokaja realnych potrzeb, któ-

re kuratorzy zg³aszaj¹ na bie¿¹co, zarówno w moim okrêgu, jak znaj¹c opiniê

kole¿anek i kolegów, równie¿ w innych okrêgach. Kuratorzy s¹dowi najczê-

œciej sami we w³asnym zakresie podejmuj¹ szkolenia dodatkowe, samo-

kszta³cenie, uczestnicz¹ w warsztatach, uczestnicz¹ w przeró¿nego rodzaju

konferencjach, w celu zdobycia wiedzy, przede wszystkim takiej, która jest

im potrzebna do wspó³pracy i pracy z ró¿nymi grupami podopiecznych. S¹ to

chorzy psychicznie, uzale¿nieni od alkoholu, œrodków odurzaj¹cych, prze-

stêpcy szczególnie niebezpieczni, czy to, co siê coraz czêœciej zdarza, prze-

stêpcy na tle seksualnym. Dokszta³canie to jest to niew¹tpliwie wyrazem

wzrastaj¹cej potrzeby pog³êbiania wiedzy zawodowej i samoœwiadomoœci

naszej s³u¿by kuratorskiej. Nie jest to jednak ten typ kszta³cenia permanent-

nego, o jaki od wielu lat ubiega siê œrodowisko kuratorskie i o które walczy³o

œrodowisko kuratorskie. By³o to wielokrotnie zg³aszane.

Bardzo chcielibyœmy, aby takie szkolenia i kszta³cenia by³y organizowa-

ne na szczeblu centralnym, na przyk³ad poprzez organizacjê Centrum

Kszta³cenia Kuratorów Zawodowych przy Ministerstwie Sprawiedliwoœci

lub podobny rodzaj kszta³cenia, który by³by finansowany równie¿ przez

pañstwo.

Jak wczeœniej wspomnia³am, kuratela s¹dowa korzysta z osi¹gniêæ ta-

kich dziedzin nauki, jak: pedagogika, psychologia, socjologia. Na potrzeby

kurateli przeniesiono metody dzia³ania zwi¹zane z prac¹ z indywidualnym
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przypadkiem czy te¿ prac¹ w œrodowisku skazanego. Niestety, praktyka

weryfikuje tê teoriê. Faktycznie wiêkszoœæ dzia³añ kuratorskich ma cha-

rakter kontrolny. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Jedn¹ z pod-

stawowych przeszkód jest zbyt du¿e obci¹¿enie kuratorów s¹dowych, wy-

nikaj¹ce z niewystarczaj¹cej liczby etatów w stosunku do za³o¿onego

standardu obci¹¿enia, stale zwiêkszaj¹cej siê liczby prowadzonych spraw

dozorowych oraz koniecznoœci – co tutaj chcia³abym podkreœliæ – konie-

cznoœci prawid³owej realizacji przepisów formalnoprawnych zawartych

w rozporz¹dzeniach ministra sprawiedliwoœci z dnia 7 czerwca 2002 r.

i 12 czerwca tego roku.

Chcia³abym poczyniæ dygresjê na temat obci¹¿enia prac¹ kuratorów.

Zapewne wszystkim z pañstwa jest znana sytuacja miast na Œl¹sku, doty-

cz¹ca bezrobocia, wzrastaj¹cego z uwagi na zamykanie kopalñ. Jestem

œwie¿o po lustracji w S¹dzie Rejonowym w Bytomiu, gdzie bada³am rów-

nie¿ obci¹¿enie prac¹ kuratorów s¹dowych dla osób doros³ych. Stwierdzi-

³am, ¿e liczba spraw dozorowych, która wp³ynê³a do realizacji do zespo³ów

kuratorskich s³u¿by s¹dowej dla osób doros³ych, w stosunku do roku ubieg-

³ego wzros³a o 77%.

To jest ogrom spraw, które wp³ywaj¹ do kuratorów. Te sprawy musz¹

byæ realizowane prawid³owo, zgodnie z wymogami formalnoprawnymi

i zgodnie ze sztuk¹ kuratorsk¹. Przede wszystkim ka¿dy podopieczny musi

byæ indywidualnie traktowany przez kuratora i kurator musi mu zapewniæ

pe³niê jego praw i obowi¹zków wynikaj¹cych zarówno z treœci wyroku, jak

i jego mo¿liwoœci i potrzeb.

W nat³oku ogromnej liczby prowadzonych dozorów najczêœciej kurato-

rowi brakuje czasu na podejmowanie efektywnej wspó³pracy na przyk³ad

z instytucjami, które w swoim statucie maj¹ obowi¹zek pomóc skazanemu

lub s¹ do tej pomocy zobligowane. Mimo trudnoœci napotykanych w pracy,

w œrodowisku otwartym, kuratorzy podejmuj¹ takie dzia³ania i wykorzystu-

j¹ zasoby œrodowisk lokalnych, aby móc stworzyæ swego rodzaju koalicjê na

rzecz pomocy i wspierania osób poddanych naszej pieczy.

Jeszcze mo¿e krótko powiem na temat najczêœciej wystêpuj¹cych prob-

lemów wynikaj¹cych z realizacji zadañ kuratorów w œrodowisku otwartym.

Jednym – to ju¿ równie¿ by³o podkreœlane na tej konferencji – z najczê-

œciej spotykanych problemów wynikaj¹cych w realizacji obowi¹zków przez

kuratorów zawodowych jest nieefektywna, mo¿na nawet powiedzieæ pozo-

rowana wspó³praca z urzêdami pracy. Przy obecnych problemach na rynku

pracy znalezienie pracy dla wszystkich przedstawicieli grup zawodowych

graniczny czêsto z cudem. W tej sytuacji prawie bez szans na znalezienie
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zatrudnienia s¹ osoby karane. Brak jest dzia³añ zachêcaj¹cych pracodaw-

ców do zatrudniania osób karanych, na przyk³ad poprzez przyznanie œrod-

ków na tworzenie miejsc pracy dla naszych podopiecznych, którzy s¹, jak

ju¿ wczeœniej wspomnia³am, osobami naznaczonymi na rynku pracy. Brak

jest wspó³pracy podmiotów gospodarczych, urzêdów pracy i kuratorów

przy tworzeniu mo¿liwoœci zatrudnienia osób karanych. Niezbêdne by³oby

wdro¿enie odpowiednich unormowañ prawnych.

Pozwoli³am sobie wysun¹æ tezê, ¿e obecnie wiêkszoœæ osób pozosta-

j¹cych pod dozorem kuratora, które otrzymaj¹ ofertê pracy, nie jest w efek-

cie przyjmowana.

Kolejnym istotnym problemem dostrzeganym przez kuratorów zawodo-

wych jest brak koordynacji dzia³añ podejmowanych przez ró¿ne instytucje

i organizacje na szczeblu lokalnym. Powszechnym zjawiskiem w mojej

ocenie i ocenie kuratorów pracuj¹cych w okrêgu katowickim jest dublowa-

nie podejmowanych dzia³añ pomocowych. Zdarza siê, ¿e kilka instytucji,

w tym, nie ukrywam, równie¿ kuratorzy zawodowi podejmuj¹ i planuj¹ te

same dzia³ania lub nie podejmuj¹ ich wcale, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e zro-

bi to ktoœ inny. Os³abia to czêsto skutecznoœæ procesu pomocowego i pro-

bacyjnego, zwiêksza koszty i obni¿a skutecznoœæ udzielenia pomocy. W wy-

niku tego zwiêksza siê prawdopodobieñstwo, ¿e czêœæ osób nie dostanie

pomocy w ogóle, a z kolei ktoœ inny bêdzie otrzymywa³ j¹ kilkakrotnie.

Koordynacja dzia³añ pomocowych na terenie gmin, wymiana informa-

cji, wspó³praca pozwoli³yby na zwiêkszenie efektywnoœci dzia³añ i kontro-

lê podmiotów zobligowanych do udzielania pomocy. Wspó³praca przed-

stawicieli ró¿nych instytucji z s¹dem mog³aby przynieœæ efekty w postacie

wypracowania innych ni¿ do tej pory zasad wspó³pracy. Wiele problemów

przysparza równie¿ planowanie i w³aœciwa realizacja pomocy postpeniten-

cjarnej, z uwagi na pozostaj¹ce do dyspozycji kuratorów skromne œrodki fi-

nansowe, które czêsto nie pozwalaj¹ na d³ugofalow¹ systematyczn¹ pomoc

materialn¹.

Wysokoœæ udzielanej pomocy nie zawsze jest tak wysoka, aby pozwala³a

na zaspokajanie podstawowych potrzeb osób skazanych opuszczaj¹cych

zak³ady karne lub innych osób uprawnionych do otrzymania pomocy post-

penitencjarnej.

W okrêgu katowickim nie ma co prawda jeszcze konkretnych danych na

koniec roku 2003, ale œrednia udzielona pomoc jednej osobie uprawnionej

wynosi³a przeciêtnie 50, 80 z³. Myœlê, ¿e u pañstwa ta sytuacja jest podobna.

Chcia³abym te¿ odnieœæ siê króciutko do wspó³pracy kuratorów z jedno-

stkami penitencjarnymi, przedstawiciele jednostek penitencjarnych mó-
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wili tu du¿o na ten temat. Chcia³am powiedzieæ, ¿e ta wspó³praca jest œciœle

okreœlona przez stosowne przepisy prawne i w zasadzie wed³ug mojej wie-

dzy przebiega ona prawid³owo. Pod dyskusjê jednak chcia³abym poddaæ

utworzenie zespo³u readaptacyjnego, którego zadaniem by³oby zaplano-

wanie pomocy w miejscu pobytu skazanego po opuszczeniu zak³adu kar-

nego. Planowanie to zaczê³oby siê ju¿ na terenie zak³adu karnego, uwzglê-

dniaæ powinno dostêpne formy pomocy, sytuacjê skazanego, jego potrze-

by, a sporz¹dzony plan, w postaci, quasi-kontraktu, o czym równie¿ tu

wczoraj by³a mowa, móg³by byæ przekazywany do poszczególnych instytu-

cji uczestnicz¹cych w procesie pomocowym po wyjœciu skazanego na wol-

noœæ, to jest: kurator s¹dowy, pracownik socjalny, dzielnicowy, przedsta-

wiciele ró¿nych oœrodków wsparcia, oœrodków pomocy spo³ecznej.

Pomoc postpenitencjarna, choæ osi¹ga coraz lepsze efekty, jest tutaj

ci¹gle jeszcze s³abym ogniwem polityki penitencjarnej i postpenitencjar-

nej. Koniecznoœci¹ jest przeznaczanie wiêkszych œrodków finansowych,

jak równie¿ stworzenie przepisów prawnych, które wp³yn¹ na tworzenie

miejsc pracy dla osób pozbawionych wolnoœci. Trzeba zdawaæ sobie spra-

wê, ¿e dobrze funkcjonuj¹ca pomoc postpenitencjarna, jako element pro-

cesu resocjalizacji, ma bardzo du¿y wp³yw na zmniejszenie zjawiska po-

wrotu skazanych do przestêpstwa i dla dobra ca³ego spo³eczeñstwa winna

byæ w zainteresowaniu elit rz¹dz¹cych.

Przejdê mo¿e do kilku krótkich konkluzji. Wydaje siê, ¿e œrodki proba-

cyjne z dozorem kuratora bêd¹ nadal powszechnie stosowane, myœlê, ¿e

nawet jeszcze w szerszym zakresie. Nak³ady ponoszone przez pañstwo na

rozwój nowoczesnej kurateli s¹ i bêd¹ ni¿sze od kosztów pobytu skazanego

w jednostce penitencjarnej. Czêsto nie do odrobienia s¹ straty, jakie ponosi

spo³eczeñstwo wobec osób m³odocianych osadzonych, które mog³yby byæ

poddane próbie na wolnoœci, w szerszym zakresie ni¿ dotychczas. Wydaje

siê równie¿, ¿e izolacja winna byæ stosowana wy³¹cznie wobec osób szcze-

gólnie niebezpiecznych, zdemoralizowanych i sprawców ciê¿kich prze-

stêpstw, enumeratywnie wymienionych w Kodeksie karnym.

Wyniki oddzia³ywañ prawnopedagogicznych kuratora przy stosowaniu

wykonywaniu orzeczeñ s¹dowych, zwi¹zanych z poddaniem sprawcy pró-

bie, s¹ efektywniejsze, gdy¿ skazany nie jest wyjmowany ze swojego œrodo-

wiska, z rodziny, gdzie ¿yje, a kurator s¹dowy mo¿e go lepiej wspieraæ

i kontrolowaæ przy wykonywaniu obowi¹zków wynikaj¹cych z treœci orze-

czenia oraz okreœlonych mo¿liwoœci i potrzeb dozorowanego.

Tutaj mog¹ siê niektórzy z pañstwa ze mn¹ nie zgadzaæ, albowiem skaza-

ny czêsto wraca do œrodowiska, w którym przebywa³, czy œrodowiska patolo-
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gicznego. Niemniej jednak uwa¿am, ¿e praca kuratora w ca³ym œrodowisku,

w który skazany przebywa, nawet w tym patologicznym czy zdemoralizowa-

nym, mo¿e przynieœæ lepsze efekty ni¿ osadzenie go w zak³adzie karnym lub

te¿ wy³¹czenie go z tego œrodowiska, bo wtedy kurator oddzia³uje na ca³oœæ

spraw zwi¹zanych z tak zwanym ekosystemem skazanego, ni¿ tylko i wy-

³¹cznie oddzia³uj¹c na niego samego.

Kurator s¹dowy, mimo czêstego braku koalicji lokalnych, co chcia³abym

szczególnie podkreœliæ, jest skuteczny i efektywnie oddzia³uje na skazane-

go, jego najbli¿sze otoczenie. Wiedza i umiejêtnoœci kuratorów zawodo-

wych, koordynowanie i w³aœciwa wspó³praca z instytucjami, organizacjami

pomocowymi, sprawne i celowe stymulowanie zachowañ skazanego, rów-

nie¿ poprzez ukierunkowan¹ pomoc postpenitencjarn¹, skutkuj¹ redukcj¹

zachowañ antyprawnych, wykonywaniem, co jest bardzo wa¿ne, obowi¹z-

ków naprawczych i podejmowaniem przez skazanych ról spo³ecznie po-

¿¹danych.

Konkluduj¹c chcê stwierdziæ, ¿e kuratela jest instytucj¹ nowoczesn¹

i perspektywiczn¹. W ostatnich latach zbudowana zosta³a i budowana jest

nadal profesjonalna s³u¿ba kuratorska, zarówno pod k¹tem przepisów pra-

wnych, przygotowania zawodowego, jak i pog³êbiania wiedzy merytorycz-

nej. Potencja³ ten jednak nale¿y wykorzystywaæ zgodnie z kwalifikacjami,

a tak¿e poprzez wyposa¿enie s¹dowej s³u¿by kuratorskiej w nowoczesny

œrodki techniczne, co jest bardzo wa¿ne. Komputery, faks i ksero, u³atwia-

j¹ce prawid³ow¹ organizacjê pracy i w³aœciwe wykonywanie obowi¹zków.

Dziêkujê bardzo.

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

My równie¿ bardzo dziêkujemy pani kurator okrêgowej z Katowic za

cenn¹ wypowiedŸ, tym bardziej ¿e pochodzi ona z okrêgu, w którym jest ty-

le trudnoœci, o których wszyscy wiemy. I wzrost bezrobocia, i problemy

z mo¿liwoœci¹ œwiadczenia pomocy. To pokazuje z jednej strony istniej¹ce

trudnoœci, a z drugiej strony, na bezmiar zadañ. Tym cenniejsza jest ta wy-

powiedŸ.

Obecnie proszê o zabranie g³osu pana doktora Janusza Zagórskiego, dy-

rektora z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
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Dr Janusz Zagórski
Dyrektor Zespo³u Prawa Karnego Wykonawczego

w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowni Pañstwo!

Nie odwa¿y³bym siê dotychczas na formu³owanie ocen pracy kuratorów,

ale poniewa¿ poprzez badania nad kar¹ ograniczenia wolnoœci wszed³em do-

syæ mocno w pracê tego œrodowiska zawodowego, w sytuacje kuratorów i spo-

sób wykonywania przez nich zadañ, to myœlê, ¿e jestem chyba w stanie

sformu³owaæ pewne wnioski, oceny w tym zakresie i przedstawiæ je pañstwu.

Kuratela jest obecnie na etapie budowania swojej si³y i sprawnoœci. Zo-

sta³a uchwalona ustawa o kuratorach, która tworzy zasady organizacji s³u¿-

by kuratorskiej, tworzy warunki do powstania profesjonalnej i efektywnej

kurateli. Na pewno widzimy ju¿ w ramach s¹downictwa wyodrêbnianie siê

kuratorów zawodowych; ja bym nawet powiedzia³, ¿e to zmierza ku pewnej

autonomii zawodu, po to, ¿eby w ramach realizacji w swoim œrodowisku za-

dañ doskonaliæ metody pracy.

Kurator zawodowy jest zgodnie z kkw organem postêpowania wyko-

nawczego i myœlê, ¿e tak jak wszed³ nam w ¿ycie Kodeks karny wykonaw-

czy, tak te¿ sta³ siê kurator pe³noprawnym podmiotem praw i obowi¹zków

w procesie wykonania kar i œrodków karnych.

Wreszcie czwarta kwestia, bardzo istotna, która decyduje w tej chwili

o statusie kuratora zawodowego, a mianowicie to, ¿e wynagrodzenia kura-

torów s¹ wreszcie na dobrym poziomie. Kurator jest przyzwoicie op³acany

i – powtórzê to, co powiedzia³em wczoraj – mo¿na ju¿ wymagaæ od niego

coraz wiêcej w zwi¹zku z tym. Wymagania te trzeba jednak miarkowaæ,

maj¹c na uwadze te wszystkie ograniczenia, które wynikaj¹ z nadmiernego

i nierównomiernego obci¹¿enia zadaniami.

Warto by³oby wiêc zapisaæ jako rekomendacjê z konferencji to, o czym

w³aœnie mówimy, aby stworzyæ warunki doskonalenia procesu dzia³ania

kuratora poprzez budowanie programu systematycznego doposa¿ania s¹dów

w etaty kuratorów. Niech to bêdzie plan d³ugofalowy, d³ugoletni, ale niech

bêdzie; niech bêdzie widaæ, na jakim etapie jesteœmy i w jakim kierunku

zmierza budowanie kurateli. Tego nam ci¹gle brakuje. Zamiast standar-

dów, o których wczoraj mówi³em, a wiêc okreœlonego w rozporz¹dzeniu

przeciêtnego obci¹¿enia prac¹, które jakoœ nijak siê ma do tego, co widzimy

w terenie, kuratorzy zawodowi przy pomocy kuratorów spo³ecznych za³at-

wiaj¹ przeciêtnie oko³o trzystu spraw rocznie, w tym sto trzydzieœci dozo-

rów. To jest olbrzymia sprawa.
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Badaliœmy sytuacjê w osiemdziesiêciu s¹dach rejonowych, po³o¿onych

we wszystkich du¿ych miastach. Chcieliœmy zobaczyæ, jak funkcjonuj¹

s¹dy w du¿ych oœrodkach miejskich, bo tam widzimy najwiêksze proble-

my. Objêliœmy wiêc badaniem s¹dy po³o¿one w 80% w du¿ych i w œrednich

miastach w Polsce i to zadecydowa³o, ¿e a¿ 50% kuratorów zawodowych

i spo³ecznych w kraju objêliœmy tym badaniem. St¹d wyniki badañ wydaj¹

siê byæ miarodajne.

Chcia³bym wskazaæ na problem, który w tej chwili nurtuje Biuro Rzecz-

nika Praw Obywatelskich i myœlê, ¿e bêdziemy zmierzali do przekazania

go Ministerstwu Sprawiedliwoœci z propozycj¹ rozwa¿enia zmiany funkcjo-

nuj¹cego rozwi¹zania. Byæ mo¿e ten temat wzbudzi równie¿ dyskusjê

wœród pañstwa. Mamy do czynienia z art. 178 Kodeksu karnego wykonaw-

czego, który przypisuje w³aœciwoœæ s¹du orzekaj¹cego w pierwszej instancji

w sytuacji bezdozorowego warunkowego zawieszenia wykonania kar,

choæby skazany mieszka³ w innym rejonie kraju. W œlad za t¹ w³aœciwoœci¹

s¹du idzie w³aœciwoœæ kuratorów zawodowych, to znaczy, ¿e oni, kiedy ska-

zani rozje¿d¿aj¹ siê w ró¿ne strony kraju, maj¹ obowi¹zek zbieraæ wszystkie

dane, zbieraæ informacje o tych osobach. Kontrola okresu próby sprawowa-

na jest wiêc czêsto przez kuratora na odleg³oœæ – bez bezpoœredniego kon-

taktu ze skazanym.

Nale¿y wiêc proponowaæ zmianê przepisu 178 kkw w tym kierunku,

aby oddzieliæ w³aœciwoœæ s¹du orzekaj¹cego od w³aœciwoœci miejsca pobytu

skazanego dla dzia³ania kuratora w tych sprawach. Innym mo¿liwym roz-

wi¹zaniem mo¿e byæ skierowanie w takich sytuacjach sprawy do w³aœciwo-

œci s¹du wykonuj¹cego karê razem z kuratorem w miejscu zamieszkania

skazanego. Jest to trudny problem, ró¿ne rozwi¹zania s¹ mo¿liwe, ale wi-

dzimy pewn¹ dysfunkcjê w ca³ym zjawisku i wykonywaniu zadañ.

Pan profesor Lelental przedstawi³ nam dzisiaj bardzo wa¿n¹ propozycje,

jak zmniejszyæ liczbê skazanych oczekuj¹cych na przyjêcie do zak³adu kar-

nego. W wyst¹pieniu z wrzeœnia 2001 r. Rzecznik Praw Obywatelskich

zwraca³ siê w tej sprawie do ministra sprawiedliwoœci i poniewa¿ nie otrzy-

ma³ ¿adnej odpowiedzi, skierowa³ równie¿ wyst¹pienie do prezesa Rady

Ministrów. Przedstawialiœmy pewne propozycje rozwi¹zañ dotycz¹ce w³aœ-

nie wp³yniêcia na tê kolejkê osób, które zosta³y skierowane do oczekiwa-

nia, którym odroczono wykonanie kary w zwi¹zku z wystêpuj¹cym prze-

ludnieniem w jednostce.

Mamy tutaj do czynienia z art. 151 kkw, który pozwala na odroczenie ka-

ry pozbawienia wolnoœci na okres do 6 miesiêcy, z mo¿liwoœci¹ przed³u¿e-

nia do jednego roku, jeœli natychmiastowe wykonanie kary poci¹gnê³oby
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dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciê¿kie skutki. Ale tutaj mówi siê rów-

nie¿ o wyst¹pieniu okolicznoœci, o której mowa w art. 248 kkw, a wiêc o sy-

tuacji przeludnienia jednostek penitencjarnych.

Z kolei art. 152 kkw stanowi, ¿e je¿eli odroczenie wykonania kary nie-

przekraczaj¹cej 2 lat pozbawienia wolnoœci trwa³o przez okres co najmniej

l roku, s¹d mo¿e warunkowo zawiesiæ wykonanie tej kary na zasadach

okreœlonych w art. 69-75 Kodeksu karnego. Gdyby zmieniæ sytuacjê, zre-

zygnowaæ z tego obligatoryjnego okresu oczekiwania, a kierowaæ skazane-

go bez odraczania, mo¿na powiedzieæ bez bezproduktywnego oczekiwania

tego skazanego na przyjêcie do zak³adu, do natychmiastowego zawieszenia

wykonania kary i poddania go przez s¹d dozorowi czy na³o¿onym obowi¹z-

kom, wówczas czêœæ tej grupy skazanych – wynosz¹cej obecnie blisko

30 tysiêcy osób – poddana by³aby kontroli, sprawdzeniu i funkcjonowaniu

w innych zupe³nie warunkach.

Czy nie jest to potrzebne rozwi¹zanie? Oczywiœcie to siê wi¹¿e z okreœ-

lon¹ zmian¹ przepisów art. 151 i 152 kkw.

Druga sprawa, to czy kuratorzy w sytuacji, kiedy kilka tysiêcy osób zo-

sta³oby skierowanych przez s¹dy do takiej próby, byliby w stanie podo³aæ

tym nowym obowi¹zkom, które w zwi¹zku z tym bêd¹ na nich na³o¿one.

Ale z drugiej strony, je¿eli utrzyma siê ta sytuacja, która jest w tej chwili

(wysokie przeludnienie wiêzieñ i jednoczeœnie kilkadziesi¹t tysiêcy osób

oczekuj¹cych na przyjêcie do nich), grozi nam to, o czym powiedzia³ pan pro-

fesor Wróbel wczoraj, czyli ¿e czeka nas amnestia! Chyba tak, je¿eli nie bêd¹

podjête okreœlone œrodki, które zapobiegn¹ narastaniu zjawiska przeludnie-

nia wiêzieñ i zjawiska wzrastaj¹cej kolejki skazanych oczekuj¹cych na przy-

jêcie do zak³adu karnego. W innym przypadku efekt bêdzie taki, ¿e w koñcu

Ministerstwo Sprawiedliwoœci razem z Ministerstwem Spraw Wewnêtrz-

nych bêd¹ przygotowywa³y projekt ustawy amnestyjnej dla parlamentu.

Bardzo bym chcia³ powiedzieæ o pewnych wnioskach, które warto by³o-

by, jak s¹dzê, w³¹czyæ do naszej rekomendacji. Zreszt¹ wniosek ten ju¿

3 lata temu formu³owaliœmy na poprzedniej konferencji probacyjnej i zo-

sta³ on przyjêty w uchwale komisj i senackiej z 2000 r. Nadal jest aktualny.

Poddano go równie¿ ocenie Ministerstwa Sprawiedliwoœci i w jednej z od-

powiedzi ministra sprawiedliwoœci z 2001 r. otrzymaliœmy jego stanowisko,

¿e wniosek ten budzi zainteresowanie i ¿e warto go rozwa¿yæ. Wniosek

Rzecznika dotyczy œrodka zaradczego, który mo¿na by³oby wprowadziæ

w zwi¹zku z trudnoœciami w znalezieniu miejsc pracy dla skazanych na ka-

ry nieizolacyjne, zw³aszcza na karê ograniczenia wolnoœci i na prace spo-

³ecznie u¿yteczne w zamian za nieœci¹galn¹ grzywnê.

471



Uwa¿amy bowiem, ¿e wykonywanie przez organy samorz¹dowe orze-

czonych kar powinno otrzymaæ formê zadania zleconego z zakresu admini-

stracji rz¹dowej b¹dŸ na podstawie odrêbnej ustawy, b¹dŸ porozumienia

zawartego z tymi organami przez wojewodów. Rozwi¹zanie takie sprzyjaæ

bêdzie jednoczeœnie tworzeniu poczucia wspó³odpowiedzialnoœci s¹dów

i organów samorz¹dowych za organizacjê i wykonywanie kar. Z tym wnios-

kiem wychodzimy, jak mówiê, od 2001 r. systematycznie poprzez wy-

st¹pienia Rzecznika Praw Obywatelskich.

Proponujemy te¿ stworzyæ na gruncie Kodeksu karnego wykonawczego

mo¿liwoœæ zwolnienia pracodawców od ponoszenia wszelkich lub niektó-

rych kosztów zatrudniania skazanych. O wysokoœci obci¹¿eñ decydowaæ po-

winien rachunek ekonomiczny, którego podstaw¹ jest wyliczenie zysków

z pracy skazanych oraz wype³nienie obowi¹zków z tytu³u zatrudnienia.

Z kolei sytuacja materialna skazanych mo¿e decydowaæ o warunkach

pokrywania przez nich tak zwanych kosztów ubocznych wykonywania ka-

ry, do których zalicza siê z pewnoœci¹ koszty dojazdów do miejsca pracy,

kopiowania dokumentacji lekarskiej itd. Ale to ju¿ by³aby sprawa bardziej

detaliczna, drobna, natomiast istota tkwi w tym, aby znaleŸæ jakieœ prefe-

rencje dla tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych – poprzez ulgi czy

zwolnienia, realizowane najlepiej po rozliczeniu kosztów zatrudnienia.

Chcia³em jeszcze powiedzieæ o pewnych niepokoj¹cych sygna³ach

zwi¹zanych z wykonywaniem kary ograniczenia wolnoœci. A wiêc o maso-

wym uchylaniu siê skazanych od wykonania tej kary i w mniejszym stopniu

od pracy spo³ecznie u¿ytecznej za grzywnê. W badaniach, które przeprowa-

dziliœmy, odnotowaliœmy w³aœnie zjawiska, które œwiadcz¹, ¿e brakuje tutaj

pewnej korelacji w wype³nianiu obowi¹zków, tak jeœli chodzi o kuratora, jak

i samorz¹dy. Brakuje wspó³pracy i pewnego zainteresowania, st¹d du¿a licz-

ba osób, które oczekuj¹ na miejsca pracy. W naszej grupie badawczej by³o to

8% skazanych. Od wykonywania kary ograniczenia wolnoœci uchyla³o siê a¿

48% skazanych, którzy zostali skierowani przez s¹d do odbywania tej kary.

Odniosê siê jeszcze do wypowiedzi pana ministra, bo nie s¹dzê, ¿ebym

chcia³ rewolucjonizowaæ prawo karne i sk³adaæ propozycje sprzeczne z dy-

rektywami s¹dowego wymiaru kary. Chodzi³o mi przede wszystkim o uela-

stycznienie przepisu art. 152 kkw, który w tej chwili powoduje tak¹ oto

sytuacjê, ¿e kolejka do wiêzieñ zwiêksza siê systematycznie, gdy okres od-

roczenia wykonania kary musi trwaæ do roku. Czy nie nale¿a³oby daæ s¹do-

wi mo¿liwoœci skrócenia tego okresu? Przepis art. 152 jest chyba zbyt

kategoryczny. Rok odroczenia musi byæ spe³niony, ¿eby mo¿na by³o po-

myœleæ o zawieszeniu wykonania kary przez s¹d.
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Proszê zauwa¿yæ, ten okres roczny, to trwaj¹ce odroczenie, nie wi¹¿e siê

z ¿adnymi obowi¹zkami, poza mo¿e szeroko rozumian¹ prób¹, kiedy w tym

czasie skazany jest sprawdzany, czy pope³ni lub nie pope³ni przestêpstwa.

Ale z drugiej strony, mo¿na przecie¿ powiedzieæ, ¿e w warunkach zawie-

szenia wykonania kary jest pod jak¹kolwiek kontrol¹, pod jakimkolwiek

dozorem.

Kiedy natomiast s¹d bêdzie mia³ mo¿liwoœæ elastycznego wyjœcia z sytua-

cji, mo¿e po okresie odroczenia skierowaæ do zawieszenia tê karê i na³o¿yæ na

skazanego obowi¹zki czy zastosowaæ dozór. Nie s¹dzê, ¿eby rozwi¹zanie to

kolidowa³o z zasadami s¹dowego wymiaru kary; takie jest moje stanowisko.

Chodzi wiêc o pewn¹ elastycznoœæ, któr¹ stworzymy s¹dowi w podejmo-

waniu decyzji w tych bardzo trudnych sytuacjach, po to, ¿eby kolejka do

wiêzieñ zmniejszy³a siê, a okres odroczenia, mo¿na powiedzieæ bezpro-

duktywnego, bez jakiejkolwiek próby, nie trwa³ tak d³ugo. Taka w³aœnie

jest nasza intencja. Nie myœlmy o amnestii jako sposobie rozwi¹zania.

Rzecznik Praw Obywatelskich zawsze zreszt¹ by³ przeciwny amnestii. Je-

dnak w sytuacji, kiedy narastaj¹ pewne dysfunkcje w wykonywaniu kar,

trzeba zwracaæ uwagê na zagro¿enie amnesti¹. Niestety, taka jest prawda

i tylko w takiej intencji by³o to przeze mnie wypowiedziane, a nie jako ak-

ceptacja dla sposobu dzia³ania, który przyniesie amnestiê. Rzecznik abso-

lutnie nie popiera tego rozwi¹zania.

Dziêkujê bardzo.

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Ja te¿ dziêkujê.

Dwa s³owa chcia³em skierowaæ do pana doktora Zagórskiego.

Jako wspó³autor projektu Kodeksu karnego wykonawczego, który po-

tem sta³ siê ustaw¹, chcia³em zaznaczyæ, ¿e art. 151 jest pomyœlany – § l – ja-

ko pewna furtka w sytuacjach szczególnych. Chodzi o to, ¿e z tego nie

powinno siê robiæ szerokiej bramy.

Chcia³em natomiast zwróciæ uwagê na pewne propozycje dotycz¹ce

zmiany prawa. Jeden z wniosków, czy te¿ powiedzmy jedno ze spostrze-

¿eñ, budzi mój stanowczy sprzeciw. To problem amnestii. To jest absolut-

nie nie do przyjêcia, dlatego ¿e to by³aby akceptacja dla psucia polityki

kryminalnej.
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Zdajê sobie sprawê, ¿e pan doktor nie wnosi tego jako propozycji, ale na-

wet bym nie poddawa³ tego pod dyskusjê, dlatego ¿e to by oznacza³o kapitu-

lacjê ca³kowit¹. Z tego zrezygnowaliœmy raz na zawsze. Amnestia dokonuje

siê po jakimœ przewrocie. To by³ sposób na roz³adowywanie sytuacji. Ja to

doskonale pamiêtam i znam. W okresie PRL by³o czternaœcie amnestii, one

spe³nia³y okreœlon¹ funkcjê, ale teraz my nie mo¿emy tego zaakceptowaæ,

tak ¿e wyrzuci³bym to poza nasze rozwa¿anie.

Niektóre inne propozycje s¹ bardzo polemiczne. Jeœli chodzi o dysku-

sjê, to mo¿e potem. Chcia³bym te¿ powiedzieæ, ¿e ju¿ nap³ywaj¹ pewne

propozycje dla komisji wnioskowej do rekomendacji, wiêc proszê uprzej-

mie dostarczaæ je na karteczkach.

Obecnie proszê o zabranie g³osu kurator z Bia³egostoku, pani¹ Teresê

Ga³an, a zarazem prezes Stowarzyszenia „Patronat” z tamtego terenu, oso-

bê wielce zas³u¿on¹, mogê to dodaæ, bo równie¿ jestem w „Patronacie”. Pa-

ni Ga³an prowadzi pierwsze schronisko „Patronatu” znakomicie ju¿ od

wielu, wielu lat. Proszê bardzo.

Teresa Ga³an
Prezes Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Bia³ymstoku

Panie Przewodnicz¹cy, Szanowni Pañstwo!

Bia³ostocki „Patronat” swoj¹ prawie czternastoletni¹ dzia³alnoœci¹ na

rzecz osób skazanych oraz wprowadzonymi innowacjami w modelu pomo-

cy postpenitencjarnej wykaza³, i czyni to nadal, jak wielk¹ rolê w systemie

probacji, a szerzej, w zapobieganiu wtórnej przestêpczoœci mo¿e spe³niaæ

organizacja pozarz¹dowa, niezale¿na, nastawiona zadaniowo.

Doœwiadczenia naszego oddzia³u, wyniesione z wizyt studyjnych w An-

glii, Danii, Francji, Niemczech, dostarczy³y inspiracji i przyk³adów ró¿nych

ofert pomocowych ze strony organizacji pozarz¹dowych dla wiêŸniów z pro-

blemami adaptacyjnymi. Ró¿norodnoœæ ta dotyczy³a zarówno etapów prowa-

dzenia pomocy przed, w trakcie, jak i po odbyciu kary pozbawienia wolnoœci,

zakresu przedmiotowego i podmiotowego œwiadczeñ, jak równie¿ uczestni-

ctwa w wykonywaniu kar poœrednich o charakterze probacyjnym.

Jako szczególnie inspiruj¹ce nale¿y wskazaæ trzy przyk³ady. To znaczy

dla nas to by³y inspiruj¹ce przyk³ady. S¹ to dzia³alnoœæ: Krajowego Stowa-

rzyszenia do spraw Opieki i Readaptacji Przestêpców NACRO, z siedzib¹

w Londynie, Szko³a imienia Kofoeda w Kopenhadze i Stowarzyszenie Po-

mocy WiêŸniom „Most” z siedzib¹ w Niemczech.
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Wspomniane organizacje mog¹ imponowaæ zakresem swoich przed-

siêwziêæ, œrodkami pozostaj¹cymi do ich dyspozycji, a wreszcie pozyty-

wnym stosunkiem lokalnej spo³ecznoœci oraz sta³ym wsparciem przez

czynniki rz¹dowe odpowiedzialne za funkcjonowanie nowoczesnego mo-

delu pomocy postpenitencjarnej.

W polskim systemie pomocy postpenitencjarnej, pomimo regulacji

przyjêtych w nowym Kodeksie wykonawczym, nie nast¹pi³a oczekiwana

poprawa. Przygotowanie skazanych do wolnoœci pozosta³o w wiêkszoœci za-

k³adów karnych przepisem blankietowym. W dalszym ci¹gu obowi¹zuje

anachroniczny, zbiurokratyzowany model udzielania zapomóg finanso-

wych, a nie pomocy postpenitencjarnej, na ogó³ odbywa siê to przez s¹dy

rejonowe.

Organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ w sposób doraŸny, nieskoordynowa-

ny, z regu³y bez odpowiedniego zaplecza materialnego. W tym kontekœcie

zastanawia fakt, i¿ wprowadzone przez bia³ostocki oddzia³ zmiany w syste-

mie pomocowym, mimo ich pozytywnej weryfikacji, nie tylko nie zosta³y

upowszechnione, ale wrêcz zaniechane.

Bia³ostocki „Patronat” uzna³, ¿e prawid³owe œwiadczenie pomocy post-

penitencjarnej powinno polegaæ na wspieraniu by³ych wiêŸniów, w celu

zaspokojenia potrzeb bytowych zwi¹zanych z procesem wdro¿eniowym

w warunkach wolnoœciowych. Na pomocy w rozwi¹zywaniu problemów,

wychodzenia z bezdomnoœci lub zapewnienia mo¿liwoœci zmiany œrodo-

wiska pierwotnego, doradztwie i poradnictwie w sytuacjach kryzysowych

i stabilizacyjnych. To s¹ sprawy pracy, mieszkania, pomocy lekarskiej, po-

mocy prawnej, pomocy pedagogicznej.

Ten program mieœci siê w celach statutowych „Patronatu”, jak równie¿

wynika z doœwiadczeñ zawodowych i wiedzy liderów oddzia³u. St¹d te¿

specyfik¹ dzia³alnoœci naszego oddzia³u jest skoncentrowanie siê na nastê-

puj¹cych przedsiêwziêciach: prowadzenie schroniska dla bezdomnych

i by³ych wiêŸniów, a ze wzglêdu na profil placówki, de facto œrodka readap-

tacji spo³ecznej, wprowadzenie kuratorów zawodowych do zak³adów kar-

nych celem przygotowania skazanych do wolnoœci, sprawowanie dozorów

z orzeczeñ s¹dowych nad mieszkañcami oœrodka metod¹ casework, uprosz-

czenie procedur œwiadczenia pomocy postpenitencjarnej poprzez wy³¹cze-

nie jej strukturalnie ze struktur s¹dowych, a przejêcie przez stowarzyszenia

i lokalne oœrodki pomocy spo³ecznej.

Prowadzenie dzia³alnoœci szkoleniowej i popularyzatorskiej w œrodowis-

ku akademickim, s¹dowym i s³u¿b socjalnych z zakresu problematyki pro-

filaktyki i probacji w przeciwdzia³aniu przestêpczoœci.
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Bia³ostocki Oœrodek Adaptacyjny dla By³ych WiêŸniów, zwyczajowo

nazywany „schroniskiem”, zosta³ za³o¿ony w grudniu 1999 r. Zasady jego

funkcjonowania s¹ oparte na modelu angielskich hosteli, aczkolwiek na-

zwa ta jest zastrze¿ona dla placówek prowadzonych jako alternatywne

œrodki do kary pozbawienia wolnoœci lub jako samodzielny œrodek proba-

cyjny. Podstaw¹ przyjêcia jest skierowanie od kuratora zawodowego praco-

wnika socjalnego lub pracownika penitencjarnego s³u¿by wiêziennej,

o miejsce mog¹ równie¿ ubiegaæ siê sami skazani w koñcówce odbywania

kary.

Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e dziêki promowaniu wychowawczego

aspektu dzia³alnoœci oœrodka s³u¿by penitencjarne zak³adów na terenie

Bia³ostockiego Inspektoratu s¹ wyj¹tkowo wyczulone na problem bez-

domnoœci skazanych lub te¿ koniecznoœæ zmiany dotychczasowego miej-

sca pobytu.

W oœrodku przebywaj¹ równie¿ osoby warunkowo zwolnione, zobo-

wi¹zane przez s¹d penitencjarny do zamieszkania w schronisku w okresie

próby, jak równie¿ osoby korzystaj¹ce z przepustek nagrodowych i w ra-

mach realizacji programu przygotowuj¹cego do wolnoœci. Obecnie dziesiêæ

osób na dwadzieœcia trzy przebywaj¹cych znajduje siê pod dozorem kura-

tora s¹dowego. Czas pobytu w oœrodku jest limitowany i odp³atny, miesz-

kañcy przebywaj¹ w nim do momentu usamodzielnienia siê, proces ten

trwa do 2 lat i jest wystarczaj¹cym okresem na uporz¹dkowanie spraw oso-

bistych i urzêdowych oraz utrwalenie prospo³ecznych zachowañ.

Placówka „Patronatu” bia³ostockiego wyró¿nia siê zakresem ofert po-

mocowych, pomoc œwiadczona mieszkañcom sprowadza siê bowiem do za-

pewnienia im dachu nad g³ow¹. Z ka¿dym mieszkañcem prowadzona jest

praca wychowawcza, metodami dowolnego przypadku. Osoba nowo przy-

jêta zawiera œwiadomie i dobrowolnie kontrakt, kontrakt omawia warunki

pobytu, uprawnienia, obowi¹zki oraz konsekwencje w przypadku nieprze-

strzegania regulaminu.

Wolontariusze placówki ustalaj¹ przyczyny niedostosowania spo³eczne-

go, robi¹ wiêc diagnozê bezdomnoœci oraz koniecznoœæ w³aœciwej terapii

przy uzale¿nieniach od alkoholu i œrodków toksycznych. Wa¿nym elemen-

tem w pracy wychowawczej jest wprowadzenie form samodyscypliny i sa-

mowychowania. Pomagamy wam, abyœcie pomogli sami sobie, to jest w³a-

œnie wziête z filozofii szko³y Kofoeda.W spo³ecznoœci mieszkañców dzia³a

grupa o d³u¿szym sta¿u pobytu i abstynencji alkoholowej, która bierze

udzia³ w ca³ej dzia³alnoœci schroniska, tworz¹c grupê wsparcia dla nowo

przyjêtych.
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Zgodnie z przyjêtym przez „Patronat” projektem readaptacji spo³ecznej

by³ych wiêŸniów, wspieranym materialnie przez Fundacjê Heinricha Bölla

z Kolonii, oœrodek powinien wspó³uczestniczyæ w finansowaniu dzia³alnoœci

statutowej. Pomoc z zewn¹trz pozwoli³a na stworzenie materialnych pod-

staw dzia³alnoœci gospodarczej, natomiast praca kadry pedagogicznej uk-

szta³towa³a prospo³eczn¹ aktywnoœæ mieszkañców, dla których praca sta³a

siê nie tylko Ÿród³em zarobku, ale i form¹ terapii zajêciowej. Dzia³alnoœæ go-

spodarcza schroniska realizuje siê w sferze us³ug: poligraficznych, kserogra-

ficznych i introligatorskich. Wielorakoœæ funkcji pe³nionych przez oœrodek:

pomocowa, wychowawcza i normalizacyjna odpowiada definicji hostelu jako

etapu poœredniego, przystosowawczego do samodzielnego podejmowania

wszystkich grup spo³ecznych.

Có¿ wiêc stoi na przeszkodzie, aby w przysz³oœci uzyska³ on prawne

usankcjonowanie?

Nie bez znaczenia s¹ te¿ oszczêdnoœci spo³ecznych kosztów, osi¹gane

z funkcjonowania takiego oœrodka, co w kontekœcie trudnej sytuacji ekono-

micznej kraju i przepe³nieniu zak³adów karnych powinno stanowiæ wystar-

czaj¹cy argument za upowszechnieniem tej formy pracy ze skazanymi.

Dzia³alnoœæ bia³ostockiego „Patronatu” by³a jednym z czynników umo¿-

liwiaj¹cych tak zwany eksperyment bia³ostocki, który ju¿ nie jest po 10 la-

tach eksperymentem, to jest wprowadzenie do jednostek penitencjarnych

okrêgu bia³ostockiego kuratora penitencjarnego. Sta³e dy¿ury cz³onków

„Patronatu” w areszcie œledczym i w zak³adzie karnym w Bia³ymstoku

przygotowa³y œrodowisko wiêzienników do innych form wspó³pracy, a je-

dnoczeœnie da³y now¹ ofertê postêpowania ze skazanymi w procesie przy-

stosowania do spo³eczeñstwa.

Warunki do realizacji instytucji kuratora penitencjarnego zyska³y opar-

cie legislacyjne w Kodeksie karnym wykonawczym w art. 164 §1 i 2. Wielo-

letnie pozytywne doœwiadczenia i praktyczne korzyœci dla wszystkich ogniw

systemu penitencjarnego uzyska³y rekomendacjê ze strony penitencjarzy-

stów naukowców i praktyków, którzy optowali za dynamicznym i powszech-

nym wprowadzeniem tej instytucji. Brak finansów wstrzyma³ jednak rozwój

i znowu s¹ problemy z wykonywaniem tego artyku³u w sposób, jaki ustawo-

dawca przewidzia³.

Bia³ostocki „Patronat” zaproponowa³ Ministerstwu Sprawiedliwoœci

w roku 1994 zmianê zasad œwiadczenia pomocy postpenitencjarnej, uwal-

niaj¹c s¹dy od roli kasjera, to jest bezpoœredniego udzielania zapomóg go-

tówkowych. Argumentowano, ¿e kuratorzy zawodowi, jako podstawowe

ogniowo w systemie pomocy, powinni byæ przede wszystkim jej organiza-
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torami, dysponuj¹c pe³nym rozeznaniem stanu potrzeb, zaœ bezpoœrednim

œwiadczeniem powinny zajmowaæ siê zak³ady karne, areszty œledcze, insty-

tucje pomocy oraz organizacje pozarz¹dowe, zgodnie z ich statutem.

Analogiczne stanowisko zawarte jest równie¿ w rekomendacjach insty-

tutów spraw publicznych w publikacji „Postêpowanie z wiêŸniami w latach

1989–2002”.

Pomoc œwiadczona przez s¹dy sprowadza siê zasadniczo do zapomóg go-

tówkowych, których wysokoœæ i tak nie odpowiada faktycznym potrzebom

skazanych, z regu³y jest œwiadczona z opóŸnieniem, a czêsto wi¹¿e siê jesz-

cze z dodatkowymi utrudnieniami i kosztami zwi¹zanymi z dojazdem do

miejsca siedziby s¹du.

W realizowaniu zadañ pomocowych dla osób dotkniêtych skutkami izo-

lacji wiêkszoœæ pañstw zachodnich opar³a siê na modelu wielopostacio-

wym, ³¹cz¹cym w sobie organizacje pozarz¹dowe, ró¿nego rodzaju organy

doradcze i kontrolne, bez rozszerzania kognicji s¹du.

Od pocz¹tku swego istnienia bia³ostocki „Patronat”, poza realizacj¹ za-

dañ statutowych, spe³nia wa¿n¹ rolê oœrodka szkoleniowego, przekazuj¹c

nie tylko doœwiadczenia zwi¹zane z organizacj¹ i prowadzeniem schronisk

dla bezdomnych, ale wiedzê z zakresu patologii spo³ecznej i technik pracy

resocjalizacyjnej. Z materia³ów Ÿród³owych korzystaj¹ studenci prawa i pe-

dagogiki uniwersytetu w Bia³ymstoku, aplikanci kuratorscy, pracownicy

socjalni, s³uchacze innych uczelni na terenie naszego miasta.

W trakcie organizowanych przez „Patronat” szkoleñ i konferencji, spot-

kañ propagowane s¹ idee probacji, w tym szersze stosowanie kar wolno-

œciowych, przyjêcie modelu hosteli jako œrodka alternatywnego do kary

izolacyjnej, koniecznoœæ aktywizacji œrodowiska lokalnego w dzia³aniach

readaptacyjnych i profilaktycznych. Wci¹¿ bowiem poszukuje siê optymal-

nych struktur organizacyjnych, które potrafi³yby skoordynowaæ pracê pod-

miotów o ró¿nym statusie prawnym i ró¿nym programie dzia³ania, z nacis-

kiem na zapewnienie kompleksowej opieki nad skazanymi i po opuszczeniu

przez nich zak³adów karnych. Nadto nale¿a³oby równie¿ oczekiwaæ scalenia

przez te struktury rozproszonych dotychczas œrodków finansowych.

Przy zapewnieniu odpowiednich warunków rozwojowych (baza lokalo-

wa, œrodki finansowe, legislacja) organizacje pozarz¹dowe o podobnym

profilu mog³yby siê staæ oœrodkami krzewi¹cymi i pilotuj¹cymi wspó³czes-

ne idee probacyjne.

Dziêkujê.
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Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Bardzo dziêkujê pani Teresie Ga³an za przedstawienie interesuj¹cego

wyst¹pienia na temat dzia³alnoœci na terenie Bia³egostoku. Zas³uguje na

podkreœlenie, jak owocne jest wspó³dzia³anie dzia³aj¹cych kuratorów, z je-

dnoczesnym spo³ecznym zaanga¿owaniem. To w³aœnie jest przyk³ad Bia-

³egostoku.

Druga rzecz to jest w³aœnie wypromowanie ju¿ wiele lat temu specjaliza-

cji kuratora penitencjarnego. Gdy robi³em badania, ten postulat siê poja-

wia³ i s¹dzê, ¿e je¿eli œrodowisko uznaje to dalej za aktualne i celowe, to

warto by taki postulat zapisaæ. Nie potrzeba zmiany ustawy, co najwy¿ej za-

wrzeæ to w rozporz¹dzeniu wykonawczym.

Przypuszczam, ¿e ministerstwo te¿ podejdzie do sprawy z uwag¹ i bê-

dzie siê zastanawia³o, czy nie warto by takiej specjalizacji wprowadziæ, tym

bardziej ¿e badaj¹c zagadnienie wykonywania kar w zak³adach peniten-

cjarnych spotyka³em siê ze spostrze¿eniami, ¿e wiêziennictwo oczekiwa³o-

by wiêkszego wspó³dzia³ania, ale to by wymaga³o osób, które by siê tym

zajmowa³y.

Bardzo dziêkujê.

Przed przerw¹ mia³ jeszcze zabraæ g³os pan Tomasz Sadowski, który jest

przewodnicz¹cym Zarz¹du Fundacji „Barka”, ale go nie ma. Wobec tego

proszê pana Jerzego Banaszkiewicza, zastêpcê burmistrza miasta i gminy

Szczebrzeszyn, bardzo ciekawej miejscowoœci, któr¹ siê czêsto przytacza.

Jerzy Banaszkiewicz
Zastêpca burmistrza miasta i gminy Szczebrzeszyn

Panie i Panowie Przewodnicz¹cy, Szanowni Pañstwo!

Jestem tu w zastêpstwie burmistrza, gdy¿ pan burmistrz nie móg³ z przy-

czyn s³u¿bowych tutaj przybyæ, za co przeprasza. Jestem mu wdziêczny, bo

mam mo¿liwoœæ zapoznania siê z problematyk¹, która dla mnie jest i cieka-

wa, i jednoczeœnie nowa.

W prezentowanych dotychczas referatach analizowano g³ównie prawne

aspekty probacyjnych œrodków karania, jak równie¿ spojrzenie na ten prob-

lem od strony kuratorów oraz s³u¿b penitencjarnych. W tym wyst¹pieniu

zechcê przedstawiæ doœwiadczenia jednostki samorz¹dowej, jak¹ jest gmi-
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na, która wspó³uczestniczy w odbywaniu przez osoby skazane kary ograni-

czenia wolnoœci, polegaj¹cej na nieodp³atnym wykonywaniu pracy spo³e-

cznie u¿ytecznej.

Na pocz¹tek kilka s³ów o gminie Szczebrzeszyn, co mo¿e pozwoli zrozu-

mieæ, ¿e mamy takie, a nie inne doœwiadczenia w tym temacie, gdy¿ do-

œwiadczenia innych jednostek samorz¹dowych, na przyk³ad bardziej prze-

mys³owych czy wiêkszych oœrodków miejskich, mog¹ byæ zupe³nie ró¿ne.

Co do Szczebrzeszyna, to pewnie wszyscy s³yszeli o tym, ¿e tu chrz¹szcz

brzmi w trzcinie i jest jego pomnik. Przypuszczam, ¿e wiedza powszechna

o tej gminie na tym siê koñczy, st¹d te¿ kilka danych statystycznych.

Gmina jest typowo rolnicza, obszar – oko³o stu dwadziestu paru kilome-

trów kwadratowych. ¯yje tu oko³o dwunastu tysiêcy piêciuset osób, z cze-

go ponad piêæ tysiêcy mieszka w mieœcie, ale zdecydowana wiêkszoœæ

mieszkañców utrzymuje siê z rolnictwa. Bezrobocie rejestrowane w Powia-

towym Urzêdzie Pracy to tysi¹c dwieœcie jedenaœcie osób, na dwanaœcie ty-

siêcy piêæset ogó³u mieszkañców, a bezrobocie ukryte szacujemy na oko³o

tysi¹ca osób, czyli razem dwa tysi¹ce dwieœcie bezrobotnych.

Szczebrzeszyn, miasteczko na granicy Roztocza, w s¹siedztwie Rozto-

czañskiego Parku Narodowego i na terenie Szczebrzeszyñskiego Parku

Krajobrazowego, jest to typowa gmina, oœrodek trochê administracyjny,

trochê szkolny. S¹ dwa du¿e zak³ady, cukrownia i zak³ady t³uszczowe. Za-

k³ad t³uszczowy dopiero teraz uruchamia produkcjê, cukrownia stoi na kra-

wêdzi bankructwa, tak ¿e przysz³oœæ maluje siê w niezbyt jasnych barwach.

W roku 2002 na terenie gminy i miasta stwierdzono oko³o trzystu osiem-

dziesiêciu drobnych przestêpstw, g³ównie kradzie¿y, kradzie¿y z w³ama-

niem, przestêpstwa drogowe. Jeœli chodzi o wykroczenia, to odnotowano

ogó³em oko³o czterystu czterdziestu wykroczeñ przeciwko porz¹dkowi

publicznemu, wykroczenia drogowe z udzia³em osób nietrzeŸwych, doty-

cz¹ce ochrony przyrody.

W roku ubieg³ym S¹d Rejonowy w Zamoœciu skierowa³ do Urzêdu

Miejskiego w Szczebrzeszynie osiem osób celem wykonania kary ograni-

czenia wolnoœci, a w roku obecnym, do koñca wrzeœnia, ju¿ dwadzieœcia

osób, czyli jest bardzo du¿y wzrost. W wiêkszoœci byli to mieszkañcy gminy

Szczebrzeszyn bez ¿adnego przygotowania zawodowego. Postanowienia

s¹du dotyczy³y osób skazanych za wykroczenie i drobne przestêpstwa,

w wiêkszoœci za ³amanie przepisów o ruchu drogowym oraz za kradzie¿e.

W postanowieniach s¹du kara ograniczenia wolnoœci wynosi³a od l do

12 miesiêcy, œrednio oko³o 6 miesiêcy na osobê, z przeciêtn¹ liczb¹ godzin

do odpracowania wynosz¹c¹ 25 godzin w ci¹gu miesi¹ca. Te osoby, które
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do nas by³y kierowane, wykonuj¹ prace spo³ecznie u¿yteczne w podleg-

³ych gminie jednostkach, takich jak: szko³y podstawowe, gimnazja, przed-

szkola miejskie, oœrodek pomocy spo³ecznej, miejski dom kultury, równie¿

w budynku urzêdu i w jego otoczeniu oraz na terenie miasta.

Prace, do których s¹ te osoby kierowane, w zdecydowanej wiêkszoœci

nie wymagaj¹ ¿adnych kwalifikacji. W zimie jest to odœnie¿anie chodni-

ków, placów, parkingów, w lecie sprz¹tanie miasta i taka ciekawsza propo-

zycja, czyli sprz¹tanie szlaków turystycznych, które w pobli¿u Szczebrzeszy-

na przebiegaj¹. Jeœli osoby skazane posiadaj¹ jakieœ nawet niewielkie kwa-

lifikacje, to wykonuj¹ proste prace remontowe, jak malowanie œcian, uzu-

pe³nianie ubytków, naprawy stolarskie.

Analiza zachowañ osób skazanych oraz kierowanych do wykonywania

nieodp³atnej pracy i problemów, jakie w zwi¹zku z tym powstaj¹, nasuwa

nastêpuj¹ce spostrze¿enia i wnioski.

Osoby skazane s¹ kierowane do gminy w celu odpracowania okreœlonej

liczby godzin bez wczeœniejszej konsultacji z gmin¹ terminu odbywania

kary. W wiêkszoœci przypadków nie stanowi to dla gminy ¿adnego proble-

mu, jak i dla instytucji, do której jest osoba kierowana, ale w pewnych sy-

tuacjach i w pewnych okresach mog¹ wyst¹piæ trudnoœci w znalezieniu

odpowiedniej pracy dla tych¿e osób. Wynika to z charakteru okresowego

prac, jak odœnie¿anie, które w naszych warunkach mog¹ byæ oferowane.

W celu unikniêcia improwizacji w organizowaniu tego frontu robót po¿¹da-

ne by³oby mo¿e wczeœniejsze uzgadnianie z gmin¹ liczby osób, które mog¹

byæ w danym miejscu skierowane do pracy.

Patrz¹c na to ze strony gminy, ze wzglêdów praktycznych wygodnie by-

³oby, ¿eby to s¹d czy kurator telefonicznie zg³asza³, ¿e na dany miesi¹c spo-

dziewa siê tylu a tylu osób. Dlaczego kurator? S¹dy ustalaj¹ terminy rozpraw

i wiedz¹, ile w danym miesi¹cu bêd¹ mia³y rozpraw i mog¹ siê spodziewaæ,

¿e te osoby mog¹ otrzymaæ taki lub inny wyrok.Takie informowanie gminy

przez s¹dy z miesiêcznym wyprzedzeniem o liczbie osób, które mog¹ byæ

skierowane do pracy, dla gminy jest wystarczaj¹ce i wydaje mi siê, ¿e dla

s¹dów czy kuratorów to specjalnie k³opotliwe nie bêdzie.

Osoby skazane w wiêkszoœci rekrutuj¹ siê spoœród osób bêd¹cych w bar-

dzo trudnej sytuacji ekonomicznej, spoœród bezrobotnych czy zatrudnia-

nych dorywczo, i chêtnie podejmuj¹ pracê, w tym za granic¹. Odbywanie

kary polegaj¹cej na odpracowaniu na przyk³ad pó³ roku, po 20, 30 godzin

miesiêcznie, utrudnia im mo¿liwoœæ podjêcia jakiejœ normalnej pracy za-

robkowej. Decyzje w sprawie zmiany terminu odbywania kary zapadaj¹

poza gmin¹, to znaczy w s¹dzie, co jest jak najbardziej zrozumia³e, ale przez
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to gmina, która zatrudnia tê osobê czy organizuje prace, jest traktowana

w pewien sposób instrumentalnie, co wp³ywa na zmniejszenie zaintereso-

wania zatrudnianiem osób skazanych ze wzglêdu na trudnoœæ w zaplano-

waniu im pracy.

Zdarza³y siê takie sytuacje, ¿e do gminy wp³ywa³o postanowienie z s¹du

o skierowaniu skazanego do pracy, w zwi¹zku z czym przygotowywano mu

pracê, skazany zg³asza³ siê do gminy i nastêpnie za kilka dni informowa³, ¿e

ju¿ uzyska³ zgodê kuratora na zmianê terminu wykonania pracy. By³y to sy-

tuacje sporadyczne, ale œwiadcz¹ jednak, ¿e niektóre postanowienia o skie-

rowaniu tych osób do prac nie s¹ do koñca przeanalizowane, co w sumie

zniechêca nas do organizowania miejsc pracy dla tych osób.

Istniej¹ pewne podstawy, aby przypuszczaæ, ¿e nieliczna grupa osób

skazanych lekcewa¿¹co traktuje obowi¹zek rzetelnej pracy i jednoczeœnie

domaga siê zaliczenia jej przez kierowników instytucji, do których zosta³a

skierowana. W przypadku takiego miasteczka, jakim jest Szczebrzeszyn,

gdzie wszyscy siê znaj¹, gdzie wszyscy wiedz¹, kto gdzie mieszka, jest

prawdopodobieñstwo, ¿e w obawie przed agresywnym zachowaniem siê

skazanych czy ich bliskich jest mo¿liwe, ¿e takie zaliczanie tych prac mo¿e

byæ po prostu wymuszane. Bezpoœrednich dowodów na to nie mamy, nie-

mniej jednak pewne informacje do nas wp³ynê³y, tak wiêc temu problemo-

wi siê przygl¹damy i jeœliby to by³o potwierdzone, to bêdziemy reagowaæ.

Dotychczas nie analizowaliœmy szczegó³owo ekonomicznych efektów

prac wykonywanych przez osoby skazane, ale nie nale¿y tu oczekiwaæ zna-

cz¹cych korzyœci ze wzglêdu na to, ¿e wykonywane prace nie zaliczaj¹ siê

do wysokop³atnych, a ich wykonawcy nie maj¹ kwalifikacji. Niska jest rów-

nie¿ wydajnoœæ pracy, miêdzy innymi ze wzglêdu na brak motywacji finan-

sowych i w zwi¹zku z tym nie mo¿na mieæ z³udzeñ, ¿e przy takim bezro-

bociu, jakie jest, pracodawcy bêd¹ zainteresowani zatrudnianiem osób ska-

zanych. Oczywiœcie zdarzaj¹ siê te¿ osoby, które wyj¹tkowo dobrze i rze-

telnie wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zków.

Oceniaj¹c efekty pracy osób skazanych, nie mo¿na te¿ pomijaæ czasu

pracy pracowników jednostek, gdzie te osoby prace wykonuj¹, poœwiêca-

nego na udzielanie im instrukta¿u, wskazówek oraz nadzorowanie pracy.

Nie nale¿y zapominaæ, ¿e s¹ to osoby, które wesz³y w kolizjê z prawem,

st¹d zaufanie do nich jest ograniczone. ¯ycie potwierdzi³o to, bo mieliœmy

przypadek, ¿e jeden z mê¿czyzn by³ skierowany do pracy na terenie szko³y

i potraktowa³ tê pracê jako rozpoznanie terenu. Zosta³o dokonane prze-

stêpstwo, ale mo¿e dziêki temu, ¿e ju¿ wczeœniej by³y pewne podejrzenia,

szybko zosta³ zindentyfikowany.
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Gmina organizuj¹ca pracê osobie skazanej ponosi koszty ubezpieczenia,

wyposa¿enia w ubranie robocze, sprzêt, narzêdzia pracy, rozmowy telefoni-

czne czy korespondencjê w sprawie uzgodnieñ terminów rozliczania.

W ogólnym rozrachunku korzyœci ekonomiczne prawdopodobnie nie prze-

kraczaj¹ ³¹cznych wydatków ponoszonych przez gminê w zwi¹zku z wyko-

nywaniem pracy przez osoby skazane. St¹d rozwa¿yæ mo¿na mo¿liwoœæ

wyp³acania rycza³tu dla gminy przyjmuj¹cej do odpracowania osobê skaza-

n¹, coœ analogicznego do wykonywania zadañ zleconych.

Wówczas by³oby wiêksze materialne zainteresowanie gminy, która

oczywiœcie poczuwa siê do tego, ¿e skoro s¹ to osoby z jej terenu, w jakiœ

sposób nale¿y im pomoc. Ale gmina ma inne zadania. I jeœli by³oby zainte-

resowanie materialne gminy, by³aby mo¿liwoœæ zatrudnienia przez gminê

osoby posiadaj¹cej odpowiednie przygotowanie zawodowe, ¿eby siê osoba-

mi skazanymi zajmowa³a.

Podobnie w tych instytucjach, do których te osoby s¹ kierowane (do

szkó³ czy do zak³adów gospodarki komunalnej), te¿ nie ma pracowników,

którzy mogliby siê profesjonalnie tymi ludŸmi zaj¹æ. Instytucje, które przy-

jmuj¹ osoby skazane, w zasadzie traktuj¹ je jako normalnych pracowników,

ale nie traktuj¹ ich jak osób, którym nale¿y autentycznie pomóc. ¯eby po-

móc, trzeba mieæ pewn¹ wiedzê, wykszta³cenie itd., a tego nie mamy. Or-

ganizowanie pracy osobom skazanym nale¿y tylko do obowi¹zków kiero-

wników tych zak³adów, którzy, powtarzam, nie maj¹ do tego odpowiednie-

go przygotowania. Gdyby by³y jakieœ œrodki finansowe, to byæ mo¿e po-

mog³oby w lepszym zorganizowaniu pracy.

Dziêkujê bardzo.

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

My równie¿ bardzo dziêkujemy.

Pan burmistrz trochê przekroczy³ czas, ale ja by³em gotów to wybaczyæ,

dlatego ¿e to jest pierwszy g³os ze strony organów samorz¹dowych, które

przecie¿ uczestnicz¹ w wykonywaniu kar ograniczenia wolnoœci. To jest

niezmiernie ciekawe.

Pan burmistrz zg³osi³ pewne propozycje do rozwa¿enia. Z jednej strony

chocia¿by to, a¿eby s¹dy wczeœniej powiadamia³y, jakie maj¹ oczekiwania,

jak¹ widz¹ mo¿liwoœæ zatrudnienia tych osób. To jest moim zdaniem s³u-

szne i to jest wniosek typu organizacyjnego.
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Ale chcia³em przy okazji zapytaæ o drug¹ rzecz. Czy organy samorz¹do-

we nie mog³yby zg³aszaæ do s¹du, ¿e bêdzie potrzeba na przyk³ad wiosn¹

roku 2004 czy te¿ w lecie odnowienia szko³y, jakiegoœ zak³adu, np. dla osób

niepe³nosprawnych itd., ¿eby tutaj by³a wspó³praca.

Jedna rzecz jest bardzo dyskusyjna, mianowicie kwestia tej p³atnoœci.

Myœmy przygotowuj¹c Kodeks karny wykonawczy kierowali siê wzorami

zachodnimi (…) Za³o¿enie by³o takie, ¿e poniewa¿ ci skazani bêd¹ praco-

waæ nieodp³atnie, to bêd¹ przynosiæ pewne korzyœci. ¯ycie jednak zweryfi-

kowa³o trochê nasz nadmierny optymizm, dlatego ¿e jednak, jak siê okazu-

je, s¹ pewne koszty wynikaj¹ce z potrzeby przeszkolenia tych osób, badañ

lekarskich, ba, nawet mo¿e z dozorowania, bo wiadomo, ¿e to s¹ ró¿ni lu-

dzie, niekiedy nazywani menelami itd. Chodzi³oby wiêc o to, ¿eby oni nie

pili piwa w okresie, w którym maj¹ na przyk³ad trawnik uporz¹dkowaæ czy

zrobiæ coœ innego.

Pojawi³ siê problem kosztów. Ja siê tak zastanawiam, jak pan burmistrz

mówi, czy gdyby by³o tak, ¿e na przyk³ad samemu siê podejmuje i po-

rz¹dnie kieruje prac¹ tych skazanych na karê ograniczenia wolnoœci, przyj-

muje ich sporo, to by³oby warte zastanowienia. Bo wci¹¿ jeszcze to by³oby

tañsze ni¿ potem aresztowanie tych ludzi i skazywanie na karê pozbawie-

nia wolnoœci. To jest moim zdanien problem do dyskusji. Oczywiœcie, gdy-

by to by³y niewielkie kwoty, bo my zdajemy sobie sprawê, ¿e nasze

pañstwo jest w sytuacji trudnej. Mam nadziejê, ¿e przejœciowo, ¿e to jest

tylko kwestia 2, 3 lat i ¿e potem bêdziemy siê dobrze mieli, ale na razie te

trudnoœci mamy. Problem wiêc jest. Kara ograniczenia wolnoœci jest mode-

lowo dobrze pomyœlan¹ i sprawdzon¹ kar¹, natomiast s¹ te k³opoty, które

wynikaj¹ i z doœwiadczeñ kuratorów, i samorz¹dów z zak³adów pracy, o któ-

rych pisa³ pan doktor Zagórski publikuj¹c swoje badania, tak wiêc to jest

niezwykle ciekawe zagadnienie.

Senator Ewa Serocka

Ja w nawi¹zaniu do wypowiedzi pana burmistrza mam wniosek o rozsze-

rzenie katalogu osób prawnych bior¹cych udzia³ w wykonywaniu kary i op-

racowaniu tych regu³, bo ministerstwo w tym momencie musia³oby

przyst¹piæ do opracowania regu³ i zasad, które s¹ stosowane przy tego typu

pracach dotycz¹cych wykonywania kary i ten katalog jest w wielu pañ-

stwach europejskich bardzo szeroko stosowany. Zasada jest prosta. Do tych
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zak³adów s¹ kierowani pojedynczy skazani, nie ma zgrupowania osób

w tych zak³adach, w ka¿dym zak³adzie pracuje jeden. Zak³ad maj¹c te re-

gu³y opracowane, przygotowane przez ministerstwo, jest w stanie pilnowaæ

tego cz³owieka. A nie dwudziestu oœmiu, o czym mówi³ pan burmistrz, kie-

rowanych jest w jedno miejsce i w tym momencie przerzuca siê na samo-

rz¹d obowi¹zek szukania miejsc, a w ma³ej miejscowoœci jest to wielki

problem.

Tak samo jest problem z szerszym zakresem miejsc pracy w poszczegól-

nych zak³adach. Myœlê jednak, ¿e powstanie ileœ zak³adów w Polsce i bê-

dzie rzeczywiœcie mo¿liwoœæ rozszerzenia tego katalogu, o co wnioskujê

i proszê, ¿eby umieœciæ to w naszym materiale.

Dziêkujê.

Joanna Dworniczek
Dyrektor Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Bielsku-Bia³ej

Je¿eli mo¿na, to chcia³abym siê jeszcze odnieœæ do wyst¹pienia pana

burmistrza. Te¿ jestem reprezentantem samorz¹du, chocia¿ ni¿szego

szczebla. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Bielsku-Bia³ej zatrudnia w³aœnie

osoby skazane do wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych i równie¿ za-

uwa¿amy ogromny wzrost liczby osób skazanych do odpracowania kary.

W zesz³ym roku przyjêliœmy oko³o trzydziestu osób z wniosku s¹du,

w tym roku ju¿ jest ponad szeœædziesi¹t osób skierowanych do naszego oœ-

rodka, przy czym jeszcze nie mamy koñca roku. Obserwujemy wzrost o po-

nad 100%, dlatego popieram wniosek, ¿eby ewentualnie za tym zadaniem

przychodzi³y przynajmniej jakieœ skromne œrodki, dlatego ¿e zadanie to za-

czyna byæ kosztowne w realizacji.

Co nas jeszcze niepokoi? Je¿eli chodzi o Bielsko-Bia³¹, to s¹ wyznaczone

cztery podmioty do zatrudnienia osób skazanych, natomiast osobom skaza-

nym pozostawia siê prawo wolnego wyboru tych jednostek. I powiem

szczerze, ¿e takie zak³ady, jak Zak³ad Oczyszczania Miasta czy inne nie s¹

zbyt popularne wœród skazanych i w wiêkszoœci skazani wskazuj¹ Oœrodek

Pomocy Spo³ecznej jako miejsce, w którym chc¹ odpracowaæ karê. Dla nas

jest to jednak problem du¿ej liczby osób skierowanych, ponadto s¹ do nas

kierowane równie¿ osoby spoza terenu naszej gminy, naszego powiatu.

Wiem, ¿e w ma³ych gminach oœciennych zatrudnienia dla tych osób nie ma,

niemniej jednak Oœrodek Pomocy Spo³ecznej jest realizatorem zadañ w³a-
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snych gminy, zleconych gminie i szukanie zatrudnienia dla osób spoza na-

szej gminy stwarza nam dodatkowe problemy.

Uwa¿am, ¿e inne gminy nie powinny byæ tutaj obligowane do poszuki-

wania czy wskazywania miejsc odpracowania kary na swoim terenie.

Je¿eli chodzi o moje wyst¹pienie, chcia³am siê bardzo skupiæ na pomocy

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej udzielanej osobom skazanym. Troszeczkê

musia³am znowelizowaæ moje wyst¹pienie, dlatego ¿e w czêœci sta³o siê

nieaktualne, zreszt¹ wystêpujê na samym koñcu, dlatego skupiê siê na naj-

wa¿niejszych rzeczach dotycz¹cych pracy mojej jednostki z tymi osobami.

Nasilaj¹ca siê w ostatnich latach w Polsce przestêpczoœæ, zarówno wœród

doros³ych, jak i nieletnich, przybieraj¹ca coraz bardziej z³o¿one formy, bu-

dzi szeroki niepokój spo³eczny.

Zagadnienie przestêpczoœci w odbiorze spo³ecznym zwi¹zane jest nie-

rozerwalnie z koniecznoœci¹ kary, której formy i restrykcyjnoœæ wywo³uj¹

szerokie dyskusje m.in. w mediach. Opinia publiczna czêsto domaga siê

wiêkszej restrykcyjnoœci orzekanych przez sêdziów kar pozbawienia wol-

noœci w maksymalnie przewidzianym wymiarze. Tymczasem pomin¹wszy

wysokie koszty spo³eczne i materialne wynikaj¹ce z osadzenia skazanego

w zak³adzie zamkniêtym, nale¿y zastanowiæ siê nad skutecznoœci¹ resocja-

lizacji w warunkach wiêziennych.

Wszelkie przeprowadzone badania wskazuj¹, i¿ sam fakt osadzenia ko-

goœ w zak³adzie zamkniêtym nie ma czynnika odstraszaj¹cego od pope³nie-

nia przestêpstw w przysz³oœci. Powszechny staje siê problem recydywy

skazanych (czêsto zreszt¹ wielokrotnej), dlatego cieszy utrzymuj¹ca siê

tendencja do maksymalnego unikania stosowania wobec sprawców prze-

stêpstw œrodków polegaj¹cych na ich izolowaniu od spo³eczeñstwa, a pod-

dawanie ich ró¿nym oddzia³ywaniom resocjalizacyjnym w œrodowisku ot-

wartym. Szczególnie wobec nieletnich sprawców przestêpstw dzia³ania po-

winny przebiegaæ w miarê mo¿liwoœci w ich w³asnym œrodowisku. Uwa¿a

siê bowiem, ¿e jeœli niedostosowanie spo³eczne i przestêpczoœæ wyrastaj¹

we w³asnym œrodowisku sprawcy, to jeœli ma on potem poprawnie w tym

œrodowisku funkcjonowaæ, to tu w³aœnie powinno przebiegaæ oddzia³ywa-

nie maj¹ce pomóc w jego integracji ze spo³eczeñstwem.

Poza m³odocianymi w katalogu osób, którymi oœrodki pomocy spo³ecznej

udzielaj¹ wsparcia, s¹ osoby opuszczaj¹ce zak³ady karne. Jest to najtrudniej-

sza grupa klientów oœrodka, charakteryzuj¹ca siê du¿ymi oczekiwaniami i ro-

szczeniami w zakresie rozmiaru udzielanej pomocy, jak równie¿ jej form,

przy równoczeœnie minimalnym lub ¿adnym nak³adzie wysi³ków i dzia³añ

w³asnych skazanego w kierunku poprawy swojej sytuacji.
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Wieloletnie zaniedbania w œrodowisku rodzinnym, szko³a koncentru-

j¹ca siê na realizacji programu nauczania – bez wychowania, grupy rówieœ-

nicze, w których spêdzanie wolnego czasu czêsto prowadzi do wykroczeñ,

przestêpstw i w efekcie wyroku, pobyt w zak³adzie karnym – daje nam,

brzydko mówi¹c, „produkt koñcowy”, tj. osobê wymagaj¹c¹ wszechstron-

nej pomocy po opuszczeniu zak³adu karnego.

Praca socjalna i naprawa tego, co przez wiele lat kszta³towa³o negatywne

postawy, jest procesem d³ugofalowych oddzia³ywañ, przy wykorzystaniu

wsparcia ze strony innych partnerów, tj. organizacji pozarz¹dowych, kura-

torów, œrodowiska lokalnego i rodziny. Nie mo¿na zatem oczekiwaæ, ¿e po-

moc spo³eczna szybko i skutecznie rozwi¹¿e problemy osób po opuszczeniu

zak³adu karnego – w znalezieniu pracy, mieszkania i usamodzielnieniu siê.

Na tak d³ugoterminowe dzia³ania, wymagaj¹ce wysi³ku w³asnego i za-

anga¿owania skazany bêd¹c jeszcze w zak³adzie karnym nie jest przygo-

towany.

Ograniczenia finansowe i zwi¹zane z tym problemy kadrowe uniemo¿li-

wiaj¹ obecnie zatrudnienie w zak³adach karnych pracowników socjalnych,

którzy przygotowywaliby skazanych do ¿ycia na wolnoœci, pomagali utrzy-

mywaæ wiêzi rodzinne i byli rzecznikami interesów skazanych na wolnoœci.

Zadania te wspólnie mog¹ realizowaæ kuratorzy zawodowi wspierani przez

pracownika socjalnego zak³adu karnego.

W s¹dach na terenie kraju, ze wzglêdu na ograniczenia bud¿etowe, na-

dal szeroko korzysta siê z pomocy kuratorów spo³ecznych. Kuratorzy spo-

³eczni, aczkolwiek bardzo potrzebni, stanowi¹ czasami s³abe ogniwo w pro-

cesie resocjalizacji. Dzieje siê tak dlatego, i¿ w poprzednich aktach praw-

nych nie by³o wymagañ merytorycznych co do wykszta³cenia i doœwiadcze-

nia w prowadzeniu dzia³alnoœci resocjalizacyjnej. Obecna ustawa poprawia

niekorzystn¹ sytuacjê.

Na przyk³adzie s¹du bielskiego zaobserwowaæ mo¿na proces odm³adza-

nia kadry kuratorów spo³ecznych i pozyskiwania kuratorów spo³ecznych

szczególnie spoœród pracowników socjalnych, osób po studiach o kierunku

pedagogika resocjalizacyjna.

Obecnie bielski s¹d korzysta z pomocy 94 kuratorów spo³ecznych, a ich

praca, dziêki podnoszeniu wymagañ i szkoleniom, staje siê coraz bardziej

profesjonalna. Wspomnê tylko, i¿ obecnie preferuje siê kuratelê prowadzo-

n¹ metod¹ pracy z indywidualnym przypadkiem.

Wielu teoretyków okreœla, i¿ w pracy z dozorowanym kurator winien

kierowaæ siê podstawowymi zasadami i wartoœciami pracy socjalnej, do któ-

rych nale¿¹ m. in.:
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— prawo jednostki do samostanowienia,

— prawo skazanego do pomocy,

— akceptacja osoby poddawanej probacji,

— zasada indywidualizacji w pracy resocjalizacyjnej,

— zasada poufnoœci informacji.

Zatem du¿¹ rolê w procesie resocjalizacji skazanych zarówno tych, wo-

bec których zawieszono karê pozbawienia wolnoœci, jak i tych, którzy karê

odbyli, maj¹ pracownicy socjalni zatrudnieni w oœrodkach pomocy spo³ecz-

nej. Trudno jest bowiem liczyæ na skutecznoœæ oddzia³ywania kuratorów

bez zaspokojenia podstawowych potrzeb ¿yciowych skazanych. Tu jednak

nie sposób nie wspomnieæ o z³ej sytuacji finansowej OPS, a co za tym idzie

– niskiej wysokoœci zasi³ków przyznawanych m.in. w ramach szeroko rozu-

mianej pomocy postpenitencjarnej. Pracownicy socjalni pomagaj¹ za³atwiæ

skazanym ich sprawy urzêdowe, normowaæ stosunki rodzinne, podejmuj¹

wszelkie mo¿liwe dzia³ania na ich rzecz – jednak bez wystarczaj¹cych œrod-

ków finansowych praca socjalna nie bêdzie nigdy w pe³ni skuteczna.

Szczególnie osoby, które ju¿ uprzednio dopuœci³y siê przestêpstw, s¹ po-

datne i nara¿one na pokusê ich powtórzenia, dlatego te¿ pomoc dla tych

osób ma szczególne znaczenie. Zdesperowana osoba po opuszczeniu zak³a-

du karnego, pozbawiona œrodków do ¿ycia, objêta niewystarczaj¹c¹ pomo-

c¹, ³atwo mo¿e ponownie usi¹œæ na ³awie oskar¿onych.

Opieraj¹c siê na faktach pos³u¿ê siê konkretnymi liczbami dotycz¹cymi

S¹du Rejonowego w Bielsku-Bia³ej.

W 2002 r. kuratorzy zawodowi z Funduszu Pomocy Spo³ecznej Postpe-

nitencjarnej objêli pomoc¹ 267 osób opuszczaj¹cych zak³ady karne na kwo-

tê 22 490 z³, co w przeliczeniu daje 85 z³ na osobê.

W analogicznym okresie – dzia³aj¹c na podstawie porozumienia z dnia

13.06.2000 r. zawartego pomiêdzy MPiPS, reprezentowanym przez sekre-

tarza stanu dr Joannê Starêgê-Piasek, a Centralnym Zarz¹dem S³u¿by Wiê-

ziennej, reprezentowanym przez dyrektora generalnego S³u¿by Wiêziennej

Aleksandra Nawrockiego, w sprawie zasad wspó³pracy w zakresie organiza-

cji pomocy na rzecz osób zwalnianych z zak³adów karnych i aresztów œled-

czych oraz rodzin i osób pozbawionych wolnoœci – MOPS w Bielsku-Bia³ej

obj¹³ pomoc¹ 114 osób przy œredniej wysokoœci zasi³ku celowego 150 z³,

a 11 klientom zapewniono pomoc w formie schronienia. Oczywiœcie zakres

pomocy MOPS dla skazanych i ich rodzin jest znacznie szerszy, niemniej

nasuwa siê opinia, i¿ bez realnych œrodków id¹cych za danym porozumie-

niem pozostanie ono kolejnym przejawem dobrej woli rz¹dz¹cych bez

prze³o¿enia na rz¹dzonych.
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Spraw¹ bardzo istotn¹, na któr¹ pragnê zwróciæ uwagê, jest utrata miesz-

kañ przez wielu osadzonych (szczególnie samotnych) w trakcie odbywania

kary pozbawienia wolnoœci z powodu zaleg³oœci w op³atach czynszowych

czy te¿ wymeldowania przez rodzinê.

Sytuacje te zaczynaj¹ przybieraæ niepokoj¹ce rozmiary i obserwuje siê

znaczny wzrost liczby osób po zak³adach karnych, które korzystaj¹ z nocle-

gowni i domów dla bezdomnych. Sytuacje, kiedy ponad 50% osób bezdom-

nych w placówkach to osoby po opuszczeniu ZK, nie nale¿¹ do sporadycz-

nych i stanowi¹ spory problem dla funkcjonowania tych placówek. Proces

ten jest szczególnie obserwowany na terenie du¿ych miast œl¹skich.

Zarówno wobec skazanych, w stosunku do których zastosowano proba-

cjê, jak i tych, którzy opuszczaj¹ ZK po odbyciu kary pozbawienia wolno-

œci, niezbêdne jest zwiêkszenie nak³adów na pomoc dla nich i ich rodzin.

Inaczej wszelkie procesy resocjalizacyjne mog¹ nie zadzia³aæ w starciu

z czynnikiem ekonomicznym. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ skazani s¹ grup¹ spo³e-

czn¹, która na obecnym rynku pracy ma szczególne problemy ze znalezie-

niem pracy z uwagi na karalnoœæ i pozostawanie w Centralnym Rejestrze

Skazanych.

Du¿e nadzieje pok³ada siê obecnie w uchwalonej przez Sejm RP usta-

wie o zatrudnieniu socjalnym, której celem jest przeciwdzia³anie wyklu-

czeniu spo³ecznemu.

Samorz¹dy w ramach rozwi¹zañ prawnych otrzyma³y narzêdzie do pracy

miêdzy innymi z osobami opuszczaj¹cymi zak³ady karne. Wprowadzenie

jednak nowych rozwi¹zañ w okresie wysokiego bezrobocia bêdzie wyma-

ga³o:

— edukacji spo³ecznej i walki ze stereotypami w postrzeganiu pomocy

spo³ecznej, które ustawa o zatrudnieniu socjalnym mo¿e pog³êbiæ, bior¹c

pod uwagê kategorie uprawnionych do takiego zatrudnienia (ju¿ teraz s³y-

szymy obiegowe opinie, ¿e kosztem porz¹dnych rodzin pomagamy alkoho-

likom, obibokom – kombinatorom, kryminalistom itp., co oczywiœcie nie

jest prawd¹),

— znacznego przeformowania struktury wydatków ze œrodków gmin-

nych programów profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych,

które maj¹ stanowiæ jedno z podstawowych Ÿróde³ finansowania zatrudnie-

nia socjalnego. Obecnie znaczna czêœæ œrodków wykorzystywana jest na

programy opiekuñcze, profilaktyczne, edukacyjne i rehabilitacyjne,

— stabilizacji dochodów jednostek samorz¹du terytorialnego, adekwat-

nych do na³o¿onych na samorz¹dy zadañ, w tym zadañ o charakterze obo-

wi¹zkowym,
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— uaktywnienia organizacji pozarz¹dowych do dzia³ania na tym polu

we wspó³pracy z samorz¹dami. Obserwuje siê pewn¹ stagnacjê w rozwoju

trzeciego sektora. Problemy w dziedzinie gospodarki i finansów publicz-

nych maj¹ równie swoje odzwierciedlenie w dzia³alnoœci organizacji poza-

rz¹dowych, szczególnie tych œrednich i ma³ych obejmuj¹cych zakresem

swojego dzia³ania gminê lub powiat. Organizacje te powinny byæ g³ównym

partnerem w projektowaniu i organizowaniu zatrudnienia socjalnego na te-

renie gminy.

Pomimo powy¿szych barier warto jednak podj¹æ dzia³ania w ich poko-

naniu, maj¹c na uwadze ewentualne efekty – korzyœci spo³eczne i ekono-

miczne zatrudnienia socjalnego osób opuszczaj¹cych zak³ady karne.

Natomiast wspólne dzia³ania s³u¿b kuratorskich i OPS powinny stwo-

rzyæ docelowo system pozwalaj¹cy zapobiegaæ wzrostowi przestêpczoœci

oraz resocjalizacji osób, które ju¿ dopuœci³y siê przestêpstw.

Optymizmem napawa profesjonalizm kadr pracuj¹cych ze skazanymi,

zrozumienie mechanizmów generuj¹cych przestêpczoœæ, nowatorskie spoj-

rzenie na problem resocjalizacji, nieuleganie stereotypom kr¹¿¹cym odnoœ-

nie do kar za przestêpstwo. Zarówno kuratorzy, jak i pracownicy socjalni mo-

g¹ byæ dobrymi rzecznikami interesów ludzi skazanych i nie dopuszczaæ do

marginalizacji i odsuniêcia tej spornej grupy osób z ¿ycia spo³ecznego.

Dziêkujê.

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Dziêkujê bardzo.

Proszê mi darowaæ, ale nie mogê siê powstrzymaæ od komplementu.

Z wielk¹ przyjemnoœci¹ s³ucha³em tego wyst¹pienia i pomyœla³em, jak to

dobrze by by³o, ¿eby by³o wiêcej takich osób jak pani dyrektor, bo te¿ po-

wo³ujê siê na swoje badania, gdzie niektórzy kierownicy czy dyrektorzy oœ-

rodków pomocy spo³ecznej powiadaj¹, dlaczego mamy pomagaæ przestêp-

com, skoro tyle ludzi jest biednych. A tutaj pani dowiod³a, ¿e znakomicie te

rzeczy zna i robi pani na mnie wra¿enie profesjonalisty, i to dobrej klasy,

dlatego z wielk¹ przyjemnoœci¹ s³ucha³em pani wypowiedzi.

G³osy takie jak pani dyrektor czy pana burmistrza ze Szczebrzeszyna s¹

dla nas niezwykle cenne, bo pokazuj¹ pozytywne doœwiadczenia, ¿e je-

dnak nie musi byæ tak Ÿle, ¿e niektóre samorz¹dy odpychaj¹ to od siebie,
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a niektóre oœrodki pomocy spo³ecznej mówi¹ „nie” by³ym skazanym, wiêc

te g³osy pokazuj¹ cenne doœwiadczenia.

Obecnie proszê uprzejmie o zabranie g³osu pani¹ naczelnik, sêdziê Ur-

szulê Wieczorek

Sêdzia Urszula Wieczorek
Naczelnik Wydzia³u ds. Kurateli Departamentu S¹dów Powszechnych

Ministerstwa Sprawiedliwoœci

Spektrum poruszonych problemów, do których nale¿a³oby siê ustosun-

kowaæ, jest ogromne. Z uwagi jednak na ograniczony czas dyskusji poruszê

tylko kilka kwestii.

Przede wszystkich chcia³am pañstwu przybli¿yæ dane z raportu doty-

cz¹cego wykonywania kary ograniczenia wolnoœci, sporz¹dzonego w Mini-

sterstwie Sprawiedliwoœci w 2002 r. Wyniki raportu by³y doœæ zaskakuj¹ce.

Okaza³o siê, i¿ tylko w 4,8% orzeczeñ przyczyn¹ ich niewykonywania

by³ brak odpowiednich zak³adów pracy. W 50% niewykonywanie orzeczeñ

by³o spowodowane uchylaniem siê skazanych od podjêcia pracy. W 24%

s¹dy odroczy³y wykonanie kary lub zawiesi³y postêpowanie wykonawcze.

W 12% skazani podjêli sta³¹ pracê zarobkow¹ lub zostali osadzeni w zak³a-

dach karnych. Pozosta³e 13% to inne przyczyny, uniemo¿liwiaj¹ce wyko-

nywanie orzeczeñ. Dane te czêœciowo obalaj¹ mit, i¿ brak zak³adów pracy

jest g³ównym powodem niewykonywania kary ograniczenia wolnoœci w po-

staci nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne.

Korzystaj¹c z okazji, chcia³abym siê z pañstwem podzieliæ pewnym po-

mys³em, który móg³by uproœciæ wykonywanie tej kary.

Obecne przepisy czyni¹ odpowiedzialnym za wykonanie tej kary co naj-

mniej trzy podmioty: sêdziego, zawodowego kuratora s¹dowego oraz samo-

rz¹dy. O ile obowi¹zki sêdziego czy samorz¹dów nie podlegaj¹ dyskusji, to

ju¿ nad obowi¹zkami kuratorów zawodowych nale¿a³oby siê g³êbiej zasta-

nowiæ. Ustawodawca zobowi¹za³ zawodowego kuratora s¹dowego do orga-

nizowania i kontroli wykonania kary ograniczenia wolnoœci. Do czego

jednak sprowadzaj¹ siê zadania kuratora w praktyce? Otó¿ w pierwszym

etapie wykonania orzeczenia kurator poszukuje odpowiedniego zak³adu

pracy, który móg³by zatrudniæ skazanego, ale gdy to nast¹pi, kurator staje

siê de facto przekaŸnikiem, skrzynk¹ pocztow¹ do przekazywania s¹dowi in-

formacji nadsy³anych przez zak³ad pracy zatrudniaj¹cy skazanego. Moim
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zdaniem, nale¿a³oby rozwa¿yæ, czy organem odpowiedzialnym za wykony-

wanie przedmiotowych orzeczeñ nie powinien byæ samorz¹d terytorialny.

Podobne rozwi¹zania ustawodawca z wielkim powodzeniem zastosowa³ do

orzeczeñ w zakresie wykonywania œrodków karnych przepadku przedmio-

tów. W tym zakresie organem odpowiedzialnym za wykonanie orzeczenia

s¹ urzêdy skarbowe.

Wczoraj poruszone zosta³y kwestie dotycz¹ce nowelizacji Kodeksu kar-

nego. Myœlê, i¿ w trakcie tych prac nale¿a³oby równie¿ rozwa¿yæ rezygnacjê

z kary ograniczenia wolnoœci w postaci potr¹ceñ z wynagrodzenia za pracê.

Ta postaæ kary ograniczenia wolnoœci wydaje siê nie spe³niaæ istotnej roli.

S¹dy zreszt¹ orzekaj¹ j¹ bardzo rzadko. Gdy bli¿ej przyjrzeæ siê tej karze, to

wniosek jest jeden. Ta kara to nic innego jak grzywna roz³o¿ona na raty.

W czasie konferencji poruszano tak¿e kwestie zwi¹zane z kosztami fun-

kcjonowania kuratorskiej s³u¿by s¹dowej. Te opinie uczestników, w któ-

rych formu³owano tezy, i¿ wyodrêbnienie w czêœci 15 bud¿etu pañstwa

odrêbnego bud¿etu s¹downictwa negatywnie wp³ywa na funkcjonowanie

kurateli, s¹ dla mnie nie do zaakceptowania. Wystarczy porównaæ bud¿et

2002 roku z bud¿etem roku 2003, aby stwierdziæ, jak wielka jest miêdzy ni-

mi ró¿nica. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest oczywista. Zgodnie bo-

wiem z art. 178 usp projekt planów finansowych oraz plany finansowe dla

s¹dów w obszarze apelacji opracowuj¹ dyrektorzy s¹dów apelacyjnych na

podstawie projektów przygotowanych przez dyrektorów s¹dów okrêgo-

wych, prezesów s¹dów rejonowych lub kierowników finansowych s¹dów

rejonowych. Plany te uwzglêdniaj¹ tak¿e potrzeby s³u¿by kuratorskiej.

Mo¿na dyskutowaæ, czy projekty tych planów w dostatecznym stopniu

uwzglêdniaj¹ potrzeby s³u¿by kuratorskiej. Z pewnoœci¹ jeszcze nie np.

w zakresie obs³ugi biurowej czy komputerów dla zespo³ów kuratorskich.

Szybkoœæ zaspokojenia tych potrzeb nale¿y jednak od stanu pañstwa i ak-

tywnoœci kuratorów okrêgowych w czasie sporz¹dzania projektów tych

planów.

Pan dyrektor Janusz Zagórski poruszy³ kwestiê obci¹¿enia sprawami

kuratorów s¹dowych. Z pewnoœci¹ w tym zakresie du¿o nale¿y zrobiæ. Pa-

miêtaæ jednak nale¿y, i¿ w skali kraju wystêpuj¹ ogromne dysproporcje

w obci¹¿eniu i to zarówno miêdzy okrêgami s¹dów okrêgowych, jak i w ra-

mach okrêgów. Dysproporcje te dotycz¹ przede wszystkim pionu karnego

i rodzinnego z niekorzyœci¹ na rzecz tego pierwszego. Likwidacja dyspro-

porcji obci¹¿enia kuratorów zawodowych to zadanie prezesów odpowied-

nich s¹dów i kuratorów okrêgowych. Ustawa o kuratorach s¹dowych daje

tym podmiotom odpowiednie instrumenty do skutecznego dzia³ania.
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Analiza obci¹¿enia kuratorów zawodowych nie mo¿e byæ dokonywana

w jednym tylko s¹dzie rejonowych w okrêgu, choæby s¹d ten by³ najwiêk-

szy. Dla w³aœciwego obrazu nale¿y przeanalizowaæ obci¹¿enia we wszyst-

kich s¹dach rejonowych okrêgu. Mo¿e siê wówczas okazaæ, ¿e w jednym

s¹dzie obci¹¿enia s¹ poni¿ej standardu, a w drugim kilka razy go przekra-

czaj¹.

Dyskutuj¹c o obowi¹zkach kuratorów s¹dowych, mówimy przede wszy-

stkim o organie wykonawczym s¹du. Musimy jednak pamiêtaæ, i¿ oprócz

zadañ zwi¹zanych z wykonywaniem orzeczeñ s¹dów ustawodawca na³o¿y³

na kuratorów s¹dowych i nadal nak³ada szereg innych obowi¹zków. Kura-

torzy w³¹czeni zostali do udzia³u w postêpowaniach rodzinnych i opiekuñ-

czych oraz karnych ju¿ na etapach postêpowañ: wyjaœniaj¹cych, przygoto-

wawczych, rozpoznawczych i wykonawczych poprzez przeprowadzanie

wywiadów œrodowiskowych. Je¿eli taka tendencja siê utrzyma, tj. je¿eli

ustawowe obowi¹zki kuratorów s¹dowych nie bêd¹ œciœle zwi¹zane z wyko-

nywaniem orzeczeñ, to z organu wykonawczego kurator stanie siê organem

do wszystkiego, a w konsekwencji do niczego. Dodatkowe obowi¹zki kura-

torów s¹dowych, niezwi¹zane bezpoœrednio z wykonywaniem orzeczeñ,

powoduj¹, i¿ kuratorzy s¹ obci¹¿eni ponad miarê. Z satysfakcj¹ obserwujê

te zmiany w przepisach, które odci¹¿aj¹ szczególnie kuratorów zawodo-

wych od niektórych czynnoœci. Mam tu na myœli ostatnie zmiany art. 214

Kodeksu postêpowania karnego.

Na koniec pragnê jeszcze podkreœliæ, i¿ sprawnie dzia³aj¹ca kuratorska

s³u¿ba s¹dowa, a co za tym idzie sprawna i efektywna probacja nie mo¿e

byæ tania. Koszty wykonywania kar nieizolacyjnych w niektórych wypad-

kach mog¹ byæ nawet wy¿sze ni¿ koszty wykonywania kary w zak³adach

karnych. Potwierdzi³a to wczoraj pani Irena Dybalska z Centralnego Za-

rz¹du S³u¿by Wiêziennej. Oczywiste jest bowiem, ¿e zorganizowanie szko-

lenia zawodowego, leczenia, terapii grupowej jest tañsze, gdy obejmuje

wielu skazanych.

Kary nieizolacyjne nie mog¹ stanowiæ prostej alternatywy dla kary po-

zbawienia wolnoœci. Nie mo¿na tak¿e upatrywaæ w tych karach jedynego

antidotum na problemy wiêziennictwa. W ten bowiem sposób problem

przeludnienia w zak³adach karnych i tak nie zostanie rozwi¹zany, probacja

zaœ bêdzie niewydolna, a co za tym idzie, nieakceptowana spo³ecznie.
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Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Najpierw chcia³em nawi¹zaæ jeszcze do wypowiedzi pani sêdzi Wieczo-

rek.

Pojawi³a bardzo cenna nowa propozycja, ¿eby obowi¹zek wykonywania

kar ograniczenia wolnoœci obci¹¿a³ w przysz³oœci, w perspektywie jakieœ or-

gany samorz¹du terytorialnego. To jest w pe³ni mo¿liwe, dlatego ¿e w kkw

w art. 2 jest zapisane: „odpowiedni organ administracji rz¹dowej lub samo-

rz¹dowej” i ju¿ teraz w³aœciwie organy samorz¹du wykonuj¹ niektóre œrod-

ki karne, to przypominam. Z tym ¿e moim zdaniem to nie jest sprawa do

szybkiego za³atwienia. Kodeks karny wykonawczy obowi¹zuje po noweli-

zacji od l wrzeœnia tego roku i nastêpna okazja nowelizacyjna bêdzie mo¿e

za rok, mo¿e póŸniej przy okazji Kodeksu karnego zapewne, bo i tak tam

bêd¹ jakieœ zmiany wprowadzane, jeœli do tego ostatecznie dojdzie.

Ten postulat zapisa³em, bo jakby pani sêdzia nie chcia³a, to ja ten postu-

lat wysunê, ale by³ on pani autorstwa.

Badania, które przeprowadzi³ Janusz Zagórski, to po pierwsze, po dru-

gie, wypowiedzi pañstwa na temat kar ograniczenia wolnoœci, miêdzy inny-

mi pana burmistrza ze Szczebrzeszyna itd. Myœlê, ¿e w przysz³oœci mo¿emy

przygotowaæ Ministerstwu Sprawiedliwoœci materia³ dotycz¹cy w³aœnie

zg³oszenia takiego wniosku nowelizacyjnego. Ale na to trzeba mieæ trochê

czasu, w ka¿dym razie idea zosta³a wysuniêta i to jest cenne.

Powracaj¹c do naszych obrad, s¹ zg³oszenia z sali, ale poniewa¿ pan mi-

nister wyrazi³ wczeœniej chêæ zabrania g³osu, dlatego teraz poproszê pana

ministra, a potem powrócimy do dyskusji.

Tadeusz Wo³ek
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

Proszê o traktowanie mojego wyst¹pienia jako roboczego, bo ta dyskusja

jest robocza, i w³¹czenie siê w nurt dyskusji jest chyba celem tego panelo-

wego spotkania. Bezpoœrednio chcia³bym siê odnieœæ do wyst¹pienia pana

doktora Zagórskiego, który bardzo mocno k³ad³ nacisk na to, ¿eby s¹dy na

etapie postêpowania pojednawczego stosowa³y art. 151, 152.

Jednoczeœnie chcia³bym siê przy³¹czyæ do g³osu pana profesora Szyma-

nowskiego, ¿e nam dzisiaj rewolucja nie grozi ani nic innego, wiêc akt am-
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nestyjny b¹dŸ abolicyjny nie jest potrzebny. To klêska prawa, gdy taki akt

ma miejsce. Dlatego te¿ stwierdzam z ca³¹ stanowczoœci¹, ¿e nie s¹ mi zna-

ne prace w Ministerstwie Sprawiedliwoœci nad takim aktem prawnym.

I bardzo dobrze. To raz.

Dwa. Nawo³ywanie, Panie Doktorze, do stosowania szeroko art.151, 152

czym¿e innym jest ni¿ aktem amnestyjnym w tym momencie. Proszê zwa-

¿yæ, ¿e sêdziowskie dyrektywy wymiaru kary, zawarte w art. 53, nic nie mó-

wi¹ o tym, ¿e przy wyborze rodzaju kary w taki oto sposób, ¿e albo

wymierza siê karê bezwzglêdn¹, albo karê z ograniczeniem, powinno siê

braæ pod uwagê przeludnienie zak³adów karnych. Nie ma takiego punktu

w tym przepisie i przyznam siê, ¿e wydaje mi, ¿e ¿aden z ustawodawców by

siê nie decydowa³ na wprowadzenie takiego zapisu, który zobowi¹za³by sê-

dziego do brania pod uwagê w momencie orzekania o czynie, o sprawcy,

o karze mu nale¿nej tego, czy jest miejsce w zak³adzie karnym, czy te¿ miej-

sca w zak³adzie karnym nie ma. Mówienie wiêc teraz o tym, ¿e szerokim

frontem stosujmy art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego jest zbyt daleko

id¹ce, poniewa¿ na pewno sêdzia na etapie wykonawczego postêpowania nie

ma takiej wiedzy o sprawcy tego przestêpstwa, o samym czynie, jak¹ ma wie-

dzê sêdzia orzekaj¹cy na etapie postêpowania jurysdykcyjnego.

Bojê siê, czy byœmy mogli przymusiæ sêdziów w³aœnie do tego, aby sto-

sowali szeroko ten przepis, o którym pan doktor by³ uprzejmy mówiæ. Je¿e-

li ju¿, to bardzo proszê, s¹ tu przedstawiciele w³adzy ustawodawczej,

o wprowadzeniu do s¹dowego wymiaru kary, dyrektywy wymiaru kary, do

art 53, to o czym tutaj mówimy. Tych trzydzieœci tysiêcy ludzi pukaj¹cych

do drzwi zak³adów karnych. Natomiast trzeba mieæ odwagê powiedzieæ, ¿e

dziœ by³aby to rzeczywiœcie ukryta amnestia, gdyby sêdziowie zaczêli sto-

sowaæ ten przepis, o którym pan doktor by³ uprzejmy powiedzieæ.

Chcia³bym siê odnieœæ jeszcze do jednego, mianowicie do tego, co tak

po cichutku tutaj pad³o, usz³o uwagi, czyli do probacji i wybicia siê na nie-

zale¿noœæ s³u¿by probacji czy te¿ kurateli s¹dowej.

Ja nie waham siê twierdziæ, ¿e obecnie zapisy ustawy o kurateli s¹dowej

daj¹ tak¹ niezale¿noœæ ca³emu œrodowisku kuratorów. Ten uk³ad kuratora

okrêgowego, s¹downictwa dyscyplinarnego, pe³nej kontroli finansowej, tej

która pozwala czytaæ, jakie zapisy bud¿etu s¹du okrêgowego s¹ przewidzia-

ne na kuratelê, daje podstawê do stwierdzenia, ¿e taka samodzielnoœæ ju¿

dzisiaj jest.

Jest pytanie, czy bêdziemy to rozwijaæ i w jakim kierunku. Dlatego te¿

bardzo cenny by³ g³os z sali, biorê go serca i do umys³u, mówi¹cy o tym, ¿e

mo¿e by rozwa¿yæ kwestiê powo³ania centrum kszta³cenia kuratorów s¹do-
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wych. Dzisiaj aplikacja kuratorska daje jakby asumpt do tego, ¿eby rozwa-

¿yæ, jak kszta³ciæ wstêpnie i permanentnie kuratorów. Przyznam, ¿e pracujê

nad stworzeniem centrum kszta³cenia kadr s¹dów powszechnych i prokura-

tur, gdzie jest mowa o tym, ¿e takie centrum zajmowa³oby siê kszta³ceniem

tak¿e kuratorów.

Nie wiem, jaki ostatecznie kszta³t przyjmie ten pomys³, czy to bêdzie

ustawa, czy rozporz¹dzenie, wydaje siê, ¿e idziemy w kierunku ustawowe-

go rozwi¹zania, w kierunku, ¿e bêdzie to cia³o niezale¿ne, samodzielne,

z w³asnym bud¿etem, mo¿e z osobowoœci¹ prawn¹. Moglibyœmy siê poku-

siæ o utworzenie takiego centrum obejmuj¹cego swoim zdaniem kszta³ce-

nie kuratorów s¹dowych.

To tyle. Chcia³em siê odnieœæ bezpoœrednio do dyskusji i prosi³bym

o kolejne g³osy, chêtnie ich wys³ucham.

Dziêkujê bardzo.

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Bardzo dziêkujê za wypowiedŸ panu ministrowi.

Szczególnie cenne s¹ te akcenty, które wyraŸnie zwracaj¹ uwagê na ko-

niecznoœæ trzymania siê litery i ducha prawa. To jest bardzo cenne, ¿ebyœ-

my sobie tu nie pozwalali na ¿adne rozszerzone interpretacje, bo jednak

prawo stanowi ogromn¹ wartoœæ i to jest doceniane w naszym kraju.

Tak samo, je¿eli chodzi o szkolenie. To postulat bardzo mi bliski, bo

w toku ró¿nych prac mia³em okazjê siê na ten temat wypowiadaæ i uwa¿am,

¿e jak wszystkie inne œrodowiska, tak kuratorzy powinni d¹¿yæ do kszta³ce-

nia ustawicznego, a zw³aszcza wypromowania specjalizacji kuratorskiej.

Zw³aszcza poprzez studia podyplomowe.

Z du¿¹ radoœci¹ us³ysza³em, ¿e pan minister planuje utworzenie cen-

trum, które by objê³o wszystkie podstawowe role zawodowe w wymiarze

sprawiedliwoœci, pocz¹wszy od sêdziów, a tak¿e kuratorów s¹dowych. To

jest bardzo cenne w tej dyskusji.
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Dr Pawe³ Szczepaniak
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Jestem pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Profi-

laktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji oraz mediatorem, przedstawicielem

Polskiego Centrum Mediacji.

Chcia³bym poruszyæ trzy kwestie. Pierwsza rzecz, któr¹ chcê podkreœliæ,

to taka, ¿e jesteœmy zobowi¹zani jako uczestniczy tej konferencji, aby rozli-

czyæ siê z zadania postawionego w jej tytule.

Mam wra¿enie, ¿e dyskusja i wszystkie g³osy, które s³yszymy, œwiadcz¹

g³ównie o tym, ¿e mamy œwiadomoœæ i bilansujemy problemy przestêpczo-

œci i stawiamy postulaty. Nie mamy natomiast jeszcze wypracowanego po-

mys³u na model, który s³u¿y³by przeciwdzia³aniu przestêpczoœci i sukcesy-

wnemu jej ograniczaniu. Jest to o tyle smutne, ¿e nasza wiedza o proble-

mach spo³ecznych na przestrzeni lat roœnie, i doœwiadczenie tak¿e, nato-

miast nie przek³ada siê to na prawo, na dzia³alnoœæ legislacyjn¹. Pojawi³y

siê natomiast pewne jaskó³ki w praktyce, np. stosowanie mediacji, dzia³al-

noœæ szko³y Kofoeda, i to mo¿e byæ pocieszaj¹ce.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na bardzo wa¿n¹ rzecz. Je¿eli myœlimy o pañ-

stwie obywatelskim, równie¿ w perspektywie problemów tego pañstwa,

mamy do czynienia z faktem kryzysu. Spotykamy siê nawet z opiniami, ¿e

pañstwo nie radzi sobie z problemami spo³ecznymi, wiêc niektóre si³y spo-

³eczne, np. organizacje pozarz¹dowe, podejmuj¹ dzia³ania na rzecz roz-

wi¹zania niektórych problemów, zw³aszcza dotycz¹cych przeciwdzia³ania

marginalizacji i wykluczeniu spo³ecznemu.

Chcê pañstwa powiadomiæ o pewnej inicjatywie. Mianowicie œrodowis-

ka kuratorów spo³ecznych i zawodowych, Towarzystwa Penitencjarnego

oraz pracowników socjalnych, a tak¿e mediatorów zawi¹za³y koalicjê, o czym

informowa³ równie¿ pan prezes Martuszewicz. Jest to dowód na to, ¿e œro-

dowiska praktyków podejmuj¹ trud, aby ujednoliciæ swoje wysi³ki i aby

skonsolidowaæ swoje dzia³ania, zw³aszcza ¿e niestety – tutaj mo¿e to za-

brzmi ostro – mamy do czynienia z „Polsk¹ resortow¹”. Ta „resortowoœæ”

dzia³añ polega na tym, ¿e przede wszystkim realizujemy ustawy, które naj-

czêœciej „partykularnie” w ramach okreœlonych ministerstw dotycz¹ nie-

których problemów naszych klientów. Brakuje tutaj bardzo wyraŸnie spoj-

rzenia holistycznego, takiego, które u³atwia³oby pod¹¿anie za losami ¿ycio-

wymi klienta.

I w³aœnie ta perspektywa towarzyszenia klientowi w jego losach ¿ycio-

wych, niejako „od kolebki a¿ po grób”, przez ró¿ne s³u¿by spo³eczne, rozu-
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miane jako pos³annictwo spo³eczne, przyœwieca tej koalicji, w³aœnie dlatego

¿e jest to spojrzenie holistyczne. Teraz kilka argumentów na to, ¿e pañstwo

i jego prawo nie radzi sobie z kwesti¹ ca³oœciowego rozwi¹zywania proble-

mów spo³ecznych.

Otó¿ gdybyœmy spojrzeli na ustawy zarówno o pomocy spo³ecznej, socjal-

nej czy Kodeks karny wykonawczy, miar¹ „wydolnoœci” oraz ich kompaty-

bilnoœci z punktu widzenia pañstwa obywatelskiego powinno byæ, ¿e tak

powiem, wychodzenie sobie naprzeciw i tworzenie relacji miêdzy ró¿nymi

s³u¿bami spo³ecznymi w reagowaniu na problemy klientów.

Okazuje siê, ¿e w Kodeksie karnym wykonawczym nie pojawia siê praca

socjalna i wspó³praca np. z kuratel¹. Zarówno martwe przepisy, jak i mar-

twa praktyka najlepiej pokazuj¹, ¿e ta myœl, o której mówiê, niestety jest

s³uszna. Kurator penitencjarny – najlepszy dowód – jest przede wszystkim

wymys³em œrodowiska kuratorów, a nie wiêziennictwa. Wiêziennictwo nie

wygenerowa³o pomys³u na wspó³pracê s³u¿b spo³ecznych w wykonywaniu

kary i nie stworzy³o szansy realizacji tego pomys³u. Wystarczy zajrzeæ do

kkw. Pojawia siê wprawdzie przepis o udziale kuratora, lecz praktyka jest

niezadowalaj¹ca.

Proszê pañstwa, martwy przepis o kuratorze penitencjarnym jest dowo-

dem na klêskê wymiaru sprawiedliwoœci aspiruj¹cego do powszechnego

w³¹czenia spo³eczeñstwa w proces reintegracji spo³ecznej przestêpców.

U¿y³em skrótu myœlowego mówi¹c o kuratorze penitencjarnym z nadziej¹

udzia³u tak¿e innych s³u¿b spo³ecznych w wykonywaniu kary. Na podsta-

wie obowi¹zuj¹cego prawa. Oczywiœcie chodzi o wspó³udzia³ kuratora w wy-

konaniu koñcowej fazy przygotowania skazanego do wolnoœci. Obecnie

niemal wy³¹cznie œrodowisko bia³ostockie rzeczywiœcie z w³asnej inicjatywy

to realizuje. Model kompleksowego reagowania na problemy spo³eczne, ta-

kie jak przestêpczoœæ, marginalizacja czy wykluczenie spo³eczne, wymaga

ca³oœciowego uregulowania, w³¹cznie z ustaw¹ o profilaktyce, przestêpczo-

œci, a nie opierania siê na polityce karnej tradycyjnie rozumianej.

Dziêkujê za uwagê.

Andrzej Rzepniewski
Sekretarz Krajowej Rady Kuratorów

Chcia³em zwróciæ uwagê na jedn¹ kwestiê – wobec wszystkich porusza-

nych tu problemów natury ogólnej dosyæ szczegó³ow¹ z punktu widzenia

polityki karnej, natomiast o kapitalnym znaczeniu dla œrodowiska kurato-
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rów i dla wykonywania przez nas œrodków. Mianowicie chodzi mi o kwestie

organizacyjne, z którymi od dawna siê borykamy. Rzecz dotyczy zarz¹dza-

nia kadrami i organizowania pracy dla kuratorów. Zarz¹dzanie kadrami jest

kompetencj¹ kuratorów okrêgowych, jeœli chodzi o organizowanie pracy

dla kuratorów. Jest to kompetencja kierowników zespo³ów.

Kiedy postawimy sobie pytania, czy stworzono w³aœciwe warunki do

wykonywania tych zadañ, to mimo to i¿ stworzono status odpowiedni do

wykonywania zadañ i zbudowano nowy ustrój kurateli, to odpowiedŸ jest

negatywna, poniewa¿ zabrak³o determinacji w dokoñczeniu modelu. Mam

na myœli kwestie zwi¹zane z obs³ug¹ wykonywanych funkcji. ¯eby pañ-

stwu to zobrazowaæ, oprê siê na danych, które zebraliœmy od delegatów do

Krajowej Rady Kuratorów.

W roku bie¿¹cym, na 461 zespo³ów, ³¹cznie do obs³ugi zespo³ów kura-

torskich przeznaczono 225 etatów urzêdniczych. W to s¹ wliczone etaty tak

zwane czêœciowe, czyli etaty niepe³ne, które przeznaczaj¹ prezesi s¹dów

rejonowych na rzecz obs³ugi kuratorów. Œrednio statystycznie jest jeden

etat obs³ugi urzêdniczej na siedemnastu kuratorów.

Jeszcze gorzej sytuacja przedstawia siê w zakresie obs³ugi zadañ ustawo-

wych kuratorów okrêgowych. S¹ tutaj na sali kuratorzy okrêgowi, którzy

doskonale wiedz¹, ¿e zapewne w³asnymi si³ami nie bêd¹ w stanie d³ugo

wykonywaæ tych zadañ, których siê od nich oczekuje. ¯eby znowu poprzeæ

to danymi, to na 41 okrêgów przeznaczono tylko 16 etatów biurowych,

w tym 20 w okrêgach do obs³ugi kuratorów okrêgowych nie przeznaczono

¿adnego etatu.

Powiem tylko, ¿e s¹ to okrêgi, które licz¹ nawet powy¿ej dwustu etatów

kuratorów, wiêc trudno sobie wyobraziæ, jak kuratorzy okrêgowi mog¹ wy-

konywaæ swoje zadania, które obejmuj¹ wizytacjê, lustracjê, kontrolê, roz-

patrywanie skarg itd., itd. Konkluduj¹c mo¿na by powiedzieæ, ¿e kuratorowi

okrêgowemu przypisana jest rola wiceprezesa do spraw kurateli. Trudno

wyobraziæ sobie sytuacjê, aby taka funkcja by³a wykonywana bez odpowie-

dniego zaplecza. Natomiast zespo³y wykonuj¹ porównywaln¹ liczbê œrod-

ków jak wydzia³y s¹dowe i te¿ trudno wyobraziæ sobie funkcjonowanie

wydzia³u s¹dowego bez w³aœciwej obs³ugi.

Dziêkujê.

499



Pose³ Piotr Smolana
Komisja Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka

Szanowni Pañstwo!

Dyskutujemy nad systemem probacyjnym, który jest jak najbardziej

godzien poparcia. Zdajemy sobie sprawê, ¿e to troszkê taki system zastêp-

czy. W naszym pañstwie jest pewien niedow³ad ekonomiczny, brakuje

œrodków na remonty zak³adów karnych, brakuje na rozbudowê zak³adów

karnych, st¹d, myœlê, ten system probacyjny jest w jakiœ sposób forsowany.

Mam kilka refleksji, które mi siê nasuwaj¹ od d³u¿szego czasu.

Co uczyniæ w takich sytuacjach, kiedy skazani niejako zadomowili siê

w zak³adzie karnym. S¹ przypadki, ¿e siê broni¹ przed wyjœciem z wiêzie-

nia na wolnoœæ, bo im tam jest dobrze. Bywaj¹ przypadki, ¿e wraz ze zbli¿a-

niem siê zimy bezrobotny lub bezdomny celowo pope³nia przestêpstwo,

na przyk³ad w³amanie do sklepu z g³oœnym ha³asem wybijanej szyby, ¿eby

byæ szybko z³apanym na gor¹cym uczynku i ¿eby daæ siê œwiadomie za-

mkn¹æ w zak³adzie karnym, bo on chce tê zimê przezimowaæ, bo tam ma

wikt, opierunek, ma dach nad g³ow¹, centralne ogrzewanie. Nie ma nic

lepszego, hotel darmowy. S¹ takie przypadki.

Dlaczego wiêŸniowie – to te¿ pytanie, ale i refleksja – osadzeni w zak³a-

dach karnych nie pracuj¹, nawet na zasadzie obowi¹zkowego przymusu? Ja

wiem, ¿e konwencje miêdzynarodowe zabraniaj¹, ale przecie¿ s¹dy feruj¹

wyroki zastêpcze za areszt…

(Prof. dr hab. Teodor Szymanowski: Nie ma pracy, Panie Poœle, przepra-

szam, ¿e siê wtr¹cê.)

Panie Profesorze, ja Pana bardzo szanujê, ale zaraz powiem na ten temat.

Wiemy, ¿e jest ogromne bezrobocie, wiêc skoro s¹dy wydaj¹ wyroki, zamien-

na praca bezp³atna w zamian za to, ¿e wiêzieñ nie siedzi w wiêzieniu, dlaczego

ci wiêŸniowie osadzeni w wiêzieniu jednak nie pracowali, nawet niekoniecz-

nie za darmo, ale za ni¿szym wynagrodzeniem. Na przyk³ad by³ budowany

Zak³ad Karny w Piotrkowie Trybunalskim. To bardzo nowoczesny areszt, by-

³em na jego otwarciu. Koszt wybudowania tego aresztu wyniós³ 5 milionów z³.

Nie mam orientacji, ale myœlê, ¿e gdyby wiêŸniowie pracowali przy budo-

wie tego zak³adu, który budowa³a od postaw firma „Mitex”, to mo¿e koszt

budowy tego aresztu by³by pomniejszony o 50%, a przynajmniej o 25%.

Panie Profesorze, bezrobocie jest, ale w tym przypadku bezrobocia nie

by³o, by³a robota przy budowie zak³adu karnego. To taka refleksja. Dlacze-

go wiêc oni tam nie pracowali?

Dziêkujê bardzo.
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Andrzej Martuszewicz
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów S¹dowych

Szanowni Pañstwo!

Wczoraj pozwoli³em sobie na ogóln¹ wypowiedŸ. Stwierdzi³em, ¿e wy-

st¹pienie sekretarza Krajowej Rady Kuratorów Andrzeja Rzepniewskiego,

które zosta³o z³o¿one, jest wyst¹pieniem oficjalnym i s¹ w nim zawarte

wszystkie elementy obci¹¿enia prac¹ kuratorów. Równie¿ Krajowa Rada

Kuratorów dokonuje sta³ego monitoringu danych statystycznych. Mamy

tutaj bardzo szczegó³owe dane, co chcia³em podkreœliæ. Pani sêdzia Urszula

Wieczorek, naczelnik Wydzia³u do spraw Kurateli S¹dowej w Departa-

mencie S¹dów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwoœci, powiedzia³a,

¿e s¹ jakieœ rezerwy kadrowe w kurateli. Myœlê, ¿e je¿eli kierownictwo

resortu sprawiedliwoœci razem z pos³ami i senatorami i naszym skromnym

udzia³em czyni wszystko, aby co roku liczba kuratorów zawodowych wzra-

sta³a, to mówienie, ¿e istniej¹ jakieœ rezerwy, jest chyba nieporozumie-

niem. Du¿e obci¹¿enia liczb¹ prowadzonych nadzorów, dozorów i spraw

ró¿ni¹ siê iloœciowo pomiêdzy specjalizacjami kuratorskimi, rodzinnymi

i dla osób doros³ych. Myœlê, ¿e pani naczelnik jest sêdzi¹ karnym i w zwi¹zku

z tym mniej czuje sprawy dotycz¹ce kurateli rodzinnej, bo specyfika z³o-

¿onoœci kuratora rodzinnego rzuca siê w oczy. Niech ró¿nice w skompliko-

waniu tych¿e dzia³añ poka¿e cena oprogramowania komputerowego przy-

gotowanego przez specjalistyczn¹ firmê. Oprogramowanie to dla kuratora

dla doros³ych kosztuje 600 z³otych, a dla kuratora rodzinnego 1200. Tak

wiêc ró¿nice w iloœciach prowadzonych spraw przez kuratora „dla doro-

s³ych” i „rodzinnego” s¹ oczywiste i s¹ tak¿e zapisane w Rozporz¹dzeniu

o standardach obci¹¿enia prac¹ kuratorów zawodowych.

Pragnê tak¿e podkreœliæ, ¿e generalnie ustawa o kuratorach s¹dowych

oraz inne akty prawne okreœlaj¹ model kurateli w Polsce jako zawodo-

wo-spo³eczny. Na czym to polega? To nie jest prosty stosunek liczby kura-

torów zawodowych do kuratorów spo³ecznych czy odwrotnie, tylko liczba

œrodków wykonywanych przez kuratorów zawodowych i spo³ecznych.

Ten procent œrodków prowadzonych przez kuratorów spo³ecznych musi

byæ mniejszy ni¿ procent œrodków prowadzonych przez kuratorów zawo-

dowych i wówczas bêdziemy mówili o przejœciu na model kurateli zawo-

dowo-spo³ecznej. Wed³ug naszych obliczeñ, wed³ug statystyk na dzieñ dzi-

siejszy œrodków orzekanych przez s¹dy i przez sêdziów, aby utrzymaæ real-

ne do wykonania standardy obci¹¿enia prac¹ i aby przejœæ na ten tak zwany

model zawodowo-spo³eczny, nadal brakuje w naszym systemie oko³o 3000
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kuratorów zawodowych. Ministerstwo Sprawiedliwoœci za³o¿y³o d³ugofalo-

wy program do 2006 roku, w którym zak³ada siê wzrost etatów kuratorów co

roku o 500. Je¿eli w nastêpnych latach parlament uzna takie postêpowanie

za s³uszne i w bud¿ecie zostanie uchwalona taka liczba etatów kurator-

skich, to jest to jakieœ niezbêdne minimum potrzebne do prawid³owego

funkcjonowania kuratorskiej s³u¿by s¹dowej.

Dziêkujê

Dr Janusz Zagórski
Dyrektor Zespo³u Prawa Karnego Wykonawczego

w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Chcia³em siê odnieœæ jeszcze do wypowiedzi pana ministra, bo nie

s¹dzê, ¿ebym chcia³ rewolucjonizowaæ prawo karne i odnosiæ siê do dy-

rektyw s¹dowego wymiaru kary, a¿ tak daleko siêgaæ. Chodzi³o mi przede

wszystkim o uelastycznienie przepisu art. 152, który w tej chwili powodu-

je tak¹ sytuacjê, ¿e kolejka do wiêzieñ czeka, a okres odroczenia mo¿e

trwaæ do roku. Czy nie nale¿a³oby s¹dowi umo¿liwiæ skrócenia tego okre-

su, bo przepis art. 152 jest tutaj bardzo kategoryczny. Rok odroczenia mu-

si byæ spe³niony, ¿eby mo¿na by³o pomyœleæ o zawieszeniu wykonania

kary.

Proszê zauwa¿yæ, przez ten okres do roku trwaj¹ce odroczenie nie pole-

ga na ¿adnych obowi¹zkach, poza szeroko rozumian¹ prób¹, czy w tym cza-

sie skazany pope³ni lub nie pope³ni przestêpstwa. Ale on jest, mo¿na

powiedzieæ, pod jak¹œ kontrol¹, pod jakimœ dozorem przez ten biegn¹cy

rok. Natomiast kiedy s¹d bêdzie mia³ tê mo¿liwoœæ elastycznego wyjœcia

z sytuacji, mo¿e po krótkim czasie odroczenia skierowaæ do zawieszenia tê

karê i na³o¿yæ czy to obowi¹zki, czy zastosowaæ dozór. Nie s¹dzê, ¿eby to a¿

kolidowa³o z wytycznymi s¹dowego wymiaru kary. Takie jest moje stano-

wisko.

W jakim zaœ stopniu to usprawnia tê mo¿liwoœæ, amnestiê, w zwi¹zku

z art. 15l. Tak¹ ukryt¹ amnestiê mamy ju¿ w tym momencie. Bo je¿eli siê

przekazuje do odroczenia wykonanie kary, to ju¿ mo¿emy mówiæ o jakiejœ

ukrytej czasowej formie amnestii.

Tu chodzi natomiast o pewn¹ elastycznoœæ, któr¹ stworzymy s¹dowi

w podejmowaniu decyzji w tych bardzo trudnych sytuacjach, po to, ¿eby ta

kolejka siê zmniejszy³a i okres odroczenia, mo¿na powiedzieæ bezproduk-

tywnego, bez jakiejkolwiek próby, trwa³ tak d³ugo. Taka jest nasza inten-
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cja. Nie myœlimy o amnestii jako o sposobie rozwi¹zania – Rzecznik Praw

Obywatelskich zawsze by³ przeciwny amnestii – natomiast, niestety, w sy-

tuacji, kiedy narastaj¹ pewne dysfunkcje w wykonywaniu kar, trzeba zwra-

caæ uwagê na tak¹ groŸbê, bo niestety, taka jest prawda. I to tylko w takiej

formie by³o to poruszone, a nie jako akceptacja dla tego sposobu dzia³ania.

Broñ Bo¿e, bo przecie¿ Rzecznik absolutnie nie jest za takim rozwi¹za-

niem.

Jeszcze jedno s³owo odnoœnie do wypowiedzi pani sêdzi Wieczorek. My

formu³owaliœmy wnioski, zreszt¹ one s¹ w mojej publikacji sprecyzowane,

co do w ogóle poprawy sytuacji w zakresie wykonywania kary. Nie kiero-

waliœmy ¿adnych pretensji do ministerstwa. Uwa¿amy, ¿e je¿eli chodzi

o równomierne roz³o¿enie obowi¹zków na kuratorów, to jest sprawa zarów-

no okrêgów s¹dowych, jak i ministerstwa. Przedstawiliœmy pewne propo-

zycje dzia³ania generalnego w tym zakresie, natomiast czy a¿ musimy

badaæ sytuacjê w ca³ym okrêgu s¹dowym, ¿eby stwierdziæ, ¿e jest nierów-

nomierne obci¹¿enie? Chyba nie, wystarczy, ¿e widzimy, ¿e jest ró¿na ja-

koœæ tych zadañ, obowi¹zków, ale widzimy jednak te du¿e dysproporcje

w obci¹¿aniu kuratora i to jest wystarczaj¹cy powód, ¿eby zabraæ siê do tej

sprawy.

Dziêkujê bardzo.

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Dwa s³owa chcia³em jeszcze powiedzieæ do pana doktora Zagórskiego.

Jako wspó³autor zarówno projektu Kodeksu karnego wykonawczego, który

potem sta³ siê ustaw¹, chcia³em zaznaczyæ, ¿e art. 151 jest pomyœlany – §1 –

jako pewna furtka w sytuacjach szczególnych. Chodzi o to, ¿e z tego nie po-

winno siê robiæ szerokiej bramy. I to jest w tym sensie.

A druga rzecz, jeœli chodzi o 152 art., to pan doktor zakwestionowa³, ¿e

zbyt d³ugim okresem jest ten rok, czy¿ tak?
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Dr Janusz Zagórski
Dyrektor Zespo³u Prawa Karnego Wykonawczego

w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

No tak, chodzi o…

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Ale myœmy wychodzili z takiego za³o¿enia, ¿e to ma byæ pewna próba,

czy mo¿emy temu cz³owiekowi przypisywaæ, ¿e nie pope³ni wiêcej prze-

stêpstwa, tak ¿e tego te¿ bym na razie broni³. Tak wiêc do tego trzeba

ostro¿nie podchodziæ.

Dr Janusz Zagórski
Dyrektor Zespo³u Prawa Karnego Wykonawczego

w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Tak by³o to traktowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Tak, ale nie s¹dzê, ¿e tutaj mo¿na toczyæ pewne dyskusje czy polemiki.

Decyduje ostatecznie ustawodawstwo.

Sêdzia Urszula Wieczorek
Naczelnik Wydzia³u ds. Kurateli Departamentu S¹dów Powszechnych

Ministerstwa Sprawiedliwoœci

Jest chyba nieporozumienie miêdzy nami. Czym innym jest etatyzacja

s³u¿by, która musi postêpowaæ, i to jest w planach resortu w planie strategi-

cznym do 2006 r., a czym innym dzia³ania nadzorcze, dotycz¹ce nierówno-

miernoœci obci¹¿enia. Dla przyk³adu podam tylko jeden okrêg, mogê go

nawet wymieniæ, okrêg szczeciñski, gdzie obci¹¿enie w pionie rodzinnym
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sprawami to jest sto jedenaœcie spraw i trzynaœcie nadzorów na kuratora,

a w pionie dla doros³ych czterysta dwanaœcie spraw na kuratora.

Taka dysproporcja w obci¹¿eniu z prac¹ nie zapewnia w najmniejszym

stopniu wykonania orzeczeñ w sprawach karnych i nie jest niczym uzasa-

dniona w ramach okrêgu s¹dowego. To a¿ tyle i tylko tyle.

Dlatego w³aœnie dopiero zbadanie ca³ego okrêgu pozwoli na odpowied-

ni¹ diagnozê i na odpowiednie dzia³ania kuratora okrêgowego i prezesa

s¹du okrêgowego.

Dziêkujê bardzo.

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Proszê pañstwa, koñczymy z niewielkim opóŸnieniem, ale wydaje siê,

¿e mo¿emy mieæ satysfakcjê z tych obrad, ¿e one by³y bardzo owocne, bo

bardzo wiele wypowiedzi by³o bardzo cennych, tak ¿e s¹dzê, ¿e potem to,

co siê uka¿e jako podsumowanie tej konferencji, jako opracowanie, bêdzie

bardzo u¿yteczne dla resortu sprawiedliwoœci i nie tylko. Tak¿e dla wszyst-

kich osób interesuj¹cych siê tym problemem. Nie straciliœmy wiêc czasu

i bardzo dziêkujê wszystkim za udzia³ w dyskusji.





Materia³y nades³ane





Prof. dr hab. Stefan Lelental

Zapobieganie i zwalczanie
przestêpczoœci w Polsce

przy zastosowaniu probacyjnych
œrodków karania

Tytu³ prezentowanego opracowania nawi¹zuje wprost do tematu konfe-

rencji, na której wypowiedŸ ta ma zostaæ przedstawiona jako jeden z g³o-

sów w dyskusji poœwiêconej probacji w polityce karnej (Panel 1). Przy

formu³owaniu uwag na ten temat towarzyszy mi za³o¿enie, ¿e polityka kar-

na (polityka prawnokarnej reakcji na przestêpstwo) w ka¿dym z trzech wy-

cinków (ustawa, orzekanie, wykonanie) oparta jest na zasadzie rozs¹dnej

racjonalizacji, wykluczaj¹cej wszelki koniunkturalizm lub populizm w oce-

nach tej polityki.

Przyjêcie tego za³o¿enia prowadzi do wniosku, ¿e nale¿y co do zasady

odrzuciæ te oceny polityki karnej, które g³osz¹, ¿e jest ona nadmiernie libe-

ralna lub nadmiernie surowa. Oceny takie s¹ natomiast mo¿liwe i dopusz-

czalne w odniesieniu do rozstrzygniêæ jednostkowych, tj. w konkretnych

sprawach (tzw. jednostkowy wymiar kary), co zreszt¹ wynika wprost z art.

438 pkt 4 k.p.k.

W przyjêtej przez k.k. z 1997 r. strukturze œrodków prawnokarnej reak-

cji na przestêpstwo (kary, œrodki karne, œrodki zwi¹zane z poddaniem

sprawcy próbie, œrodki zabezpieczaj¹ce) pojêcie „probacyjne œrodki kara-

nia” odnoszone mo¿e byæ do trzech œrodków zwi¹zanych z poddaniem

sprawcy próbie, tj. warunkowego umorzenia postêpowania karnego, wa-

runkowego zawieszenia wykonania kary, warunkowego przedterminowe-

go zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolnoœci oraz kary

ograniczenia wolnoœci.

Odnosz¹c dalsze uwagi do œrodków zwi¹zanych z poddaniem sprawcy

próbie zwrócimy uwagê na zakres ich stosowania z uwzglêdnieniem unor-

509

Prof. zw. dr hab. Stefan Lelental – kierownik Katedry Prawa Karnego, kierownik Za-

k³adu Prawa Karnego Wykonawczego, Uniwersytet £ódzki.



mowañ prawnych oraz obserwowanych i udokumentowanych danych do-

tycz¹cych praktyki organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci.

1. W œwietle przepisów Kodeksu karnego z 1997 r. podstaw¹ stosowania

warunkowego umorzenia postêpowania karnego, warunkowego zawieszenia

wykonania kary oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia

reszty kary pozbawienia wolnoœci – jest dodatnia prognoza spo³eczna co do

sprawcy (skazanego).

W wypadku warunkowego umorzenia postêpowania karnego przepis

art. 66 § 1 k.k. okreœla tê prognozê jako „...przypuszczenie, ¿e pomimo

umorzenia postêpowania (sprawca) bêdzie przestrzega³ porz¹dku prawne-

go, w szczególnoœci nie pope³ni przestêpstwa”. Warunkowe zawieszenie

wykonania orzeczonej kary mo¿e nast¹piæ „...je¿eli jest to wystarczaj¹ce

dla osi¹gniêcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególnoœci zapobie¿enia

powrotowi do przestêpstwa” (art. 69 § 1 k.k.). Skazanego na karê pozbawie-

nia wolnoœci mo¿na natomiast zwolniæ z odbycia reszty tej kary tylko wów-

czas, gdy uzasadnione jest przekonanie „...i¿ skazany po zwolnieniu bêdzie

przestrzega³ porz¹dku prawnego, w szczególnoœci nie pope³ni ponownie

przestêpstwa (art. 77 § 1 k.k.).

Nie znajdujê satysfakcjonuj¹cej odpowiedzi na pytanie, dlaczego za ka-

¿dym razem podstawa orzekania o tym, czy sprawcê (skazanego) mo¿na

poddaæ próbie, okreœlana jest w Kodeksie karnym w inny sposób. Ró¿nice

te, poprzedzone jeszcze okreœleniami wartoœciuj¹cymi („przypuszczenie”,

„uzasadnione przekonanie”, „wystarczaj¹ce”, „tylko wówczas”) skutkuj¹

niejednolitoœci¹ orzecznictwa, która w wypadkach orzekania o warunko-

wym zwolnieniu siêga rozmiarów zjawiska.

Ingerencja ustawodawcy w tym przedmiocie by³aby bardzo po¿¹da-

na, a jest ku temu okazja, poniewa¿ prace nad nowelizacj¹ k.k. s¹ w toku.

Zmian wymagaj¹ te¿ przepisy stanowi¹ce o zasadach reagowania na takie

zachowania siê sprawcy w okresie próby, które œwiadcz¹ o tym, ¿e pro-

gnozowanie nie potwierdzi³o siê. Trudno bowiem znaleŸæ racjonaln¹

odpowiedŸ na pytanie, dlaczego prognozowanie co do tego, ¿e sprawca

(skazany) w okresie próby nie pope³ni ponownie przestêpstwa, rozu-

miane jest w inny sposób w przepisach stanowi¹cych o podstawach

reagowania w sytuacjach, gdy sprawca w tym okresie pope³ni³ prze-

stêpstwo.

W wypadku warunkowego umorzenia postêpowania karnego s¹d podej-

muje postêpowanie karne „...je¿eli sprawca w okresie próby pope³ni³ prze-

stêpstwo umyœlne, za które zosta³ prawomocnie skazany” (art. 68 § 1 k.k.),

a mo¿e podj¹æ to postêpowanie, m.in. gdy w tym okresie sprawca pope³ni³
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przestêpstwo nieumyœlne (art. 68 § 2 k.k.) bêd¹ce konsekwencj¹ ra¿¹cego

naruszenia porz¹dku prawnego.

Obligatoryjn¹ podstaw¹ zarz¹dzenia wykonania kary, której wykonanie

warunkowo zawieszono, jest pope³nienie przez skazanego w okresie próby

podobnego przestêpstwa umyœlnego, za które orzeczono prawomocnie ka-

rê pozbawienia wolnoœci (art. 75 § 1 k.k.). S¹d mo¿e natomiast zarz¹dziæ

wykonanie kary, której wykonanie uprzednio by³o warunkowo zawieszo-

ne, m.in. z powodu, ¿e sprawca w okresie próby pope³ni³ inne przestêpstwo

ni¿ okreœlone w art. 75 § 1 k.k. (a wiêc umyœlne lub nieumyœlne).

Jeszcze inaczej, ale tym razem w Kodeksie karnym wykonawczym,

okreœlone zosta³y podstawy obligatoryjnego i fakultatywnego odwo³ania

warunkowego zwolnienia. W myœl art. 160 § 1 k.k.w. s¹d penitencjarny od-

wo³uje warunkowe zwolnienie, je¿eli zwolniony w okresie próby pope³ni³

przestêpstwo umyœlne, za które orzeczono prawomocnie karê pozbawienia

wolnoœci bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Podstaw¹ fakulta-

tywnego odwo³ania warunkowego zwolnienia jest natomiast m.in. po-

pe³nienie przez skazanego w okresie próby innego przestêpstwa lub gdy

zosta³a orzeczona kara inna ni¿ okreœlona w powo³anym przepisie (art. 160

§ 2 k.k.).

Pomijam szczegó³ow¹ analizê podstaw reagowania na fakt pope³nienia

przez probanta w okresie próby przestêpstwa. Pragnê jedynie zwróciæ uwa-

gê na to, i¿ moim zdaniem zachodzi wyraŸny brak spójnoœci pomiêdzy usta-

leniami o istnieniu prognozy, ¿e sprawca (skazany) w okresie próby nie

pope³ni ponownie przestêpstwa, a przepisami stanowi¹cymi o podstawach

reagowania na fakt, ¿e skazany w tym okresie pope³ni³ przestêpstwo. Spój-

noœæ ta by³aby zachowana tylko wówczas, gdyby uznano, ¿e próba jest nie-

udana w ka¿dym wypadku, gdy sprawca (skazany) w czasie jej trwania

pope³ni³ przestêpstwo. Oznacza³oby to, ¿e zachodzi podstawa do obligato-

ryjnego podjêcia postêpowania warunkowo umorzonego, zarz¹dzenia wy-

konania kary warunkowo zawieszonej albo do odwo³ania warunkowego

zwolnienia.

Do dyskusji pozostaje natomiast, czy zasadê tê nale¿a³oby bezwzglêd-

nie stosowaæ równie¿ do wypadków, gdy sprawca (skazany) w okresie pró-

by pope³ni³ przestêpstwo nieumyœlne.

2. Praktyka dowodzi, ¿e jedn¹ z wa¿nych przyczyn wywieraj¹cych

wp³yw na zakres stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary

pozbawienia wolnoœci jest polityka stosowania tymczasowego aresztowa-

nia. W latach 1998–2002 (stan na 31.XII. danego roku) liczby bezwzglêdne

osób tymczasowo aresztowanych wynosi³y:
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1998 – 11 551 (21,2% do ogó³u pozbawionych wolnoœci)

1999 – 14 565 (25,6%)

2000 – 22 032 (31,2%)

2001 – 22 730 (28,5%)

2002 – 20 896 (26,0%)

Gwa³towny wzrost liczby osób tymczasowo aresztowanych w latach

2000–2002 by³ powodowany naciskami pochodz¹cymi z Ministerstwa

Sprawiedliwoœci. W roku 2000 Minister Sprawiedliwoœci – Prokurator Ge-

neralny skierowa³ do prokuratorów wytyczne, w których sformu³owane zo-

sta³y m.in. nastêpuj¹ce zalecenia:

— jeœli prokurator nie uwzglêdni wniosku policji o zastosowanie aresztu

tymczasowego, powinien z³o¿yæ pisemne wyjaœnienie takiego stanu rzeczy

prokuratorowi nadrzêdnemu;

— jeœli s¹d nie uwzglêdni uzasadnionego wniosku o areszt, prokurator

powinien odwo³aæ siê od takiej decyzji;

— regu³¹ powinno byæ utrzymywanie aresztu do czasu wniesienia aktu

oskar¿enia, a wczeœniejsze jego uchylenie – absolutnym wyj¹tkiem. Mini-

ster nakaza³ te¿ prokuratorom nadrzêdnym w stosunku do nieprzestrzega-

j¹cych tych wytycznych podleg³ych im prokuratorów wci¹ganie konsek-

wencji s³u¿bowych i dyscyplinarnych (por. M. Melezini, Punitywnoœæ

wymiaru sprawiedliwoœci karnej w Polsce w XX wieku, Bia³ystok 2003,

s. 540–541).

Ministerialnym nakazom nie opar³y siê niestety niezawis³e s¹dy, co

stwierdzam z nieukrywanym ubolewaniem.

Efektem tej polityki z uwzglêdnieniem powszechnej wiedzy o czasie,

po up³ywie którego dochodzi do rozpoznania sprawy przez s¹d, jest nie tyl-

ko utrzymuj¹ce siê od d³u¿szego czasu przeludnienie jednostek peniten-

cjarnych wraz z licznymi, oczywiœcie negatywnymi tego konsekwencjami

(koszty, ograniczone lub wrêcz wy³¹czone mo¿liwoœci realizowania celów

wykonywania kary pozbawienia wolnoœci oraz zabezpieczenia prawid³owe-

go toku postêpowania karnego).

W interesuj¹cym nas przedmiocie polityka ta pozwala na wysuniêcie te-

zy, ¿e zbyt pochopne i nastêpnie d³ugo trwaj¹ce tymczasowe aresztowanie

wywar³o wp³yw na to, ¿e orzeczonej kary pozbawienia wolnoœci nie zawie-

szono warunkowo. Nie dysponujemy materia³ami, które pozwoli³yby na-

wet na okreœlenie przybli¿onej liczby skazanych na karê pozbawienia

wolnoœci bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Wysokie jest jed-

nak prawdopodobieñstwo, ¿e gdyby sprawca przestêpstwa odpowiada³

z wolnej stopy, wymierzona mu kara pozbawienia wolnoœci by³aby warun-
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kowo zawieszona. Tak siê nie sta³o, gdy¿ trzeba by³o „skonsumowaæ”

wczeœniejsze pozbawienie wolnoœci spowodowane tymczasowym areszto-

waniem.

3. W rozwa¿aniach poœwiêconych stosowaniu probacyjnych œrodków ka-

rania nie mo¿na te¿ pomin¹æ danych dotycz¹cych struktury skazanych we-

d³ug wymiaru odbywanej kary pozbawienia wolnoœci. Dane te za lata

2000–2002 wed³ug stanu na 31 grudnia danego roku przedstawiamy w ta-

beli:

Skazani wg wymiaru kary aktualnie odbywanej kary zasadniczej w dniu:

Wymiar kary
Ogó³em

31.12.2000
W tym
kobiety

Ogó³em
31.12.2001

W tym
kobiety

Ogó³em
31.12.2002

W tym
kobiety

Razem 46.700 889 54.978 1072 57.830 1207

Od 1 miesi¹ca

do 3 miesiêcy
182 4 205 4 250 5

Powy¿ej 3

do 6 miesiêcy
1312 23 1377 29 1583 33

Powy¿ej 6 mies.

do 1 roku
7725 152 8586 182 8665 200

Powy¿ej 1 roku

do 1 r. i 6 mies.
8002 97 9304 132 8723 160

Powy¿ej 1 roku 6673 89 8244 135 8266 157

6 mies. do 2 lat

Powy¿ej 2 lat

do 3 lat
7185 120 9020 122 9881 141

Powy¿ej 3 lat

do 5 lat
7402 109 9135 148 10.492 160

Powy¿ej 5 lat

do 10 lat
5082 192 5686 208 6223 224

Powy¿ej 10 lat

do 15 lat
2231 89 2412 94 2621 107

25 lat 861 11 950 14 1042 16

Kara do¿yw.

pozb. woln.
45 3 59 4 84 4

Statystyka Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej

Z danych tych wynika, ¿e w ka¿dym z trzech lat skazani na kary pozba-

wienia wolnoœci w rozmiarze do 2 lat stanowili zawsze ponad 50% w stosun-

ku do ogó³u odbywaj¹cych karê. Liczebnoœæ tej grupy skazanych w ka¿dym
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roku wynosi³a odpowiednio: 23 894, 28 716 i 29 102 osób. Jedynym powo-

dem wyodrêbnienia grupy skazanych na kary do 2 lat pozbawienia wolnoœci

jest treœæ przepisu art. 69 § 1 k.k. Nie odpowiemy na pytanie, dlaczego s¹dy

warunkowo nie zawiesi³y wykonania tych kar w stosunku do czêœci skaza-

nych. Chodzi oczywiœcie o odpowiedŸ, która mia³aby walory merytorycznej

poprawnoœci. Formalnie rzecz bior¹c mo¿na jedynie stwierdziæ, odwo³uj¹c

siê do powo³anego przepisu k.k., ¿e s¹dy uzna³y, i¿ warunkowe zawieszenie

wykonania kary nie by³oby wystarczaj¹ce do osi¹gniêcia wobec sprawcy ce-

lów kary, a w szczególnoœci zapobie¿enia powrotowi do przestêpstwa. Bar-

dziej prawdopodobna jest jednak teza, ¿e orzeczenia te œciœlej koresponduj¹

ze stosowan¹ w tych latach polityk¹ w zakresie stosowania tymczasowego

aresztowania ni¿ z merytorycznymi podstawami orzekania o warunkowym

zawieszeniu wykonania kary. Nie mo¿na te¿ traciæ z pola widzenia populi-

stycznych hase³ o potrzebie zaostrzenia represji karnej, jako warunku skute-

cznego zwalczania przestêpczoœci i zapewnienia obywatelom bezpieczeñ-

stwa. Teza, ¿e has³a te wywar³y jakiœ wp³yw na orzecznictwo s¹dów, jest

prawdopodobna. Weryfikacja tej tezy musi te¿ uwzglêdniaæ ten fakt, ¿e w is-

tocie dotyczy on sprawców przestêpstw o takim stopniu spo³ecznej szkodli-

woœci, który mo¿na by³oby uznaæ za znaczny, czego dowodzi m.in. wymiar

kary. Zwróciæ trzeba równie¿ uwagê na to, ¿e w grupie skazanych na kary do

dwóch lat pozbawienia wolnoœci znacznie liczniejsze grupy stanowi¹ skazani

na kary od 6 miesiêcy do 1 roku i powy¿ej 1 roku do 1 roku i 6 miesiêcy ni¿

skazani na kary powy¿ej 1 roku i 6 miesiêcy do 2 lat.

4. W kontekœcie omawianych zagadnieñ na uwagê zas³uguje jeszcze

jedna sprawa. Chodzi o liczbê orzeczeñ i skazanych, co do których kara

pozbawienia wolnoœci nie jest wykonywana. Wed³ug danych na dzieñ

31.08.2003 r. orzeczeñ takich by³o 33 003 i dotyczy³y one 29 592 osób. Co

do 24 954 tych osób up³yn¹³ ju¿ termin stawienia siê do odbycia kary. Li-

czba orzeczeñ oczekuj¹cych na wykonanie kary pozbawienia wolnoœci

zwiêksza siê. Wczeœniej mówi³ na ten temat w Sejmie minister sprawiedli-

woœci, który poda³, ¿e na koniec grudnia 2002 r. orzeczeñ takich by³o 30 908

i dotyczy³y one 27 582 osób.

Zwracaj¹c uwagê na ten problem stwarzamy okazjê do zadania pytania,

czy nie pozostaje on w zwi¹zku z polityk¹ orzekania o warunkowym zawie-

szeniu wykonania kary pozbawienia wolnoœci. Teza, ¿e taki zwi¹zek istnie-

je, jest w wysokim stopniu prawdopodobna. Nie wiadomo jednak, bo

statystycznie tego nie mo¿na sprawdziæ, jaka jest struktura osób, które

oczekuj¹ na odbycie kary pozbawienia wolnoœci. Struktura ta mo¿e byæ

doœæ zró¿nicowana. Mo¿e obejmowaæ skazanych, którzy nie byli wczeœniej
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aresztowani i maj¹ do odbycia ca³¹ orzeczon¹ karê pozbawienia wolnoœci;

skazanych, którzy po zaliczeniu im tymczasowego aresztowania maj¹ do

odbycia jak¹œ czêœæ orzeczonej kary pozbawienia wolnoœci; skazanych, co

do których s¹d zarz¹dzi³ wykonanie wczeœniej orzeczonej kary pozbawie-

nia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, skazanych, co

do których odwo³ano warunkowe zwolnienie i in.

Fakt, ¿e kilkudziesiêciotysiêczna grupa skazanych pozostaje na wolno-

œci, silnie godzi w powagê wymiaru sprawiedliwoœci. Mo¿e te¿ kszta³towaæ

poczucie bezkarnoœci.



Jerzy Bielicki

Zapobieganie i zwalczanie
przestêpczoœci w Polsce

przy zastosowaniu probacyjnych
œrodków karania

w aspekcie projektu Krajowego Programu Zapobiegania

Niedostosowaniu Spo³ecznemu i Przestêpczoœci

wœród Dzieci i M³odzie¿y

W Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji dzia³a miêdzyre-

sortowy zespó³ powo³any Zarz¹dzeniem nr 37 Prezesa Rady Ministrów

z dnia 25 marca 2002 r. (M.P. Nr 12, poz. 216), którego zadaniem jest opra-

cowanie projektu Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu

Spo³ecznemu i Przestêpczoœci wœród Dzieci i M³odzie¿y. Program ten zgo-

dnie z rz¹dowym programem poprawy bezpieczeñstwa obywateli „Bezpie-

czna Polska” ma zostaæ opracowany do koñca 2003 roku.

W sk³ad zespo³u wchodz¹ przedstawiciele Ministra Spraw Wewnêtrz-

nych i Administracji, Komendanta G³ównego Policji, Ministra Sprawiedli-

woœci, Ministra Zdrowia, Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej,

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Kieruj¹c siê rang¹ i zasiêgiem podjê-

tej w Programie problematyki, do udzia³u w pracach zespo³u zostali zapro-

szeni przedstawiciele samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych.

G³ównym zadaniem zespo³u by³o przygotowanie programu, który uak-

tywni administracjê rz¹dow¹, samorz¹dow¹, a tak¿e spo³ecznoœci lokalne

na rzecz dzia³añ profilaktycznych w zakresie niedostosowania i przestêp-

czoœci wœród dzieci i m³odzie¿y. Program ma wytyczaæ kierunki dzia³ania

administracji rz¹dowej, administracji samorz¹dowej oraz obejmowaæ dzia-

³ania lokalne.

Do celów Programu nale¿y:
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— zahamowanie dynamiki wzrostu niedostosowania spo³ecznego,

— wypracowanie trwa³ego modelu i podstaw systemowych,

— okreœlenie docelowych potrzeb w zakresie œrodków finansowych i or-

ganizacyjnych,

— upowszechnienie rekomendowanych programów.

Miêdzyresortowy zespó³ przedstawi³ w Projekcie Krajowego Programu

Zapobiegania Niedostosowaniu Spo³ecznemu i Przestêpczoœci wœród dzie-

ci i M³odzie¿y trzy programy modu³owe:

1. Procedury postêpowania nauczycieli i metody wspó³pracy szkó³ z po-

licj¹ w sytuacjach zagro¿enia dzieci oraz m³odzie¿y przestêpczoœci¹ i demo-

ralizacj¹, w szczególnoœci: narkomani¹, alkoholizmem, prostytucj¹.

2. Projekt systemu pomocy metodycznej dla osób pracuj¹cych z m³o-

dzie¿¹ zagro¿on¹ niedostosowaniem spo³ecznym, w szczególnoœci w zakre-

sie interwencji kryzysowej w rodzinie.

3. Probacja alternatywna dla pobytu m³odzie¿y w placówkach resocjali-

zacyjnych i zak³adach poprawczych.

W ramach programu modu³owego dotycz¹cego probacji alternatywnej

planowane jest objêcie pomoc¹ i oddzia³ywaniem wychowawczym nielet-

nich naruszaj¹cych normy prawne lub maj¹cych trudnoœci w integracji spo-

³ecznej za poœrednictwem:

— wymiaru sprawiedliwoœci poprzez rozbudowê systemu kurateli,

— samorz¹dowych s³u¿b (œrodków) socjalnych poprzez rozwój ró¿noro-

dnych placówek profilaktyczno-wychowawczych i form pracy profilakty-

czno-resocjalizacyjnych,

— innych podmiotów publicznych i niepublicznych prowadz¹cych sta-

tutow¹ dzia³alnoœæ na rzecz opieki profilaktyczno-wychowawczej i resocja-

lizacyjnej.

Skoordynowanie dzia³añ s³u¿b (wymiaru sprawiedliwoœci i socjalnych,

tj. kuratorów, pracowników socjalnych oraz innych podmiotów) w jeden

system probacji alternatywnej przyczyni siê do zwiêkszenia efektywnoœci

zastosowanych œrodków probacyjnych, a ponadto:

— pobudzi funkcjonowanie kontroli spo³ecznej,

— zwiêkszy orientacjê dotycz¹c¹ potrzeb lokalnych,

— pozwoli na przygotowanie indywidualnych programów probacji, re-

adaptacji i usamodzielniania poprzez tworzenie miejsc zamieszkania oraz

pracy dla m³odzie¿y opuszczaj¹cej placówki resocjalizacyjne, zak³ady po-

prawcze i karne.

Dotychczas proces wprowadzania probacji do praktyki spo³ecznej reali-

zowany jest w Polsce w kilku formach, jako:
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— udzielanie pomocy (finansowej, rzeczowej, psychologicznej, praw-

nej) w usamodzielnianiu wychowanków opuszczaj¹cych placówki resocjali-

zacyjne i zak³ady poprawcze jako warunek spo³ecznej readaptacji wycho-

wanków, szczególnie tych, dla których powrót do œrodowiska rodzinnego jest

niemo¿liwy,

— zastosowanie procedury mediacyjnej w sprawach karnych nielet-

nich*, jeœli ofiara i sprawca wyra¿¹ tak¹ chêæ. Postêpowanie to odbywa siê

w rodzinnych oœrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, do których s¹d

kieruje dan¹ sprawê,

– umieszczanie nieletniego na czas okreœlony poza zak³adem popraw-

czym,** gdy ocena jego zachowania wskazuje, i¿ bêdzie mo¿liwe roztocze-

nie nad nim skutecznego nadzoru, mo¿e zostaæ umieszczony w szkole

z internatem, bursie szkolnej, zak³adzie pracy dysponuj¹cym hotelem pra-

cowniczym, organizacji m³odzie¿owej, maj¹cej odpowiednie mo¿liwoœci

zakwaterowania, tak¿e u osoby fizycznej, gwarantuj¹cej odpowiedni¹ opie-

kê i wychowanie nieletniego,

– warunkowe zwolnienie nieletniego*** z zak³adu poprawczego, przy

którym s¹d ustala dok³adny okres próby (od 1 roku do 3 lat), stosuj¹c obliga-

toryjnie w tym okresie wobec nieletniego odpowiednie œrodki wychowaw-

cze, jak np. nadzór organizacji spo³ecznej, nadzór kuratora lub innej osoby

godnej zaufania. Jeœli rodzice lub opiekun prawny nie mog¹ zapewniæ nie-

letniemu niezbêdnych warunków wychowawczych i bytowych, s¹d za-

rz¹dza udzielenie niezbêdnej pomocy.

W celu szerszego wdro¿enia systemu probacji alternatywnej niezbêdne

bêdzie przyjêcie stosownych regulacji prawnych oraz opracowanie standar-

dów obowi¹zuj¹cych wszystkie s³u¿by realizuj¹ce to zadanie, czyli wymiar

sprawiedliwoœci, s³u¿by socjalne, stra¿ miejsk¹, pracowników ochotniczych

hufców pracy, inne podmioty publiczne i niepubliczne.

W za³o¿eniach celem programu modu³owego „Probacja alternatywna

dla pobytu m³odzie¿y w placówkach resocjalizacyjnych i zak³adach po-

prawczych” jest:
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1. Wypracowanie œrodowiskowego systemu resocjalizacji nieletnich

w warunkach wsparcia i otwartej placówki nieizolacyjnej.

2. Ograniczenie dop³ywu nieletnich do izolacyjnych placówek resocjali-

zacyjnych.

3. Poprawa efektywnoœci oddzia³ywañ resocjalizuj¹cych.

4. Usprawnienie realizacji orzeczeñ s¹dowych.

5. Zmniejszenie ekonomicznych i spo³ecznych kosztów resocjalizacji

nieletnich w zak³adach poprawczych.

6. Przygotowanie systemowych rozwi¹zañ stwarzaj¹cych mo¿liwoœci za-

stêpowania umieszczania nieletnich w zak³adach poprawczych lub po po-

bycie w nich poprzez umieszczenie w:

— hostelach,

— ochotniczych hufcach pracy,

— oœrodkach kuratorskich,

— placówkach opiekuñczo-wychowawczych i profilaktyczno-resocja-

lizacyjnych mog¹cych zapewniæ nieletniemu dalsz¹ diagnozê psychologi-

czn¹, pedagogiczn¹ i spo³eczn¹ oraz organizacjê lub kontynuacjê procesu

resocjalizacji.

Skuteczne tworzenie systemu probacji bêdzie wymagaæ skoordynowa-

nej wspó³pracy s³u¿b wymiaru sprawiedliwoœci (kuratorzy), samorz¹du te-

rytorialnego (pracownicy socjalni, stra¿ miejska), innych pedagogicznych

œrodowisk lokalnych (pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psycholo-

giczno-pedagogicznych, organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz

dziecka niedostosowanego spo³ecznie). Wa¿ne tak¿e bêdzie w³¹czenie

do wspó³pracy pracodawców, organizacji pozarz¹dowych oraz koœcio³ów

i zwi¹zków wyznaniowych.

Zak³adamy, ¿e upowszechnienie probacji alternatywnej (...) przyczyni

siê przede wszystkim do:

— wiêkszej indywidualizacji oraz poprawy jakoœci i skutecznoœci proce-

su resocjalizacji,

— zmniejszenia zjawiska (recydywy) powrotnoœci nieletnich do po-

pe³niania czynów karalnych,

— zmniejszenia kosztów finansowych i spo³ecznych zwi¹zanych z po-

bytem nieletnich w zak³adach poprawczych i nieskutecznoœci¹ tego pro-

cesu.

Mamy œwiadomoœæ, ¿e tworzenie programu probacji alternatywnej wy-

maga:

— okreœlenia roli i kompetencji koordynatora programu na poszczegól-

nych poziomach odpowiedzialnoœci,
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— wyodrêbnienia œrodków finansowych i materialnych niezbêdnych do

tworzenia zasobów mieszkaniowych przeznaczonych na hostele i „miesz-

kanie chronione”.

Adresatami programu s¹:

— nieletni, wobec których zawieszony zosta³ œrodek poprawczy,

— wychowankowie zak³adów poprawczych, którzy spe³niaj¹ warunki

kontynuacji procesu resocjalizacji w œrodowisku otwartym,

— nieletni, którzy ze wzglêdu na niekorzystne warunki œrodowiskowe

nie powinni powróciæ do domów rodzinnych,

— ma³oletni i nieletni pozostaj¹cy pod nadzorem s¹dów, zagro¿eni pato-

logi¹ spo³eczn¹, nara¿eni na czynniki ryzyka, nieumiej¹cy znaleŸæ siê we

wspó³czesnych uwarunkowaniach ekonomiczno-gospodarczych, tak¿e bê-

d¹cy uczestnikami postêpowania mediacyjnego.

Program bêdzie realizowany na poziomie administracji rz¹dowej przez:

1) Ministerstwo Sprawiedliwoœci,

2) Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,

3) Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej,

4) Ministerstwo Zdrowia,

5) Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji – koordynatora

programu,

których zadaniem, zgodnie z kompetencjami resortowymi, jest:

— finansowe wspieranie dzia³añ gmin i powiatów (ze œrodków rezerwy

celowej bud¿etu pañstwa przekazywanych za poœrednictwem bud¿etów

wojewodów) maj¹cych na celu zapewnienie probacji alternatywnej,

— prowadzenie specjalistycznych placówek opiekuñczo-wychowaw-

czych wsparcia dziennego dla dzieci i m³odzie¿y zagro¿onej skierowaniem

do resocjalizacyjnej placówki ca³odobowej (m³odzie¿owego oœrodka wy-

chowawczego),

— organizowanie i prowadzenie mieszkañ chronionych, w których

w warunkach samodzielnego gospodarowania i dyskretnego nadzoru wy-

chowawczego mieszka³aby m³odzie¿ przed opuszczeniem placówki opie-

kuñczo-wychowawczej,

— zapewnienie warunków mieszkaniowych dla osób usamodzielnianych,

— szkolenie sêdziów, pracowników socjalnych, nauczycieli, policjantów,

wolontariuszy, dyrektorów szkó³, placówek w zakresie profilaktyki niedo-

stosowania spo³ecznego i stosowanych metod terapeutycznych,

— monitorowanie realizacji programu za poœrednictwem urzêdów woje-

wódzkich,

— zbieranie raz do roku danych w zakresie realizacji programu.
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Na poziomie województwa program bêd¹ realizowaæ w szczególnoœci:

1. urzêdy wojewódzkie, w których koordynatorem bêdzie wojewoda re-

alizuj¹cy program we wspó³pracy z prezesem s¹du okrêgowego, dyrekto-

rem wydzia³u polityki spo³ecznej i kuratorem oœwiaty,

2. s¹dy okrêgowe, w okrêgu których znajduj¹ siê placówki wykonuj¹ce

nad nimi nadzór przez wyznaczonego sêdziego rodzinnego.

Na poziomie powiatu program bêd¹ realizowaæ:

1. starostwa powiatowe, w których koordynatorem bêdzie starosta oraz

dzia³aj¹cy w jego imieniu dyrektor centrum pomocy rodzinie, wspó³pracu-

j¹cy z prezesem s¹du rejonowego, komisjami bezpieczeñstwa i porz¹dku

publicznego, przedstawicielami placówek o zasiêgu powiatowym (opie-

kuñczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, interwencyjnych, poradni

itp.), organizacji pozarz¹dowych,

2. s¹dy rejonowe, które sprawuj¹ nadzór nad placówkami w obszarze

w³aœciwoœci s¹du oraz nadzór nad prowadzeniem procesu probacji. Nadzór

jest wykonywany przez:

— ustalenie i koordynowanie prowadzenia ró¿norodnych form oddzia-

³ywañ probacyjnych we wspó³pracy z partnerami samorz¹dowymi i spo³e-

cznymi,

— sprawowanie nadzoru przez kuratora w zakresie skutecznoœci stoso-

wania œrodków wychowawczych, poprawczych, probacyjnych.

Na poziomie miasta/gminy program bêd¹ realizowaæ:

— urzêdy miejskie i gminne, w których koordynatorami bêd¹: burmi-

strzowie, wójtowie realizuj¹cy zadania probacji za poœrednictwem kiero-

wników oœrodków pomocy spo³ecznej, dyrektorów szkó³ oraz organizacji

pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie miasta /gminy.

Realizacja programu bêdzie polegaæ na ³¹czeniu dzia³añ wielu podmio-

tów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz organizacji pozarz¹do-

wych, a tak¿e ³¹czeniu ró¿nych Ÿróde³ finansowania.

Rzeczywisty zasiêg programu bêdzie obejmowaæ ca³y kraj, a w szczegól-

noœci województwa, w których maj¹ siedzibê zak³ady poprawcze.

Docelowo niezbêdne jest stworzenie w ka¿dym województwie:

— powszechnie dostêpnej sieci ró¿norodnych form i placówek spe³nia-

j¹cych warunki probacji, w szczególnoœci: oœrodków kuratorskich, placówek

opiekuñczo-wychowawczych tygodniowego pobytu, placówek wsparcia

dziennego o charakterze profilaktyczno-wychowawczym i resocjalizacyj-

nym, jak œrodowiskowe ogniska wychowawcze, œwietlice socjoterapeutycz-

ne, oœrodków mediacji i interwencji kryzysowej, ochotniczych hufców

pracy, hosteli i mieszkañ,
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— zwiêkszenie dostêpnoœci do pomocy udzielanej przez: kuratora s¹do-

wego, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagoga

rodzinnego, pedagoga ulicznego (wychowawcê podwórkowego).

Pierwszy etap, obejmuj¹cy rok 2003, zak³ada przygotowanie projektu

programu oraz jego uzgodnienie na poziomie miêdzyresortowym.

Drugi etap, przypadaj¹cy na lata 2004–2005, stanowiæ bêdzie czas przy-

gotowania:

— podstaw prawnych stosowania probacji;

— organizacyjnego i merytorycznego – przygotowanie standardów pro-

bacji prowadzonej w ró¿nych formach i placówkach;

— planów i rezerw dotycz¹cych finansowania programu;

— kadry: szkolenie sêdziów, kuratorów, pracowników placówek;

— tworzenie podstaw bazy – sieci placówek.

Trzeci etap, lata 2006–2009, to w³aœciwa realizacja oraz doskonalenie sy-

stemu probacji alternatywnej:

— stworzenie sieci form i placówek probacyjnych odpowiadaj¹cej po-

trzebom w tym zakresie;

— doskonalenie i rozwój metod probacji alternatywnej.

Czwarty etap – ostatni rok 10-letniego wprowadzania probacji – obej-

mowa³by ewaluacjê programu probacji na tle ogólnych zadañ wynika-

j¹cych z dzia³ania Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu

Spo³ecznemu i Przestêpczoœci wœród Dzieci i M³odzie¿y.

Wydaje siê wskazane okresowe badanie funkcjonowania programu

w odstêpach 3-letnich.

Przewidujemy, ¿e efektem wprowadzenia Programu bêdzie:

— zmniejszenie powrotnoœci nieletnich do przestêpstwa;

— skrócenie pobytu nieletnich w placówkach resocjalizacyjnych typu

izolacyjnego;

— obni¿enie kosztów procesu resocjalizacji nieletnich;

— aktywizacja s³u¿b wymiaru sprawiedliwoœci, socjalnych, samorz¹dów,

organizacji pozarz¹dowych, œrodowisk lokalnych.

Realizacja programu bêdzie wymagaæ zapewnienia œrodków na utrzy-

manie dotychczasowej dzia³alnoœci probacyjnej oraz na sukcesywne two-

rzenie nowych placówek i stanowisk pracy.

Wiêkszoœæ œrodków powinna byæ pozyskana w wyniku racjonalizacji

struktury wydatków w ramach dotychczasowych mo¿liwoœci, œrodki mog¹

pochodziæ np. z:

— bud¿etów zak³adów poprawczych na utrzymanie hosteli i mieszkañ

chronionych;
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— rezerwy bud¿etu pañstwa przeznaczonej na realizacjê zadañ zleco-

nych; znaczn¹ ich czêœæ nale¿y przeznaczyæ na rozwój niepublicznych pla-

cówek wsparcia dziennego, jak œrodowiskowe ogniska wychowawcze,

oœrodki mediacji i pomocy rodzinie, zatrudnienie pedagogów rodzinnych,

pedagogów ulicznych i innych pracowników œrodowiskowych;

— wydatków ponoszonych dotychczas na usamodzielnianie wychowan-

ków placówek opiekuñczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zak³adów

poprawczych objêtych opiek¹ ca³kowit¹;

— ze œrodków pozabud¿etowych.

Realizacja programu bêdzie nadzorowana i monitorowana przez Mini-

sterstwo Sprawiedliwoœci oraz Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Spo³ecznej za poœrednictwem urzêdów wojewódzkich. Dodatkowo reali-

zacja Programu bêdzie objêta w wyznaczonym zakresie monitorowaniem

przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Wyznacza siê

roczny okres sprawozdawczy.

Zgodnie z ramowym programem dzia³añ Rady Ministrów projekt Krajo-

wego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Spo³ecznemu i Przestêp-

czoœci wœród Dzieci i M³odzie¿y ma byæ przedstawiony na posiedzeniu

Rady Ministrów w grudniu br. Obecnie Program jest w trakcie uzgodnieñ

miêdzyresortowych i pracujemy nad najbardziej trudnym problemem fi-

nansowania Programu – zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.



Dr Teodor Bulenda

Ochrona praw osobistych
w wykonywaniu kar wolnoœciowych

i œrodków probacyjnych
(konspekt wyst¹pienia)

1. W wyniku uchwalenia w 1997 r. nowego ustawodawstwa karnego,

w tym Kodeksu karnego wykonawczego*, zwiêkszono gwarancje prze-

strzegania praw skazanego w wykonywaniu kar wolnoœciowych i œrodków

probacyjnych. Wykonywanie tych kar i œrodków probacyjnych, podobnie

jak innych kar i œrodków przewidzianych w powy¿szym ustawodawstwie

oparto na okreœlonym systemie wartoœci i zasadach.

Do podstawowych wartoœci nale¿¹ przede wszystkim: poszanowanie

praw ludzkich, humanitarne, godne, sprawiedliwe i zindywidualizowane

ich traktowanie, ochrona spo³eczeñstwa przed przestêpczoœci¹, wspó³dzia-

³anie spo³eczeñstwa w realizacji zadañ polityki karnej, minimalizacja spo-

³ecznych kosztów wykonywania kar. Istotne s¹ tu wartoœci stanowi¹ce

podstawê demokratycznego spo³eczeñstwa**.

W ochronie praw osób, wobec których wykonywane s¹ wolnoœciowe ka-

ry i œrodki probacyjne, wa¿ne jest tak¿e, na jakich koncepcjach penologicz-

nych i praw cz³owieka siê je wykonuje. Sytuacjê jednak komplikuje fakt,

¿e te pierwsze s¹ niejasne i niedookreœlone.

2. W rozwa¿aniach nad ochron¹ praw osobistych w wykonywaniu kar

wolnoœciowych i œrodków probacyjnych chcia³bym siê odnieœæ jedynie do

niektórych konstytucyjnie okreœlonych wolnoœci i praw, tj. prawa do nie-

tykalnoœci, rzetelnej procedury s¹dowej, ochrony prywatnoœci, wolnoœci

poruszania siê oraz wyra¿ania pogl¹dów i opinii. Czyniê to równie¿ w kon-
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s. 525.



tekœcie przepisu art. 4 Kodeksu karnego wykonawczego oraz standardów

miêdzynarodowych.

3. W polityce karnej przyjêto zasadê, ¿e w orzekaniu kar kryminalnych

dopuszczalne jest kierowanie siê dyrektyw¹ prewencji generalnej oraz pre-

wencji indywidualnej, zaœ w wykonywaniu tych kar tylko i wy³¹cznie t¹ dru-

g¹. Oznacza to, ¿e w wykonywaniu kar wolnoœciowych, podobnie jak w wy-

konywaniu kary pozbawienia wolnoœci, nie jest dopuszczalne zadawanie

skazanemu dodatkowych cierpieñ, postêpowanie z nim w sposób surowy,

okrutny po to, aby motywacyjnie oddzia³ywaæ na spo³eczeñstwo, powstrzy-

mywaæ innych od pope³niania przestêpstw. Nie mo¿na np. kierowaæ skaza-

nego do wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych danego rodzaju

i w danym miejscu, aby daæ równie¿ satysfakcjê spo³ecznoœci lokalnej.

Kieruj¹c siê powy¿szym mo¿na sformu³owaæ wniosek, ¿e przyjêcie dy-

rektywy prewencji indywidualnej powinno wiêc w sposób szczególny

przyœwiecaæ s¹dom oraz tym wszystkim, którzy bior¹ udzia³ w stwarzaniu

warunków do wykonywania przez skazanego kary wolnoœciowej.

4. W polskim Kodeksie karnym wykonawczym nie okreœlono jednego

celu w³aœciwego dla wykonywania ka¿dego rodzaju kar kryminalnych

i œrodków probacyjnych. Odrêbne, jakkolwiek bardzo zbie¿ne cele okreœ-

lono tylko dla wykonywania kary ograniczenia wolnoœci (art. 53 kkw) oraz

kary pozbawienia wolnoœci (art. 67 § 1 kkw)3*. Pomijaj¹c w¹tpliwoœci co do

trafnoœci i u¿ytecznoœci okreœlenia celu, którym jest wzbudzanie w skaza-

nym woli wspó³dzia³ania w kszta³towaniu spo³ecznie po¿¹danych postaw,

otwarte pozostaje pytanie, dlaczego ustawowo nie sprecyzowano celu wy-

konywania innych kar kryminalnych oraz œrodków probacyjnych.

Maj¹c na uwadze znaczenie ustawowo okreœlonego celu wykonywania

kar kryminalnych oraz œrodków probacyjnych w sposobie postêpowania

z przestêpcami nale¿a³oby rozwa¿yæ uzupe³nienie braków w tym zakresie

oraz okreœlenie celów dla ka¿dej z kar i œrodków oddzielnie lub jednego ce-

lu wspólnego.

5. Za pozytywne w rozwi¹zaniach prawnych nale¿y uznaæ mo¿liwoœæ

wp³ywu skazanego na rodzaj i miejsce wykonywania pracy spo³ecznie u¿y-

tecznej, nawet wtedy, gdy s¹d o nich orzeka³. Ma to znaczenie dla ochrony

praw osobistych skazanego. Dobrze temu s³u¿y³oby przedstawianie mu

wiêkszej liczb ofert wykonywania pracy.
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6. W wykonywaniu kar wolnoœciowych oraz œrodków probacyjnych ma-

my do czynienia w wielu przypadkach ze zbêdnym, a niekiedy wrêcz

szkodliwym upowszechnianiem przestêpstwa pope³nionego przez dan¹

osobê oraz wymierzonej kary. Jest to specyficzne podawanie wyroku do

publicznej wiadomoœci i stanowi dodatkow¹ dolegliwoœæ, napiêtnowanie

nieorzeczone przez s¹d. Powstaj¹ w¹tpliwoœci, czy powinno informowaæ siê

o przestêpstwie i karze zak³ady pracy, placówki, instytucje lub organizacje,

w którym wykonywana jest praca spo³ecznie u¿yteczna w ramach kary po-

zbawienia wolnoœci lub kary zastêpczej, lub organizacje pozarz¹dowe, na

rzecz których skazany ma obowi¹zek przekazania œwiadczenia pieniê¿nego

poprzez przekazywanie im odpisów wyroków. Po co np. stowarzyszenie

lub fundacjê informowaæ o rodzaju pope³nionego przestêpstwa przez oso-

bê, która zosta³a obowi¹zana do przekazania na jej rzecz kilkudziesiêciu

z³otych lub wykonania na jej rzecz okreœlonej pracy.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, a tak¿e dobro osoby skazanej i osób jej blis-

kich, nale¿a³oby odejœæ od polityki przekazywania odpisów wyroków pod-

miotom, na rzecz których realizowane s¹ kary wolnoœciowe lub œrodki proba-

cyjne. Zw³aszcza ¿e dotyczy to osób dopuszczaj¹cych siê drobnych prze-

stêpstw.

7. Znamienne jest, ¿e do Rzecznika Praw Obywatelskich nie s¹ kierowa-

ne wnioski osób, wobec których wykonywane s¹ (lub by³y) kary wolnoœcio-

we lub œrodki probacyjne. Jest to znamienne zw³aszcza dlatego, ¿e skazani

odbywaj¹cy karê pozbawienia wolnoœci czêsto kieruj¹ wnioski do Rzeczni-

ka, wskazuj¹c w nich na liczne naruszenia ich praw. Nasuwa siê wiêc uwa-

ga, ¿e w wykonywaniu kar wolnoœciowych oraz œrodków probacyjnych nie

dochodzi do tego rodzaju naruszeñ. Z faktu tego mo¿na jednak wyprowa-

dziæ i inne wnioski, w tym i taki, ¿e osoby te nie wiedz¹ o tym, ¿e mog¹ ko-

rzystaæ z takiego œrodka ochrony lub nie chc¹c siê naraziæ organom postêpo-

wania wykonawczego, przemilczaj¹ doœwiadczane nieprawid³owoœci.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê nale¿a³oby organom postêpowania wyko-

nawczego oraz podmiotom, na rzecz których skazani wykonuj¹ pracê spo³e-

cznie u¿yteczn¹ lub w inny sposób realizuj¹ na³o¿one na nich kary wolnoœciowe

lub œrodki probacyjne, podpowiedzieæ potrzebê upowszechniania informacji

o mo¿liwoœci sk³adania wniosków do Rzecznika oraz przys³uguj¹cych im in-

nych œrodków ochrony praw skazanych.

8. Dla efektywnoœci wykonywania kar wolnoœciowych i œrodków proba-

cyjnych, jak równie¿ dla ochrony praw skazanych du¿e znaczenie ma nadzór

i kontrola nad ich wykonywaniem. W praktyce nie jest pod tym wzglêdem

dobrze.
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Bior¹c pod uwagê powy¿sze nale¿y zwiêkszyæ nadzór i kontrolê nad wy-

konywaniem kar wolnoœciowych i œrodków probacyjnych, w tym nad prze-

strzeganiem praw skazanych.

9. Nie ma pog³êbionych, rzetelnych badañ naukowych, których przed-

miotem by³yby problemy dotycz¹ce wykonywania kar wolnoœciowych i œrod-

ków probacyjnych. Statystyczne prezentacje danych dotycz¹ce tego rodzaju

problemów oraz analiza tych danych nie zast¹pi¹ takich badañ. Nie ma tak¿e

badañ nad przestrzeganiem praw skazanych w wykonywaniu takich kar

i œrodków. Podjête w 2003 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich son-

da¿owe badania nad wykonywaniem kary ograniczenia wolnoœci oraz pracy

spo³ecznie u¿ytecznej s¹ pocz¹tkiem wype³niania luki w tym zakresie.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze nale¿a³oby podj¹æ sukcesywne, pog³êbione

badania nad wykonywaniem kar wolnoœciowych oraz œrodków probacyj-

nych, w tym nad przestrzeganiem praw skazanych w tym procesie.

10. W kontekœcie niniejszych rozwa¿añ dotycz¹cych ochrony praw osobi-

stych skazanych warto podkreœliæ, ¿e analizuj¹c w ramach powy¿szych badañ

rzecznikowskich akta wielu s¹dów (teczka Wo) dotycz¹ce postêpowania wy-

konawczego, stwierdzi³em nieraz niestaranne prowadzenie tych akt, ich nie-

kompletnoœæ i braki podstawowych informacji o sposobie wykonywania

danej kary lub œrodka karnego, co nie u³atwia m.in. skazanemu ewentualne-

go dochodzenia swoich racji, ochrony jego praw, gdyby chcia³ posi³kowaæ siê

zapisami w aktach. Na przyk³ad brak by³o informacji, od kiedy skazany roz-

pocz¹³ pracê spo³ecznie u¿yteczn¹ i kiedy j¹ zakoñczy³, czy zosta³ pouczony

o przys³uguj¹cych mu prawach, czy kurator kontrolowa³ przebieg wykony-

wania kary i jakie by³y jej wyniki, czy zak³ad pracy zosta³ powiadomiony o za-

koñczeniu kary, co ma znaczenie zw³aszcza w przypadku, gdy skazany zosta³

zwolniony przez s¹d od reszty kary i uznania j¹ za wykonan¹.

Maj¹c powy¿sze na uwadze nale¿y postulowaæ staranniejsze prowadze-

nie dokumentacji dotycz¹cej wykonywania kar wolnoœciowych oraz œrod-

ków probacyjnych.

11. W³aœciwe, zgodnie z prawem wykonywanie wolnoœciowych kar kry-

minalnych oraz œrodków probacyjnych uwarunkowane jest m.in. stopniem

œwiadomoœci istoty tych reakcji na przestêpczoœæ, celów, zasad ich wykony-

wania oraz przys³uguj¹cym skazanym praw i œrodków ich ochrony. W rze-

czywistoœci w wielu wypadkach tej œwiadomoœci nie ma lub jest niedostate-

czna.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê niezbêdna jest tu równie¿ edukacja w tym

zakresie. Mo¿na by ni¹ obj¹æ tak¿e podmioty, w których stale wykonywana

jest praca spo³ecznie u¿yteczna.



Ludwik Jurzysta
Monika Krawczyk

„Probare ” znaczy próbowaæ,

badaæ. Chodzi wiêc o to, aby

probacja koñczy³a siê

pozytywnym wynikiem i dla

skazanego, i dla spo³eczeñstwa.

Na wstêpie pozwolê sobie przytoczyæ pañstwu fragment listu Marsza³ek

Senatu prof. dr hab. Alicji Grzeœkowiak skierowany do uczestników konfe-

rencji „Probacyjne œrodki polityki karnej – stan i perspektywy” w paŸdzier-

niku 2000 r. Pomimo up³ywu ju¿ trzech lat od przedmiotowej konferencji

s³owa te s¹ nadal aktualne, ¿ywe i zmuszaj¹ce do zastanowienia siê nad kie-

runkami zmian w polityce probacyjnej.

„Œrodki probacyjne wyra¿aj¹ zaufanie prawa karnego do cz³owieka, ale

równoczeœnie wymagaj¹ aktywnej postawy w samopoprawie. By jednak

œrodki te nie rani³y poczucia sprawiedliwoœci, by nie oznacza³y bezkarno-

œci, trzeba je wi¹zaæ z na³o¿eniem na przestêpcê pewnych obowi¹zków.

I nale¿y pamiêtaæ, ¿e przestêpca, wobec którego stosuje siê œrodki proba-

cyjne, powinien zdaæ egzamin z w³asnej poprawy”.

Na mocy przepisu prawnego Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90

poz. 557 z póŸn. zm.), nak³adaj¹cy koniecznoœæ i celowoœæ wykonywania

przez organy jednostek samorz¹du terytorialnego obowi¹zków ustawo-

wych, wojewoda kujawsko-pomorski w ramach posiadanych kompetencji

wyznaczy³ komunalny zak³ad pracy – Miejskie Przedsiêbiorstwo Oczysz-

czania Sp. z o.o. jako instytucj¹ realizuj¹c¹ zdania z zakresu probacji karnej

– obowi¹zany do przyjmowania skazanych, w celu wykonywania nieod-

p³atnej, dozorowanej pracy na cele spo³eczne. W celu realizacji orzeczeñ

s¹dowych, na mocy których skazani zostali skierowani w ramach prawo-

mocnych wyroków do wykonania nieodp³atnej, dozorowanej pracy na cele

spo³eczne, w naszym zak³adzie wdro¿ono szereg procedur maj¹cych n celu

wype³nianie postawionych zadañ.
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Jak wskazuje wieloletnia praktyka, uda³o siê nam wypracowaæ skutecz-

ny i sprawnie funkcjonuj¹cy mechanizm, w sk³ad którego wchodzi oprócz

MPO Sp. z o.o. S¹d Rejonowy w Toruniu oraz kuratorzy zawodowi dla do-

ros³ych SR Toruñ. W³aœciwa, pe³na i oparta na zasadach wspó³dzia³ania

machina prawnoresocjalizacyjna spe³nia swoje g³ówne zadanie, jakim jest

umo¿liwienie skazanemu odbycie wyroku, a tak¿e przysz³oœciowe wdro¿e-

nie go do ¿ycia w spo³eczeñstwie.

Pozwolê sobie zaprezentowaæ pañstwu niejako „drogê” skazanego od

chwili wydania wyroku przez S¹d Rejonowy w Toruniu do momentu wy-

konania przez niego w ca³oœci zas¹dzonej kary:

1. Po uprawomocnieniu siê wyroku s¹dowego kuratorzy zawodowi dla

doros³ych przesy³aj¹ do naszego zak³adu komplet dokumentów dot. skaza-

nego, w sk³ad których wchodz¹:

a. odpis wyroku s¹dowego;

b. skierowanie kuratorskie zawieraj¹ce wymiar na³o¿onej kary oraz ter-

min rozpoczêcia odpracowywania kary;

2. Skazany zobowi¹zany jest stawiæ siê do naszego przedsiêbiorstwa

w oznaczonym czasie, a w przypadku niestawiennictwa nie jest przez nas

wzywany.

3. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1997 r.

(Dz.U. Nr 70 poz. 444) skazani przed rozpoczêciem odpracowywania kary

kierowani s¹ do lekarza na badania wstêpne, celem uzyskania zdolnoœci do

wykonywanej pracy. W zwi¹zku ze specyfik¹ naszej dzia³alnoœci praca tych

osób polega g³ównie na oczyszczaniu rêcznym ulic, placów, skwerów, se-

gregacji odpadów na sk³adowisku miejskim, sprz¹taniu terenu zak³adu,

czyszczeniu i malowaniu pojemników na odpady.

4. Po uzyskaniu zaœwiadczenia lekarskiego o zdolnoœci do wykonywa-

nia pracy skazany kierowany jest na szkolenie z przepisów bezpieczeñ-

stwa i higieny pracy. Szkolenie ogólne odbywa siê na terenie spó³ki, we

wtorki i pi¹tki od godziny 8.00, i trwa 3 godziny. Prowadzi je inspektor ds.

BHP i P.PO¯. Ramowy program szkolenia obejmuje takie zagadnienia

jak: istota bezpieczeñstwa i higieny pracy, zakres obowi¹zków i upra-

wnieñ pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organiza-

cyjnych zak³adu pracy i organizacji spo³ecznych w zakresie bezpieczeñ-

stwa i higieny pracy.

Na szkoleniu skazani informowani s¹ równie¿ o odpowiedzialnoœci za

naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy, zagro¿e-

niach wypadkowych i zagro¿eniach dla zdrowia wystêpuj¹cych w spó³ce

oraz w podstawowych œrodkach zapobiegawczych. Przedstawiane s¹ im za-
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sady poruszania siê na trenie zak³adu pracy, jak te¿ podstawowe zasady

bezpieczeñstwa i higieny pracy zwi¹zane z obs³ug¹ urz¹dzeñ technicznych

oraz transportem wewn¹trzzak³adowym.

Ze wzglêdu na specyfikê stanowiska zamiatacza, na szkoleniu szczegól-

ny nacisk k³adzie siê na ryzyko wynikaj¹ce z pracy w ci¹g³ym ruchu ulicz-

nym. Skazani s¹ instruowani w zakresie bezpiecznego poruszania siê, jak

te¿ wykonywania powierzonych obowi¹zków.

Instrukta¿ ogólny obejmuje zarówno podstawowe zasad ochrony prze-

ciwpo¿arowej, postêpowanie w razie po¿aru, jak te¿ organizacjê i zasady

udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Po przeprowadzonym szkoleniu ka¿dy skazany wpisywany jest do reje-

stru szkoleñ i badañ, który prowadzony jest w spó³ce.

Skazanego obejmuje równie¿ szkolenie stanowiskowe, maj¹ce na celu

przygotowanie go do przydzielonej mu pracy zamiatacza na terenie miasta

Toruñ. Informowany jest wówczas przez prze³o¿onego o swoich prawach

i obowi¹zkach, pouczany co do zasad obowi¹zuj¹cych w miejscu pracy.

Odnotowano przypadki, kiedy to do pracy na stanowisku zamiatacza s¹d

skierowa³ osoby niezdolne do wykonywania tego zawodu. Przyk³adem ta-

kim mo¿e byæ skazany, który nie poinformowa³ o swojej chorobie, a kon-
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kretnie epilepsji, s¹du ani te¿ lekarza. Dopiero w trakcie szkolenia BHP

osoba ta przyzna³a siê do swojego schorzenia. W takich przypadkach skaza-

ni odsy³ani s¹ do swojego kuratora, w celu wyszukania im pracy, która po-

mimo choroby umo¿liwi wykonanie zas¹dzonej kary.

W wiêkszoœci przypadków szkolenie koñczy siê ocen¹ pozytywn¹. Ska-

zani otrzymuj¹ wówczas wszelkie ochrony osobiste wymagane na stanowis-

kach: kamizelki odblaskowe, rêkawice, maski, pó³maski i ochronniki s³u-

chu, jak te¿ narzêdzia pracy.

Przydzielani s¹ do pracy z etatowymi pracownikami firmy. Dziêki temu

generalnie nie odnotowuje siê problemów z organizacj¹ pracy skazanych,

jak te¿ problemów z przestrzeganiem przepisów. W zwi¹zku z tym w staty-

stykach spó³ki nie zarejestrowano ¿adnego wypadku skazanego przy wyko-

nywaniu pracy zamiatacza.

Prze³o¿eni przeprowadzaj¹ codziennie rutynowe kontrole przebiegu

pracy skazanych, czyli ich obecnoœæ w miejscu pracy, sumiennoœæ wykony-

wania powierzonych obowi¹zków, jak te¿ zachowanie siê w miejscu pracy.

W celu sprawdzenia przestrzegania przepisów bezpieczeñstwa i higieny

pracy kontrole przeprowadza równie¿ inspektor ds. BHP i P.PO¯.

5. Nastêpnie skazany przystêpuje do w³aœciwej realizacji orzeczonego

wyroku. Wykonywana przez niego praca jest nieodp³atna, prowadzona pod

dozorem wyznaczonego pracownika z ramienia MPO Sp. z o.o. W przedsiê-

biorstwie prowadzi siê imienn¹ ewidencjê odpracowanych godzin. Ponad-

to skazany stawiaj¹c siê do pracy podpisuje listê obecnoœci, na której obok

jego podpisu widnieje wpisana przez nadzoruj¹cego liczba godzin odpraco-

wana przez niego w danym dniu.

6. Wykonywanie przez skazanego na³o¿onych wyrokiem zadañ odbywa

siê w godzinach pracy naszego zak³adu, tj. od godz. 6, 00 do godz. 14, 00;

sporadycznie w godzinach popo³udniowych po uprzednim uzgodnieniu te-

go faktu z w³aœciwym dla skazanego kuratorem. Sytuacja taka wynika

z proœby skazanego i podlega zawsze odrêbnej analizie oraz ocenie, a pod-

stawê stanowi sytuacja rodzinna i zawodowa skazanego.

7. W dni wolne od pracy wykonanie przez skazanego nieodp³atnej, do-

zorowanej pracy mo¿liwe jest tylko i wy³¹cznie w okresie 1 listopada –

31 marca, tj. prowadzenia przez nas „akcji zimowej” polegaj¹cej na utrzy-

maniu przejezdnoœci dróg miejskich i szlaków komunikacyjnych.

8. Po zakoñczeniu miesi¹ca kalendarzowego, na podstawie list obecno-

œci sporz¹dzane s¹ imienne zestawienia i informacje o przepracowanych

i nieprzepracowanych godzinach. Nastêpnie imienne informacje przesy³a-

ne s¹ do kuratorów;
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9. Z tytu³u organizowania prac dla skazanych spó³ka nasza uzyskuje ulgê

w podatku dochodowym w wysokoœci 50% wartoœci wyliczonego za pracê

skazanych wynagrodzenia.

10. Na podstawie bie¿¹cej analizy odpracowania na³o¿onej kary z chwil¹

zakoñczenia wykonywania jej przez skazanego dokumentacja z tym

zwi¹zana jest archiwizowana z mo¿liwoœci¹ odtworzenia przebiegu wy-

konania kary.

Wype³nianie ustawowych obowi¹zków w zakresie probacji karnej w ci¹gu

10 lat pozwala na wysuniêcie tezy, i¿ liczba skazanych prawomocnymi wyro-

kami na wykonanie nieodp³atnej, dozorowanej pracy na cele spo³eczne sys-

tematycznie wzrasta, co prezentuje poni¿sza tabela:

Tabela nr 1

Lata
Liczba

skierowañ
Liczba

odpracowuj¹cych
Liczba godzin

odpracowanych

1994 152 202 4 810

1995 212 277 6 051

1996 353 367 8 986

1997 361 314 7 682

1998 374 391 10 487

1999 234 360 7 761

2000 345 555 12 136

2001 749 1 136 27 678

2002 670 1 201 29 199

2003 (I-X) 730 1 525 34 719

�ród³o: MPO Sp. z o.o. Toruñ

Reasumuj¹c powy¿sze nale¿y przedstawiæ jednoczeœnie pozytywne, jak

i negatywne aspekty zatrudniania skazanych w ramach wype³niania wyro-

ków s¹dowych kary ograniczenia wolnoœci z rygorem nieodp³atnej, dozorowa-

nej pracy na cele spo³ecznie u¿yteczne. Wieloletnia praktyka w tym zakresie

pozwala na stwierdzenie, i¿ do pozytywnych stron tej formy odbywania kary

mo¿emy zaliczyæ:

1. przydatnoœæ i pomoc skazanych w realizacji powierzonych nam zadañ

z zakresu oczyszczania i utrzymania czystoœci w mieœcie;

2. wzbudzanie poszanowania dla pracy w³asnej oraz innych;

3. nauka podstawowych zasad wspó³¿ycia spo³ecznego i dzia³alnoœci

w grupie;
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4. wzmacnianie poczucia w³asnej wartoœci, sumiennoœci, rzetelnoœci

oraz wiary w siebie;

5. wskazywanie w³aœciwej drogi ¿ycia i przystosowania spo³ecznego; sza-

cunku do norm prawnych i moralnych;

6. umo¿liwienie skazanemu odnalezienie w³asnej to¿samoœci i miejsca

w œrodowisku lokalnym;

7. nawi¹zanie nowych kontaktów skutkuj¹cych zerwaniem z przesz³o-

œci¹ i demoralizuj¹cym otoczeniem.

Pamiêtajmy jednak, i¿ efekty takie mo¿liwe s¹ do zyskania tylko i wy-

³¹cznie przy aktywnej postawie samego skazanego. W ¿aden inny sposób

nie jesteœmy w stanie mu pomóc, a sama kara nie odniesie przewidywane-

go skutku wychowawczego. Skazany swoj¹ postaw¹ i zachowaniem ju¿ na

wstêpie zyskuje od spo³eczeñstwa kredyt zaufania, co znajduje swoje od-

zwierciedlenie w próbie, jakiej zostaje poddany. Nieizolacyjnoœæ zastoso-

wanych przez s¹d œrodków karnych stanowi tak¹ w³aœnie próbê jego postaw

i d¹¿eñ.

Generaln¹ zasad¹ jest, ¿e wiêkszoœæ skazanych odpracowuj¹cych karê

wykonuje na³o¿one na nich zadania i obowi¹zki s³u¿bowe w sposób w³aœci-

wy, sumienny, z du¿ym zaanga¿owaniem i pomimo specyfiki pracy – z ini-

cjatyw¹ w³asn¹. Pozwala to na prowadzenie nadzoru na poziomie jakoœcio-

wym i ogranicza tym samym iloœæ si³ i œrodków ze struktur w³asnych

niezbêdnych do wykonania okreœlonego frontu robót. Sytuacja taka po-

zwala na tworzenie specyficznych grup i brygad pracy sk³adaj¹cych siê

w wiêkszoœci ze skazanych, a liczba pracowników etatowych naszej spó³ki

ograniczona jest do niezbêdnego minimum. Daje to wymierne efekty w re-

alizacji z jednej strony podstawowych i prostych prac przez skazanych,

a z drugiej strony pozwala na pe³niejsze i zwiêkszone etatowo wykorzysta-

nie pracowników MPO Sp. z o.o. przy innych, nierzadko specjalistycznych

pracach.

Jak w ka¿dej spo³ecznoœci, tak i wœród skazanych znajduj¹ siê osoby

o ugruntowanej postawie spo³eczno-moralnej, które swoim zachowaniem

dezorganizuj¹ ca³kowicie podstawy pracy w naszym zak³adzie i w sposób

jaskrawy, wrêcz prowokacyjny ³ami¹ zasadê probacji. Ich negatywny stosu-

nek do wymiaru sprawiedliwoœci, odpowiedzialnoœci oraz wspó³¿ycia spo-

³ecznego ma wiele przejawów:

1) niepunktualnoœæ w stawiennictwie do pracy, co charakteryzuje siê

dowolnoœci¹ godzin rozpoczêcia pracy, jej czasu, jak i zakoñczenia. Znane

s¹ przypadki, gdy skazany stawia³ siê do pracy w godzinach po³udniowych,

rozpoczyna³ pracê, by po jednej godzinie j¹ zakoñczyæ;
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2) w naszej dokumentacji odzwierciedlenie znajduj¹ przypadki sta-

wiennictwa skazanych do pracy pod wp³ywem alkoholu lub podobnie dzia-

³aj¹cego œrodka. Odnotowano równie¿ za¿ywanie przez skazanych œrodków

odurzaj¹cych w postaci oparu kleju na terenie zak³adu pracy;

3) skazani samowolnie opuszczaj¹ wyznaczone stanowiska pracy tu¿ po

jej rozpoczêciu i powracaj¹ przed zakoñczeniem dnia pracy, domagaj¹ siê

jednoczeœnie zaliczenia ca³ej dniówki.

Jak pañstwo widz¹, na powy¿szych przyk³adach u skazanych wystêpuje

samoistna dowolnoœæ w interpretacji i realizacji postanowieñ s¹du. Tym sa-

mym zachowaniem swoim wp³ywaj¹ negatywnie na tych, którzy postaw¹

swoj¹ d¹¿¹ do samopoprawy. Istotnym mankamentem legislacyjnym jest

brak jakichkolwiek przepisów prawnych umo¿liwiaj¹cych takim zak³adom

jak nasz egzekwowanie od skazanego sumiennego wykonywania swoich

obowi¹zków. Wprawdzie ka¿dorazowo o takich nadu¿yciach informujemy

pisemnie w³aœciwego kuratora, to jednak¿e iloœæ negatywnych zachowañ

nie ulega zmniejszeniu. Wyd³u¿anie siê procedur egzekucji w³aœciwego

wype³niania zobowi¹zañ s¹du stoi w jawnej sprzecznoœci z zasad¹ nieu-

chronnoœci kary. Tym samym skazani wielokrotnie daj¹ temu wyraz swoim

negatywnym zachowaniem wobec pracowników naszej firmy i jakoœci¹ wy-

konywanej kary.

Na zakoñczenie chcia³bym zaprezentowaæ pañstwu swoje stanowisko

w kwestii stosowania nieizolacyjnych œrodków karnych. Nieodp³atna, dozo-

rowana praca na cele spo³eczne mo¿e byæ z jednej strony form¹ kary zastêp-

czej w zamian za grzywnê, a z drugiej strony g³ównym obowi¹zkiem na³o-

¿onym przez s¹d na skazanego na karê ograniczenia wolnoœci. W dzia³alnoœci

probacyjnej nale¿y doceniæ wartoœæ pracy skazanych, która staje siê przede

wszystkim œrodkiem oddzia³ywania resocjalizacyjnego. Dlatego te¿ rozwija-

nie zatrudnienia na tym obszarze winno stanowiæ istotny element wszelkie-

go typu programów zapobiegania i zwalczania przestêpczoœci.



Ewa Wasiak-£apiñska

Wolnoœæ dozorowana
a kuratela s¹dowa

– stan obecny i perspektywy

— Jaka jest rola kuratora s¹dowego w systemie probacji?

— Czy kuratela jest instytucj¹ nowoczesn¹?

— Czy kurator s¹dowy jest w stanie, w œwietle obowi¹zuj¹cych przepi-

sów prawa, skutecznie oddzia³ywaæ na skazanego w warunkach wolnoœci

dozorowanej?

Te i inne pytania zwi¹zane z obowi¹zuj¹cym w Polsce systemem praw-

nym, a dotycz¹ce sensu istnienia kurateli i jej przysz³oœci zadaj¹ sobie oso-

by zwi¹zane z tworzeniem przepisów prawa, naukowcy, psychologowie, pe-

dagodzy, a przede wszystkim kuratorzy s¹dowi.

Probacja jest systemem funkcjonuj¹cym od lat z powodzeniem w Sta-

nach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich i w wielu

krajach zachodnioeuropejskich. W Polsce system probacji znajduje siê

ci¹gle na etapie rozwoju, modyfikacji i poszukiwania w³aœciwych kierun-

ków dzia³ania. Nie ma jednak w¹tpliwoœci, ¿e nowe pr¹dy w dziedzinie

profilaktyki i resocjalizacji zmieniaj¹ pojêcie przestêpczoœci i kary, a liczne

œrodki prawne pozwalaj¹ na coraz bardziej skuteczne dzia³ania i kszta³to-

wanie efektywnego realizowania œrodków karnych, zwi¹zanych z podda-

niem sprawcy próbie w warunkach wolnoœci dozorowanej.

Probacja, jako wolnoœciowa metoda naprawcza, jest alternatywna wobec

kary pozbawienia wolnoœci, najchêtniej widzianej przez opiniê spo³eczn¹.

Osadzenie skazanego w zak³adzie karnym i poddanie go permanentnej

kontroli z punktu widzenia spo³eczeñstwa bêd¹cego œwiadkiem coraz wiê-

kszego wzrostu przestêpczoœci i brutalizacji ¿ycia stanowi najbezpieczniej-
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sze rozwi¹zanie. Jednak w rzeczywistoœci skutki takich dzia³añ wobec

wielu sprawców przestêpstw przynosz¹ czêsto odwrotne skutki.

Probacja jest rozumiana jako dzia³ania maj¹ce na celu resocjalizacjê ska-

zanego w warunkach wolnoœciowych, a istot¹ pracy kuratora jest indywi-

dualne podejœcie do ka¿dego podopiecznego, pomoc w spo³ecznej readapta-

cji, zapobieganie powrotowi do przestêpstwa lub przejawom demoralizacji.

Kurator s¹dowy stosuj¹c zawodow¹ wiedzê i umiejêtnoœci u³atwia podo-

piecznemu znalezienie miejsca w spo³eczeñstwie lub powrót do niego.

Z jednej strony wspó³tworzy z podopiecznym program zmian lub elimina-

cji niepo¿¹danych postaw i nawyków, z drugiej strony ma do spe³nienia za-

dania kontrolne i restrykcyjne. Zadania kuratora s¹dowego nale¿y okreœlaæ

w kategoriach zmiany systemu wartoœci skazanego, tak aby sta³y siê one

zbie¿ne z wartoœciami wyznawanymi przez ogó³ spo³eczeñstwa. Jego zada-

nie to tak¿e pomoc skazanemu, aby ten zmieni³ swoje zachowanie, potrafi³

konstruktywnie wspó³¿yæ z innymi i postêpowaæ tak, aby by³ akceptowany

przez spo³eczeñstwo. Ten cel mo¿liwy jest do osi¹gniêcia poprzez pracê

z jednostk¹ oraz modyfikacjê otoczenia, aby wprowadziæ zdrowszy klimat

spo³eczny i unikn¹æ efektu tzw. stygmatyzacji.

Obserwuj¹c postawê podopiecznego oraz charakter kontaktów spo³ecz-

nych, kurator s¹dowy jest w stanie na bie¿¹co dokonywaæ diagnozy œrodo-

wiskowej i korygowaæ asocjalne elementy osobowoœci. Okres próby, na jaki

poddany jest przez s¹d sprawca przestêpstwa, to czas wspólnej pracy skaza-

nego i kuratora. Mo¿liwoœæ prowadzenia tej pracy w warunkach wolnoœcio-

wych stanowi swego rodzaju wyzwanie dla osoby poddanej próbie i kuratora.

Tu nikt nie zwolni skazanego od koniecznoœci podejmowania decyzji i ja-

kichkolwiek dzia³añ w okresie odbywania kary. To on sam musi wykazaæ

siê aktywnoœci¹ i chêci¹ zmiany swej postawy. Kurator pe³ni nie tylko rolê

kontroln¹, jest tak¿e doradc¹, mediatorem pomiêdzy podopiecznym, jego

rodzin¹, œrodowiskiem, w którym przebywa, i oparciem dla niego. Oprócz

pracy z samym skazanym, w obszarze dzia³añ probacyjnych podejmowane

s¹ dzia³ania z szeroko rozumianym ekosystemem skazanego, czyli jego naj-

bli¿szym otoczeniem. To czêsto w tym obszarze le¿y przyczyna pope³nie-

nia przestêpstwa b¹dŸ powstania zachowañ antyprawnych. Zmiana jedynie

postawy samego sprawcy nie przyniesie efektu bez skutecznego oddzia³y-

wania na jego ekosystem.

Czy kuratela jest instytucj¹ nowoczesn¹?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieæ na to pytanie. Na pojêcie kurateli

nowoczesnej sk³ada siê bowiem kilka czynników wzajemnie na siebie

wp³ywaj¹cych. Bez w¹tpienia s¹ to takie elementy jak: ogólna kondycja

536



wymiaru sprawiedliwoœci, sytuacja spo³eczno-ekonomiczna w kraju, stan

wiedzy i dotychczasowe osi¹gniêcia kurateli, a tak¿e zakres obowi¹zków

i uprawnieñ samych kuratorów s¹dowych okreœlonych w ustawie o kurato-

rach s¹dowych z dnia 27.07.2001 r. i innych aktach prawnych. Dwa pierw-

sze elementy s¹ niezale¿ne i nie pozostaje nic innego jak dostosowanie siê

do nich i maksymalne wykorzystanie tych zasobów, jakie w danej chwili s¹

dostêpne. Warto siê jednak skoncentrowaæ na tym, jaki jest stan wiedzy

w zakresie kurateli s¹dowej. Jak wygl¹da przygotowanie osób pe³ni¹cych

funkcjê kuratora s¹dowego, jakie metody i techniki oddzia³ywania stosuje

siê w pracy ze skazanymi i jakie warunki organizacyjne zapewnia siê s³u¿-

bie kuratorskiej do realizacji powierzonych zadañ.

Prze³omowym momentem dla kurateli s¹dowej by³o uchwalenie ustawy

o kuratorach s¹dowych w dniu 27.07.2001 r. Ustawa ta œciœle okreœla zakres

obowi¹zków i uprawnieñ kuratorów, niezbêdne kwalifikacje oraz miejsce

w strukturze wymiaru sprawiedliwoœci. Umacnia pozycjê kurateli s¹do-

wej i przyczynia siê do jej profesjonalizacji. Profesjonalizacja ta jest wyra¿o-

na w okreœleniu niezbêdnych warunków, jakimi musi wykazaæ siê kandydat

na kuratora s¹dowego. Jednym z podstawowych wymagañ jest posiadanie

wykszta³cenia wy¿szego z zakresu pedagogiki, psychologii lub socjologii. S¹

to te dziedziny wiedzy, które musz¹ byæ œwiadomie wykorzystywane w co-

dziennej pracy kuratora s¹dowego. Eliminuje siê w ten sposób przypadko-

woœæ czy te¿ intuicyjnoœæ podejmowanych w przysz³oœci dzia³añ bez kura-

torów. O powadze, z jak¹ podchodzi siê do dzia³añ probacyjnych, œwiadczy

fakt, i¿ przysz³y kurator zawodowy odbywa roczn¹ aplikacjê pod opiek¹ pa-

trona, w czasie której jest kompleksowo szkolony i zapoznawany ze specyfi-

k¹ wykonywania zawodu przy jednoczesnym ograniczeniu kompetencji, tak

aby podopieczny nie pad³ ofiar¹ jego ewentualnych b³êdów. Ka¿dy kurator

zawodowy bierze udzia³ w ró¿nego rodzaju szkoleniach, choæ w rzeczywisto-

œci ich czêstotliwoœæ nie zaspokaja rzeczywistych potrzeb wynikaj¹cych

z wielu zmian w przepisach prawnych i ich nowelizacji.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e kuratorzy s¹dowi coraz czêœciej podejmuj¹ we w³a-

snym zakresie dalsze kszta³cenie czy to na studiach podyplomowych, czy

koñcz¹c kursy przygotowuj¹ce do wspó³pracy z ró¿nymi grupami podopie-

cznych, np. chorych psychicznie, uzale¿nionych od œrodków odurzaj¹cych,

szczególnie niebezpiecznych oraz z dewiacjami na tle seksualnym. Jest to

wyrazem wzrastaj¹cej potrzeby pog³êbiania wiedzy zawodowej i samoœwia-

domoœci s³u¿by kuratorskiej. Nie jest to jednak ten typ kszta³cenia perma-

nentnego, o jaki od wielu lat ubiega siê œrodowisko kuratorskie, a wiêc

organizowany i finansowany przez pañstwo w postaci np. zorganizowania
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Centrum Kszta³cenia Kuratorów Zawodowych przy Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci lub podobny rodzaj kszta³cenia. Jak wczeœniej wspomnia³am,

kuratela s¹dowa korzysta z osi¹gniêæ takich dziedzin nauki jak: psycholo-

gia, pedagogika czy socjologia. Na potrzeby kurateli przeniesiono metody

dzia³ania zwi¹zane z prac¹ z indywidualnym przypadkiem czy pracê w œro-

dowisku skazanego. Niestety, praktyka weryfikuje teoriê. Faktycznie wiêk-

szoœæ dzia³añ kuratorskich ma charakter kontrolny. Przyczyn takiego stanu

rzeczy jest kilka. Jedn¹ z podstawowych przeszkód jest zbyt du¿e obci¹¿e-

nie kuratorów s¹dowych wynikaj¹ce z niewystarczaj¹cej liczby etatów

w stosunku do za³o¿onego standardu obci¹¿enia (Rozporz¹dzenie MS z dnia

9.06.2003 r. w sprawie standardów obci¹¿enia), stale zwiêkszaj¹cej siê

liczby prowadzonych spraw oraz koniecznoœci prawid³owej realizacji prze-

pisów zawartych w rozporz¹dzeniach MS z dnia 07.06.2002 r. i 12.06.2003 r.,

a dotycz¹cych wymogów formalnych.

W nat³oku ogromnej liczby prowadzonych dozorów najczêœciej brakuje

czasu na podejmowanie efektywnej wspó³pracy np. z instytucjami, które

w swoim statucie przewiduj¹ pomoc skazanym lub s¹ do niej zobligowane.

Mimo trudnoœci kuratorzy podejmuj¹ takie dzia³ania i wykorzystuj¹ ich za-

soby, by stworzyæ swego rodzaju koalicjê instytucji wspieraj¹cych dzia³ania

podopiecznego.

Realizuj¹c swoje obowi¹zki kuratorzy zawodowi napotykaj¹ równie¿ pro-

blemy dotycz¹ce ró¿nych sfer dzia³alnoœci w œrodowisku lokalnym i przy or-

ganizacji pomocy postpenitencjarnej.

Najczêœciej wystêpuj¹cym problemem jest pozorowana wspó³praca

z urzêdami pracy. Przy obecnych problemach na rynku pracy praktycznie

przedstawiciele wszystkich grup zawodowych maj¹ trudnoœci ze znale-

zieniem zatrudnienia. W tej sytuacji prawie bez szans na znalezienie pra-

cy pozostaj¹ osoby karane. Wszelkie dzia³ania, realizowane programy

dotycz¹ce zatrudnienia i przeciwdzia³ania bezrobociu dotycz¹ osób pozo-

staj¹cych bez pracy i jej poszukuj¹cych. Dzia³ania te dotycz¹ zazwyczaj

przekwalifikowania zawodowego, uzupe³niania wykszta³cenia, podno-

szenia kwalifikacji i przynosz¹ skutek w postaci zwiêkszenia szans na

znalezienie zatrudnienia. Jednak brak jest dzia³añ zachêcaj¹cych praco-

dawców do zatrudniania osób karanych poprzez np. przyznanie œrodków

na tworzenie nowych miejsc pracy dla naszych podopiecznych, którzy s¹

osobami naznaczonymi na rynku pracy. Brak jest wspó³pracy podmiotów

gospodarczych, urzêdów pracy i kuratorów przy tworzeniu mo¿liwoœci za-

trudniania osób karanych. Niezbêdne by³oby wdro¿enie odpowiednich

unormowañ prawnych.
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W chwili obecnej wiêkszoœæ osób pozostaj¹cych pod dozorem kuratora,

które otrzymaj¹ ofertê pracy, nie jest przyjmowana do pracy z uwagi na ka-

ralnoœæ.

Kolejnym istotnym problemem dostrzeganym przez kuratorów zawodo-

wych jest brak koordynacji dzia³añ podejmowanych przez instytucje po-

mocowe ró¿nych sektorów i szczebli. Powszechnym zjawiskiem jest dublo-

wanie podejmowanych dzia³añ pomocowych. Zdarza siê, ¿e kilka instytu-

cji, w tym równie¿ kuratorzy zawodowi, podejmuj¹ i planuj¹ te same

dzia³ania lub nie podejmuj¹ ich wcale wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e robi to

ktoœ inny. Os³abia to skutecznoœæ procesu pomocowego i probacyjnego,

zwiêksza koszty i obni¿a skutecznoœæ udzielania pomocy. W wyniku tego

zwiêksza siê prawdopodobieñstwo, ¿e osoby potrzebuj¹ce pomocy mog¹

jej nie otrzymaæ, a niektóre otrzymaj¹ j¹ kilkakrotnie.

Koordynacja dzia³añ pomocowych na terenie gminy, wymiana informa-

cji i wspó³praca pozwoli³yby na lepsze planowanie pomocy, odpowiedni

podzia³ zaplanowanych dzia³añ, zwiêksza³yby efektywnoœæ dzia³añ i kon-

trolê podmiotów zobligowanych do udzielania pomocy. Wspó³praca przed-

stawicieli ró¿nych instytucji pomocowych z s¹dem mog³aby przynieœæ

efekty w postaci wypracowania œcis³ych zasad wspó³pracy. Koordynacja

dzia³añ przebiega³aby w konkretnych przypadkach tych samych podopie-

cznych, co mog³oby zapobiec w przysz³oœci takim sytuacjom, jaka mia³a

miejsce w tzw. sprawie ³ódzkiej.

Wiele problemów przysparza planowanie i w³aœciwa realizacja pomocy

postpenitencjarnej z uwagi na pozostaj¹ce do dyspozycji kuratorów skromne

œrodki finansowe, które nie pozwalaj¹ na systematyczn¹, d³ugofalow¹ pomoc

materialn¹. Wysokoœæ udzielanej pomocy nie zawsze pozwala na zaspokoje-

nie podstawowych potrzeb osób skazanych i ich rodzin. W obecnej sytuacji

poziom zatrudnienia w zak³adach karnych nie daje mo¿liwoœci wypracowa-

nia wiêkszych œrodków finansowych. Dlatego te¿ wydaje siê zasadne zaan-

ga¿owanie zasobów finansowych i organizacyjnych struktur pomocy spo³e-

cznej na szczeblu gminy. W ustawie o pomocy spo³ecznej zawarte zosta³y

rozwi¹zana umo¿liwiaj¹ce wspó³pracê kuratorów s¹dowych z pracownikami

socjalnymi w zakresie œwiadczenia pomocy postpenitencjarnej podopiecz-

nym i ich rodzinom. Ustawa o pomocy spo³ecznej stwarza mo¿liwoœci za-

pewnienia pomocy materialnej, rzeczowej, ¿ywnoœciowej, prawnej i insty-

tucjonalnej w zakresie potrzeb zg³aszanych przez skazanych opuszczaj¹cych

jednostki penitencjarne i ich rodziny pozostaj¹ce w trudnej sytuacji ¿ycio-

wej. Szersza i aktywniejsza wspó³praca w tym zakresie, przy odpowiedniej

pracy z osobami skazanymi mo¿e przynieœæ efekty w postaci szybszego usa-

539



modzielniania siê, zapobiegania powrotowi do przestêpstwa, przezwyciê-

¿ania trudnoœci napotykanych po opuszczeniu zak³adu karnego.

Planowanie i realizacja planu pomocy postpenitencjarnej po opuszcze-

niu zak³adu karnego, w przypadkach wymagaj¹cych d³ugoterminowego

oddzia³ywania, powinna trwaæ nawet do 6 miesiêcy. Aby okreœliæ najw³a-

œciwszy plan pracy resocjalizacyjnej, kurator winien zapoznaæ siê z sytuacj¹

bytow¹ i œrodowiskow¹ podopiecznego, wzglêdem którego planowana jest

pomoc. Pomocne mog¹ okazaæ siê informacje posiadane przez pracowni-

ków oœrodków pomocy spo³ecznej maj¹cych rozeznanie co do sytuacji ro-

dzinnej osób objêtych dozorem i mo¿liwoœci wspó³pracy z rodzin¹ w tym

procesie pomocowym. Mo¿liwoœci te s¹ czêsto niewykorzystywane, a pla-

nowanie pomocy ogranicza siê jedynie do udzielenia jednorazowej pomocy

finansowej, co jest dalece niewystarczaj¹ce.

Proces przygotowawczy do opuszczenia zak³adu karnego przez skazane-

go jest okresem, w trakcie którego winien zostaæ nawi¹zany kontakt z kura-

torem s¹dowym i innymi podmiotami, m.in. z pracownikami oœrodków

pomocy spo³ecznej, którzy powinni byæ wspó³odpowiedzialni za proces

przebiegu readaptacji w warunkach wolnoœciowych w przysz³ym miejscu

pobytu podopiecznego.

Wspó³praca kuratorów s¹dowych z jednostkami penitencjarnymi jest

œciœle okreœlona przez stosowne przepisy prawne i w zasadzie przebiega pra-

wid³owo. Pod dyskusjê jednak poddaæ mo¿na utworzenie zespo³u readap-

tacyjnego, którego zadaniem bêdzie zaplanowanie pomocy w miejscu po-

bytu skazanego po opuszczeniu zak³adu karnego. Planowanie to mog³oby

siê odbywaæ podczas pobytu skazanego w zak³adzie karnym i uwzglêdniaæ

dostêpne formy pomocy, sytuacjê skazanego i jego potrzeby. Sporz¹dzony

plan w postaci kontraktu móg³by byæ przekazywany do przedstawicieli insty-

tucji uczestnicz¹cych w tym procesie pomocowym, tj. w³aœciwy ze wzglêdu

na miejsce pobytu skazanego kurator s¹dowy, pracownik socjalny, dzielnico-

wy, przedstawiciel oœrodka wsparcia.

Pomoc postpenitencjarna, choæ osi¹ga coraz lepsze efekty, jest ci¹gle je-

szcze s³abym ogniwem polityki penitencjarnej i postpenitencjarnej. Ko-

niecznoœci¹ jest przeznaczenie wiêkszych œrodków finansowych, jak równie¿

stworzenie przepisów prawnych, które wp³yn¹ na tworzenie miejsc pracy

dla osób pozbawionych wolnoœci. Trzeba zdawaæ sobie sprawê, ¿e dobrze

funkcjonuj¹ca pomoc postpenitencjarna jako element procesu resocjaliza-

cji ma znaczny wp³yw na zmniejszenie zjawiska powrotnoœci skazanych do

przestêpstwa i dla dobra ca³ego spo³eczeñstwa powinna byæ w zaintereso-

waniu elit rz¹dz¹cych.
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Zebrane doœwiadczenia, poczynione obserwacje oraz analiza sytuacji ¿y-

ciowej i zachowania osób, wobec których zastosowano karê pozbawienia

wolnoœci, pozwalaj¹ na sformu³owanie kilku wniosków.

Wykonanie kary pozbawienia wolnoœci pog³êbia i potêguje proces de-

moralizacji osób osadzonych w wyniku oddzia³ywania œrodowiska prze-

stêpczego. Dotyczy to g³ównie m³odocianych, karanych po raz pierwszy

i niemaj¹cych sprecyzowanych celów ¿yciowych. Osoby te przebywaj¹c

w jednostce penitencjarnej pozbawione s¹ mo¿liwoœci zaspokajania po-

trzeb wy¿szych i pe³nienia niektórych ról spo³ecznych na takim poziomie

jak w warunkach wolnoœciowych. Potrzeby te zaspokajane s¹ w sposób

zmodyfikowany, dostosowany do mo¿liwoœci, jakie stwarzaj¹ warunki po-

bytu w zak³adzie karnym, co przyczynia siê do przyswojenia nawyków osób

zdemoralizowanych.

U czêœci osób osadzonych pobyt w jednostkach penitencjarnych powo-

duje niejednokrotnie zaniechanie dzia³añ w zakresie poprawy swojej sytu-

acji ¿yciowej. Stosowanie kar izolacyjnych ma równie¿ negatywny wp³yw

na rodzinê osadzonego. Pogorszenie sytuacji ¿yciowej zwi¹zane jest naj-

czêœciej z utrat¹ Ÿróde³ dochodów lub zmniejszeniem œrodków finanso-

wych, co nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb ¿yciowych

cz³onków rodziny skazanego. Prowadzi to czêsto do os³abienia wiêzi ro-

dzinnych i rozpadu rodziny, co w efekcie daje skazanym mniejsze szanse

na powrót do rodziny i readaptacjê spo³eczn¹.

Izolacja podopiecznych w jednostkach penitencjarnych powoduje bez-

radnoœæ, nieumiejêtnoœæ samodzielnego ¿ycia na wolnoœci, a nawet lêk

przed opuszczeniem zak³adu karnego. Ponadto cechuje skazanych os³abie-

nie potrzeb kontaktu spo³ecznego i intelektualnego. Potrzeby s¹ zastêpo-

wane zachowaniami egoistycznymi.

Wydaje siê, i¿ kuratela s¹dowa winna byæ alternatyw¹ dla orzekanych

kar izolacyjnych powszechnie stosowan¹. Nak³ady ponoszone przez pañ-

stwo na rozwój nowoczesnej kurateli s¹dowej s¹ i bêd¹ ni¿sze od ponosze-

nia kosztów pobytu skazanego w jednostce penitencjarnej. Czêsto nie do

odrobienia s¹ straty, jakie ponosi spo³eczeñstwo wobec osób m³odocianych

osadzonych, które mog³yby byæ poddane próbie w warunkach wolnoœcio-

wych w szerszym zakresie ni¿ dotychczas. Wydaje siê równie¿, i¿ izolacja

powinna byæ stosowana wy³¹cznie wobec osób szczególnie niebezpiecz-

nych, zdemoralizowanych i sprawców ciê¿kich przestêpstw enumeraty-

wnie wymienionych w Kodeksie karnym. Zmiany osobowoœciowe u osób

m³odocianych, o ma³ym stopniu demoralizacji lub u sprawców czynów

o niewielkiej szkodliwoœci spo³ecznej, osadzonych w jednostkach peniten-
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cjarnych wymagaj¹ po zwolnieniu wieloletniej pracy pedagogicznej kura-

tora i stosowania specjalistycznych porad psychologicznych, których efekty

widoczne bêd¹ w dalszej perspektywie. Wyniki oddzia³ywañ prawnopeda-

gogicznych kuratora stosowanych przy wykonywaniu orzeczeñ s¹dowych,

zwi¹zanych z poddaniem sprawy próbie, s¹ efektywniejsze, gdy¿ podopie-

czny nie jest „wyjmowany” z rodziny i ze œrodowiska, w którym ¿yje, a ku-

rator s¹dowy mo¿e lepiej go wspieraæ i kontrolowaæ przy wykonywaniu

obowi¹zków wynikaj¹cych z treœci orzeczenia oraz mo¿liwoœci i potrzeb do-

zorowanego. Kurator s¹dowy, mimo czêstego braku koalicji lokalnych, jest

w stanie skutecznie i efektywnie oddzia³ywaæ na skazanego i jego najbli¿-

sze otoczenie w celu jego pe³nej readaptacji i resocjalizacji. Wiedza i umie-

jêtnoœci kuratorów zawodowych, koordynowanie i w³aœciwa wspó³praca z

instytucjami i organizacjami pomocowymi, sprawne i celowe stymulowanie

zachowañ skazanego – równie¿ poprzez ukierunkowan¹ pomoc postpeni-

tencjarn¹ – skutkuj¹ redukcj¹ zachowañ antyprawnych, wykonywaniem

obowi¹zków naprawczych, podejmowaniem przez skazanych ról spo³ecznie

po¿¹danych.

Kuratela jest instytucj¹ nowoczesn¹ i perspektywiczn¹. W ostatnich la-

tach budowana jest profesjonalna s³u¿ba kuratorska zarówno pod k¹tem

przepisów prawnych, przygotowania zawodowego, jak i pog³êbiania wie-

dzy merytorycznej. Potencja³ ten nale¿y wykorzystywaæ w sposób zgodny

z kwalifikacjami, tak¿e poprzez wyposa¿enie s¹dowej s³u¿by kuratorskiej

w nowoczesne œrodki techniczne (komputery, faksy, ksero) u³atwiaj¹ce

prawid³ow¹ organizacjê pracy i w³aœciwe wykonywanie obowi¹zków.



Dr in¿. Marian Mazur

Kuratela
i pomoc postpenitencjarna

Jedn¹ z form kurateli nad osobami, które wesz³y w konflikt z prawem,

jest kierowanie ich na mocy postanowienia s¹du do komunalnych zak³a-

dów pracy, w których w ramach odbywania kary ograniczenia wolnoœci wy-

konuj¹ nieodp³atnie pracê lub wykonuj¹ prace na rzecz spo³ecznoœci lokal-

nej. W niniejszym wyst¹pieniu przedstawiono doœwiadczenia zebrane

w gminie Szczebrzeszyn.

Gmina Szczebrzeszyn jest gmin¹ typowo rolnicz¹. Na obszarze 123 km2

zamieszkuje 12 586 osób, z czego ponad 5 tys. mieszka w mieœcie. Zdecy-

dowana wiêkszoœæ mieszkañców utrzymuje siê z rolnictwa. Bezrobocie re-

jestrowane w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Zamoœciu wynosi 1211 osób,

natomiast bezrobocie ukryte szacuje siê na ok. 1000 osób, ³¹cznie daje to

ok. 30% stopê bezrobocia.

Szczebrzeszyn to miasteczko na granicy Roztocza, oœrodek turystyczny

na terenie Szczebrzeszyñskiego Parku Krajobrazowego. Jest tak¿e oœrod-

kiem handlowo-us³ugowym dla okolicznej ludnoœci, jak równie¿ wa¿nym

punktem pe³ni¹cym rolê dydaktyczno-wychowawcz¹. Funkcjonuj¹ dwa

znacz¹ce zak³ady przemys³owe: Cukrownia Klemensów S.A. i Zak³ady

T³uszczowe w Bodaczowie oraz mniejsze zak³ady i przetwórnie bran¿y

przemys³u rolno-spo¿ywczego i drzewnego.

W roku 2002 na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn stwierdzono ok.

380 drobnych przestêpstw, g³ównie o charakterze kradzie¿y cudzej rzeczy,

samochodu, kradzie¿y z w³amaniem, przestêpstw drogowych. Jeœli zaœ cho-

dzi o wykroczenia, to odnotowano ogó³em ok. 440 wykroczeñ, m.in. prze-

ciwko porz¹dkowi publicznemu, drogowych (z udzia³em nietrzeŸwych

pieszych), dotycz¹cych ochrony przyrody.
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W roku 2002 S¹d Rejonowy w Zamoœciu skierowa³ do Urzêdu Miejskie-

go w Szczebrzeszynie 8 osób celem wykonania kary ograniczenia wolnoœci,

a w roku 2003 do koñca wrzeœnia 28 osób. W wiêkszoœci byli to mieszkañcy

gminy Szczebrzeszyn, bez przygotowania zawodowego. Postanowienia

s¹du dotyczy³y osób skazanych za wykroczenia i drobne przestêpstwa,

w wiêkszoœci za ³amanie przepisów o ruchu drogowym oraz za kradzie¿e.

W postanowieniach s¹du kara ograniczenia wolnoœci wynosi³a od jednego

do dwunastu miesiêcy, œrednio szeœæ miesiêcy, z przeciêtn¹ liczb¹ godzin

do odpracowania wynosz¹c¹ 25 godzin w ci¹gu miesi¹ca.

Osoby skazane kierowane do Urzêdu Miejskiego wykonuj¹ prace spo³e-

cznie u¿yteczne w podleg³ych gminie szko³ach podstawowych i gimnaz-

jach, przedszkolach, Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, Miejskim

Domu Kultury, w budynku Urzêdu Miejskiego oraz na terenie miasta. Pra-

ce, które wykonuj¹ w zdecydowanej wiêkszoœci, nie wymagaj¹ ¿adnych

kwalifikacji: w zimie – odœnie¿anie chodników i parkingów, latem sprz¹ta-

nie miasta i szlaków turystycznych oraz pomoc przy utrzymaniu zieleni,

g³ównie koszenie trawy. W przypadku posiadania stosownych kwalifikacji

osoby skazane wykonuj¹ proste prace remontowe: malowanie œcian oraz

drzwi i okien, uzupe³nienie niewielkich ubytków tynków, drobne naprawy

stolarskie.

Analiza zachowañ osób skazanych skierowanych do wykonywania nie-

odp³atnej pracy oraz problemów, jakie w zwi¹zku z tym powstaj¹, nasuwa

nastêpuj¹ce spostrze¿enia i wnioski.

1. Osoby skazane s¹ kierowane do gminy w celu odpracowania okreœlo-

nej liczby godzin, bez wczeœniejszej konsultacji z gmin¹ terminu odbywa-

nia kary. W wiêkszoœci przypadków nie stanowi to problemu dla gminy

oraz instytucji, do której jest kierowana osoba skazana, ale w pewnych sy-

tuacjach mog¹ wyst¹piæ trudnoœci w znalezieniu odpowiedniej pracy dla

tych osób. Wynika to z okresowego charakteru prac, które w naszych wa-

runkach mog¹ byæ oferowane. W celu unikniêcia improwizacji w organizo-

waniu frontu robót po¿¹dane by³oby zatem wczeœniejsze uzgadnianie

z gmin¹ liczby osób, które mog¹ zostaæ skierowane do pracy. Patrz¹c na to

ze strony gminy, ze wzglêdów praktycznych wygodniej jest, aby to s¹d

zg³asza³ (nawet telefonicznie) zamiar skierowania okreœlonej liczby osób

do pracy, a nie gmina sk³ada³a „zapotrzebowanie” – wynika to z faktu, i¿

rzeczywiste korzyœci dla gminy z zatrudniania osób skazanych s¹ niewiel-

kie, a s¹dy ustalaj¹ce terminy rozpraw maj¹ rozeznanie o przybli¿onej

liczbie osób, które zostaæ mog¹ skierowane do pracy. Informowanie gmi-

ny przez s¹dy z miesiêcznym wyprzedzeniem o liczbie osób kierowanych
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do pracy wydaje siê byæ w zupe³noœci wystarczaj¹ce i ma³o k³opotliwe

dla s¹du.

2. Osoby skazane w wiêkszoœci rekrutuj¹ siê spoœród osób bêd¹cych

w bardzo z³ej sytuacji ekonomicznej, tj. spoœród bezrobotnych lub zatru-

dnianych dorywczo, chêtnie podejmuj¹cych pracê za granic¹. Odbywanie

kary polegaj¹cej na bezp³atnym odpracowaniu 20 – 30 godzin miesiêcznie

przez okres np. pó³ roku utrudnia im mo¿liwoœæ podjêcia normalnej pracy

zarobkowej. Decyzje w sprawie zmiany terminu odbycia kary zapadaj¹ po-

za gmin¹, tj. w s¹dzie, przez co gmina, która zatrudnia osobê skazan¹, jest

traktowana instrumentalnie. Wp³ywa to na zmniejszenie zainteresowania

zatrudnieniem osób skazanych ze wzglêdu na trudnoœæ w zaplanowaniu im

pracy w d³u¿szej perspektywie czasowej. Zdarza³y siê sytuacje, ¿e do gmi-

ny wp³ywa³o postanowienie s¹du o skierowaniu skazanego do pracy,

w zwi¹zku z czym organizowano front robót; skazany zg³asza³ siê w wyzna-

czonym terminie informuj¹c, i¿ podejmuje za kilka dni pracê zarobkow¹,

po czym uzyskiwa³ zgodê kuratora na zmianê terminu wykonywania kary.

Takie sytuacje, wprawdzie sporadyczne, œwiadcz¹, i¿ niektóre postanowie-

nia o skierowaniu skazanych do pracy nie s¹ do koñca przeanalizowane

i zniechêcaj¹ do organizowania miejsc pracy dla tych osób.

3. Istniej¹ podstawy, aby przypuszczaæ, i¿ nieliczna grupa osób skaza-

nych lekcewa¿¹co traktuje obowi¹zek rzetelnej pracy i jednoczeœnie do-

maga siê „zaliczenia” jej przez kierowników instytucji, do których zosta³a

skierowana.

W przypadku niewielkiego œrodowiska, jakim jest Szczebrzeszyn, gdzie

praktycznie wszyscy siê znaj¹, jest du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e w obawie

przed agresywnym zachowaniem osób skazanych oraz ich bliskich takie

„zaliczanie” prac mo¿e byæ wymuszane. Nie posiadamy na to bezpoœred-

nich dowodów, ale takie zachowania nie s¹ wykluczone.

4. Dotychczas nie analizowaliœmy szczegó³owo ekonomicznych efektów

prac wykonywanych przez osoby skazane; nie nale¿y tu oczekiwaæ zna-

cz¹cych korzyœci ze wzglêdu na to, ¿e wykonywane prace nie zaliczaj¹ siê

do wysokop³atnych, a ich wykonawcy nie musz¹ odznaczaæ siê wysokimi

kwalifikacjami. Niska jest równie¿ z regu³y wydajnoœæ pracy ze wzglêdu na

brak motywacji finansowych. Zdarzaj¹ siê równie¿ osoby wyj¹tkowo rzetel-

nie i sumiennie wywi¹zuj¹ce siê z obowi¹zków.

Oceniaj¹c efekty pracy osób skazanych nie mo¿na pomijaæ czasu pracy

pracowników jednostek, w których osoby te s¹ zatrudniane, poœwiêcanego

na udzielanie im instrukta¿u, wskazówek oraz nadzorowanie ich pracy –

nie nale¿y zapominaæ, i¿ osoby te wesz³y w kolizjê z prawem, st¹d zaufanie
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do ich uczciwoœci jest ograniczone, co jest rzecz¹ zrozumia³¹. Gmina orga-

nizuj¹ca pracê osobie skazanej ponosi koszty ubezpieczenia, wyposa¿enia

w ubrania robocze, sprzêt i narzêdzia pracy, rozmów telefonicznych i kore-

spondencji w sprawie uzgodnienia zakresu robót, nadzoru i rozliczenia.

W ogólnym rozrachunku korzyœci ekonomiczne prawdopodobnie nie prze-

kraczaj¹ ³¹cznych wydatków ponoszonych przez gminê w zwi¹zku z wyko-

nywaniem pracy przez osoby skazane. Rozwa¿yæ nale¿y zatem mo¿liwoœæ

wyp³acania ustalonego rycza³tu dla gminy przyjmuj¹cej do odpracowania

osobê skazan¹, analogicznie do wykonywania zadañ zleconych.

5. W przypadku recydywistów, czyli osób, których resocjalizacja praw-

dopodobnie nie powiod³a siê – kierowanie ich do wykonywania prac spo³e-

cznie u¿ytecznych jest nieuzasadnione, g³ównie ze wzglêdu na nisk¹

efektywnoœæ ich pracy. Ponadto pracownicy instytucji, do których zostali

skierowani skazani, nie maj¹ zaufania do ich uczciwoœci, zw³aszcza jeœli

osoby te zosta³y skazane za kradzie¿.

6. W instytucjach, do których osoby skazane zosta³y skierowane w celu

wykonywania prac, nie ma pracowników mog¹cych w profesjonalny spo-

sób zaplanowaæ i zorganizowaæ im pracê, a ograniczenia finansowe nie po-

zwalaj¹ na wzmocnienie w tym celu np. dzia³ów kadr. Organizowanie

i nadzorowanie pracy osób skazanych spoczywa praktycznie na kierowni-

kach tych instytucji, co odrywa ich od realizacji statutowych obowi¹zków.



Krystyna £yszkowska
Bo¿ena Bilska
Anna Muliñska

Udzia³ kuratorów zawodowych dla doros³ych

okrêgu gdañskiego w dzia³alnoœci Stowarzyszenia

Pomocy Osobom Wychodz¹cym na Wolnoœæ „EMAUS”

jako jedna z form przeciwdzia³ania powrotowi

do przestêpczoœci oraz realizacji zadañ kuratorskich

zwi¹zanych z procesem readaptacji skazanych

Od 1995 roku w okrêgu gdañskim nast¹pi³y znacz¹ce zmiany w sposobie

sprawowania kurateli dla doros³ych. Miêdzy innymi nawi¹zaliœmy œcis³e

kontakty ze s³u¿b¹ wiêzienn¹, a w szczególnoœci z pionem penitencjarnym,

owocuj¹ce wspólnymi dzia³aniami w przygotowaniu skazanych do wyjœcia

na wolnoœæ oraz w udzielaniu niezbêdnej pomocy skazanym i ich rodzinom

celem przeciwdzia³ania powrotowi do przestêpstwa. Codzienne kontakty

kuratorów z wychowawcami w ZK oraz urzêdami, instytucjami, stowarzy-

szeniami œwiadcz¹cymi pomoc w œrodowisku lokalnym s¹ omawiane na co-

rocznych konferencjach kuratorów zawodowych dla doros³ych z pionem

penitencjarnym s³u¿by wiêziennej z siedmiu jednostek wiêziennictwa

w OSW w Zwartowie. Staramy siê wypracowaæ nowe formy wspó³dzia³ania

w organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci w pomocy postpenitencjarnej

i spo³ecznej readaptacji skazanych.

W niektórych rejonach okrêgu gdañskiego poszerzaj¹ siê obszary biedy

i bezrobocia, do Gdañska przybywa coraz wiêcej osób bezdomnych. Pomoc

kuratorów nie jest wystarczaj¹ca, ma ona ci¹gle formê pomocy doraŸnej.

Osoby potrzebuj¹ce dalszej pomocy kierowane s¹ do instytucji powo³a-

nych do œwiadczenia pomocy socjalnej. Szczególnie trudna do zrealizowa-

nia jest pomoc dla osób nieposiadaj¹cych sta³ego miejsca zamieszkania,

chorych – bez mo¿liwoœci zatrudnienia, którym natychmiast po zwolnieniu

trzeba zapewniæ egzystencjê. Kuratorzy nadal nie mog¹ liczyæ na pe³ne zro-
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zumienie problemu readaptacji skazanych w œrodowisku lokalnym, mimo

kodeksowych rozwi¹zañ prawnych, gdzie ca³e postêpowanie wykonaw-

cze jest podporz¹dkowane koncepcji œrodków probacji opartej na idei

wspó³uczestnictwa spo³ecznego. Profilaktyka lokalna skupi³a siê wpraw-

dzie na przeciwdzia³aniu patologiom spo³ecznym, ale szerokim ³ukiem

omija w³¹czenie skazanych do prawid³owo funkcjonuj¹cego spo³eczeñ-

stwa Dlatego kuratorzy szukaj¹ sojuszników nie tylko w spo³ecznoœci lo-

kalnej. Przede wszystkim w pracownikach s³u¿by wiêziennej – wspólne

dzia³ania w zapewnieniu skazanym opieki materialnej, medycznej, w znale-

zieniu pracy i zakwaterowaniu oraz porad prawnych zapewniaj¹ niezbêdn¹

pomoc w u³atwianiu spo³ecznej readaptacji. Dzia³ania maj¹ce na celu przy-

gotowanie skazanego do ¿ycia po opuszczeniu zak³adu karnego powinny byæ

podejmowane ju¿ od pocz¹tku wykonywania wobec nich kary pozbawienia

wolnoœci. Kuratorzy zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e stan pomocy nie jest zado-

walaj¹cy, czyni¹ próby bardziej skutecznego dzia³ania w tym zakresie.

Na terenie jednostek wiêziennictwa dzia³aj¹ nadal, od listopada 1995 r.,

dwaj kuratorzy o zakresie czynnoœci kuratora penitencjarnego (szkoda, ¿e

kodyfikacja karna z 1997 r. nie uwzglêdni³a tej funkcji). Udzielaj¹ oni po-

mocy najbardziej potrzebuj¹cym ju¿ na terenie zak³adu karnego, uwzglêd-

niaj¹c prawo skazanego do komunikowania siê z w³aœciwym kuratorem

s¹dowym (art. 102 pkt 7 kkw) – kiedy trzeba, bior¹ w tym udzia³ kuratorzy

zawodowi z poszczególnych s¹dów rejonowych. Bior¹ udzia³ w posiedze-

niach s¹du w 7 jednostkach wiêziennictwa o udzielenie warunkowego

przedterminowego zwolnienia lub przerw w karze, przekazuj¹ kuratorom

z rejonu informacje o zwalnianych – tak¿e w formie notatki pisemnej z roz-

mowy ze skazanym po posiedzeniu, sygnalizuj¹c przewidywane trudnoœci,

wspólnie analizuj¹ potrzeby skazanych i sposób ich przezwyciê¿ania.

Praca kuratorów tzw. penitencjarnych zintegrowa³a siê na sta³e z prac¹

kuratorów dla doros³ych z poszczególnych rejonów, tak¿e z prac¹ pionu pe-

nitencjarnego s³u¿by wiêziennej. Szczególnie dobrze uk³ada siê wspó³pra-

ca z OISW i Aresztem Œledczym w Gdañsku, w którym od 1995 roku

kuratorzy uczestnicz¹ w dzia³alnoœci pionu penitencjarnego oraz kapelana

Aresztu ks. kanonika Romana Zroja. S¹ to coroczne spotkania wigilijne

i dzielenie siê op³atkiem kuratorów ze skazanymi na poszczególnych od-

dzia³ach, udzia³ w konkursach sztuki wiêziennej, festiwalach kolêd i wielu

innych uroczystoœciach. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje Stowarzyszenie

„EMAUS”, stworzone przez kapelana wiêziennego przy udziale znanych

w œrodowisku osób ze œwiata polityki, biznesu, urzêdów i instytucji z miasta

Gdañska. Kuratorzy dla doros³ych od pocz¹tku istnienia Stowarzyszenia
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wspieraj¹ je, pracuj¹ na co dzieñ i przyczyniaj¹ siê do tego, ¿e formu³a Sto-

warzyszeni oraz jego domu dla bezdomnych sprawdzi³a siê i ugruntowa³a

swoj¹ pozycjê wœród stowarzyszeñ zajmuj¹cych siê udzielaniem pomocy

skazanym. Szczegó³owe dzia³ania w stworzeniu warunków powrotu skaza-

nych do spo³eczeñstwa s¹ przedstawione poni¿ej przez kuratorów pracu-

j¹cych w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Wychodz¹cym na Wolnoœæ

„EMAUS”.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodz¹cym na Wolnoœæ powsta³o

w listopadzie 1996 roku z inicjatywy samych osadzonych, kapelana wiê-

ziennego – ks. Romana Zroja oraz grupy jego przyjació³ i znajomych po-

dzielaj¹cych jego pogl¹dy na problem readaptacji spo³ecznej skazanych.

Wœród grona osób wspieraj¹cych jego dzia³ania znaleŸli siê pracownicy

s³u¿by wiêziennej, Inspektoratu Wiêziennictwa w Gdañsku, pracownicy

socjalni zwi¹zani z wiêziennictwem, psycholodzy, pedagodzy prawnicy,

dzia³acze gospodarczy, dyrektorzy zak³adów przemys³owych, dzia³acze sa-

morz¹dowi, sêdziowie i kuratorzy s¹dowi.

Statutowym celem Stowarzyszenia sta³o siê udzielanie szeroko rozu-

mianej ró¿norodnej pomocy osobom wychodz¹cym na wolnoœæ z wiêzieñ

i aresztów œledczych (niestety, ze wzglêdu na mo¿liwoœci jedynie z by³ego

województwa gdañskiego), a tym samym zapobieganie powrotowi do prze-

stêpstwa, które by³oby uwarunkowane brakiem œrodków do ¿ycia, brakiem

mieszkania czy pracy. Stowarzyszenie od pocz¹tku stara siê pomagaæ w adap-

tacji do nowych warunków ¿ycia, a zw³aszcza w znalezieniu odpowiedniego

zatrudnienia (przekwalifikowaniu), uzupe³nieniu b¹dŸ zdobyciu wykszta³ce-

nia lub zawodu, udzielaniu pomocy i porady prawnej, pedagogicznej, psy-

chologicznej, przy kompletowaniu dokumentów niezbêdnych do normalne-

go funkcjonowania na wolnoœci.

Pod koniec 1998 roku „EMAUS” zyska³o od w³adz miejskich w Gdañ-

sku w odp³atne u¿ytkowanie na okres 20 lat nieruchomoœci przy ulicy San-

domierskiej z przeznaczeniem na Dom Pomocy „EMAUS”.

Obiekt ten praktycznie nadawa³ siê do wyburzenia. Wymaga³ kapital-

nego remontu, adaptacji i wyposa¿enia. Jednak¿e ju¿ wtedy wprowadzili

siê do niego pierwsi podopieczni Stowarzyszenia. G³ównym ich zadaniem

by³o przystosowanie mocno zniszczonego obiektu do standardu pozwala-

j¹cego na zamieszkanie.

Obecnie Dom jest przejœciowym miejscem do zamieszkania dla 14 – 15

osób, które po opuszczeniu placówek penitencjarnych pragn¹ zerwaæ z kry-

minaln¹ przesz³oœci¹, podj¹æ pracê, uzupe³niæ wykszta³cenie, zdobyæ za-

wód – innymi s³owy, staæ siê pe³nowartoœciowymi cz³onkami spo³eczeñstwa.
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W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, ¿e osoby wielokrotnie wchodz¹ce

w konflikt z prawem i tym samym powracaj¹ce do zak³adów karnych i are-

sztów, czêsto jako motyw przestêpstwa wskazuj¹ stygmatyzacjê – odrzuce-

nie przez spo³eczeñstwo ze wzglêdu na piêtno karalnoœci, niemo¿noœæ

podjêcia pracy ze wzglêdów proceduralnych oraz brak miejsca zamieszka-

nia czy zameldowania. Tego rodzaju przystañ jak Dom „EMAUS” stanowi

gwarancjê, ¿e w najlepszy z mo¿liwych sposobów uda siê, choæ w czêœci, zli-

kwidowaæ przyczyny powrotu do przestêpstwa i ponownego konfliktu ze

spo³eczeñstwem.

Celem funkcjonowania Domu jest m.in. umo¿liwienie i u³atwienie – po

okresie swoistej kwarantanny w Domu „EMAUS” – rozpoczêcia samo-

dzielnego, uczciwego ¿ycia, do którego podopieczni bêd¹ przygotowani,

dziêki oderwaniu od dotychczasowego kryminogennego œrodowiska oraz

wdro¿enia do systematycznej pracy.

Stowarzyszenie pragnie rozwijaæ i poszerzaæ swoj¹ dzia³alnoœæ – w tym

propagowaæ ideê niesienia pomocy osobom wychodz¹cym na wolnoœæ. Pla-

nuje rozbudowê domu, co wi¹¿e siê z ogromn¹ iloœci¹ problemów. Myœli

o rozpoczêciu dzia³alnoœci gospodarczej i charytatywnej (np. jad³odajni), co

jednoczeœnie spowodowa³oby powstanie nowych miejsc pracy dla podo-

piecznych. Celem oddalonym w czasie jest utworzenie filii Domu, ponie-

wa¿ obecnie brakuje takich placówek.

Dom „EMAUS” prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom

Wychodz¹cym na Wolnoœæ funkcjonuje na podstawie opartego na dialogu

regulaminu, do którego przestrzegania zobowi¹zani s¹ wszyscy mieszkañ-

cy. Pensjonariusze, po zamieszkaniu, zostaj¹ z nim szczegó³owo zapoznani.

Na podstawie regulaminu ka¿dy z mieszkañców otrzymuje tymczasowe

zameldowanie, co zwiêksza jego mo¿liwoœci w otrzymaniu zatrudnienia.

W celu w³aœciwej realizacji zadañ statutowych, jakie postawi³o sobie

Stowarzyszenie, istnieje œcis³a wspó³praca z wieloma instytucjami.

Sta³ym wspó³pracownikiem Stowarzyszenia jest kierownik Powiatowe-

go Urzêdu Pracy w Gdañsku, co zaowocowa³o tym, ¿e czêœæ pensjonariuszy

jest zatrudniona w ramach prac interwencyjnych na terenie oœrodka lub

w innych zak³adach pracy. PUP zapewnia równie¿ mieszkañcom udzia³

w kursach zawodowych i dokszta³caj¹cych. Dziœ wszyscy pensjonariusze

Domu maj¹ zatrudnienie. Stowarzyszenie œciœle wspó³pracuje równie¿ z po-

moc¹ spo³eczn¹.

Cenn¹ inicjatyw¹, maj¹c¹ na celu umo¿liwienie mieszkañcom Domu

wychodzenie z bezdomnoœci, jest program opracowany we wspó³pracy

z Urzêdem Miejskim w Gdañsku. Na podstawie podpisanej umowy Sto-
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warzyszenie otrzyma³o od miasta 10 mieszkañ do kapitalnego remontu,

z których 5 pozostaje do dyspozycji Stowarzyszenia dla mieszkañców

„EMAUS” posiadaj¹cych ju¿ sta³¹ pracê, prowadz¹cych ustabilizowany

tryb ¿ycia, których postawa wskazuje, ¿e proces resocjalizacji przynosi ocze-

kiwane efekty. Remonty mieszkañ s¹ wykonywane w³asnym sumptem

przez Stowarzyszenie i mieszkañców Domu. Niezbêdne materia³y budow-

lane i wyposa¿enie mieszkañ pozyskiwane s¹ nieodp³atnie przez cz³onków

Stowarzyszenia.

Mieszkañcy Domu „EMAUS” s¹ otoczeni specjalistyczn¹ opiek¹ me-

dyczno-terapeutyczn¹. Maj¹ zapewnione leczenie stomatologiczne, ponie-

wa¿ jednym z wolontariuszy wspó³pracuj¹cym ze Stowarzyszeniem jest

lekarz stomatolog.

Czêsto wystêpuj¹cym problemem wœród mieszkañców Domu jest uza-

le¿nienie od alkoholu, st¹d œcis³a wspó³praca ze specjalistyczn¹ przychodni¹

prowadz¹c¹ terapiê odwykow¹. Dziêki temu pensjonariusze „EMAUS”,

którzy takiej terapii wymagaj¹, maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z niej.

Ze Stowarzyszeniem wspó³pracuje na sta³e psycholog z bardzo du¿ym

doœwiadczeniem w pracy z wiêŸniami, który jest stale do dyspozycji podo-

piecznych, pomaga im rozwi¹zywaæ problemy o pod³o¿u psychologicznym.

Psycholog wspólnie z kuratorem s¹dowym prowadz¹ permanentn¹ eduka-

cjê mieszkañców z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ od œrodków odurza-

j¹cych. Na tê dzia³alnoœæ, Stowarzyszenie otrzymuje dofinansowanie z fun-

duszu na przeciwdzia³anie uzale¿nieniom, którym dysponuje Urz¹d Miej-

ski. Pieni¹dze te pozwalaj¹ na organizowanie dla mieszkañców wycie-

czek, wyjœæ do kina, udzia³ w imprezach sportowych, co stanowi w ra-

mach profilaktyki wskazywanie alternatywnych sposobów spêdzania czasu

wolnego.

Ogromn¹ wagê przywi¹zuje siê do stanu zdrowia mieszkañców, a w szcze-

gólnoœci kontynuowania niezbêdnego leczenia specjalistycznego. Je¿eli

sytuacja materialna podopiecznego nie pozwala mu na zakup koniecznych

leków, Stowarzyszenie pokrywa ich koszty. Op³aca równie¿ badania nie-

zbêdne do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Tradycj¹ Domu sta³y siê tzw. œrodowe spotkania, których celem jest

omawianie bie¿¹cych spraw mieszkañców, ale tak¿e ustalanie i zdawanie

relacji z realizacji zadañ na³o¿onych na podopiecznych. Ponadto spotkania

te maj¹ równie¿ charakter edukacyjny, np. omawianie bie¿¹cych wydarzeñ

na œwiecie, w Polsce i najbli¿szej okolicy. Daje to mo¿liwoœæ wyra¿enia

przez mieszkañców w³asnych opinii i s¹dów, rozwijania ich intelektual-

nych mo¿liwoœci i w³asnych zainteresowañ.
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Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e Stowarzyszenie udziela pomocy nie

tylko mieszkañcom domu. Ka¿dy, kto znajduje siê w trudnej sytuacji, mo-

¿e zg³osiæ siê do tej placówki i otrzyma doraŸn¹ pomoc w postaci wy¿ywie-

nia i odzie¿y. Mieszkañcy domu wykonuj¹ równie¿ prace na rzecz spo³ecz-

noœci lokalnej, pomagaj¹ np. Stowarzyszeniu „KR¥G”.

Cz³onkowie Stowarzyszenia „EMAUS” w wiêkszoœci prace na rzecz

Domu wykonuj¹ nieodp³atnie lub za drobn¹ op³at¹. Do tych prac nale¿¹

m.in.: prowadzenie ksiêgowoœci, wykonywanie niezbêdnej dokumentacji

do prowadzenia remontu otrzymanych mieszkañ, jak równie¿ Domu, prze-

kazuj¹ nieodp³atnie ¿ywnoœæ, odzie¿, udzielaj¹ pomocy medycznej, tera-

peutycznej, jak równie¿ finansowej.

Cz³onkowie Stowarzyszenia aktywnie równie¿ uczestnicz¹ w wielu przed-

siêwziêciach organizowanych dl osadzonych w AŒ w Gdañsku, bior¹ udzia³

w spotkaniach wigilijnych, przygotowuj¹ paczki dla wiêŸniów, organizuj¹

i uczestnicz¹ w obchodach œwi¹t religijnych, np. jase³ka, festiwal kolêd,

w konkursie twórczoœci wiêziennej.

Z uwagi na fakt, ¿e w Domu „EMAUS” znajduj¹ siê osoby opuszczaj¹ce

zak³ady karne, od pocz¹tku œciœle wspó³pracuj¹ z nimi kuratorzy s¹dowi.

W ramach tej wspó³pracy kurator:

— pe³ni dy¿ury pedagogiczne (œrednio raz w tygodniu),

— pomaga kompletowaæ mieszkañcom niezbêdne dokumenty,

— kontaktuje siê z innymi s¹dami, czêsto spoza terenu Gdañska, prowa-

dz¹cymi sprawy podopiecznych,

— kontroluje i motywuje do sp³acania zobowi¹zañ finansowych,

— pomaga nawi¹zaæ zerwane kontakty z rodzin¹,

— pomaga w sporz¹dzaniu pism i podañ do ró¿nego rodzaju instytucji,

— prowadzi rozmowy wychowawcze i interwencyjne,

— zapewnia opiekê w czasie wyjœæ na imprezy kulturalno-rozrywkowe

oraz w czasie wycieczek,

— inspiruje podopiecznych do rozwijania swoich zainteresowañ,

— czuwa nad tym, aby proces resocjalizacji przebiega³ w³aœciwie i przy-

nosi³ pozytywne efekty,

— udziela porad zwi¹zanych z sytuacj¹ prawn¹, w jakiej znalaz³ siê pod-

opieczny lub wskazuje w³aœciwe instytucje, które takiej pomocy udzielaj¹.

W ocenie kuratorów istnienie tego typu placówki jest spraw¹ bardzo

wa¿n¹, wype³niaj¹c¹ lukê w procesie readaptacji spo³ecznej skazanych, po-

zwalaj¹c¹ na zapewnienie osobom bezdomnym dachu nad g³ow¹ i realiza-

cjê podstawowych potrzeb ¿yciowych prowadz¹c¹ do wychodzenia z bez-

domnoœci, a tym samym umo¿liwiaj¹c¹ powrót by³ych wiêŸniów do spo³e-
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czeñstwa. Dziêki takim placówkom udziela siê tzw. pomocy uczestnicz¹cej,

wymagaj¹cej udzia³u samych zainteresowanych, co powoduje eliminowa-

nie zjawiska wyuczonej bezradnoœci. Nadto ogranicza siê czynniki sprzyja-

j¹ce powrotowi do przestêpstwa, takie jak: bezdomnoœæ, brak pracy, brak

œrodków do ¿ycia itp.



Kazimierz Postulski

Zapobieganie i zwalczanie
przestêpczoœci przy zastosowaniu

probacyjnych œrodków karania

W dyskusji na temat probacyjnych œrodków karania nie powinna ujœæ

uwagi problematyka orzekania i wykonywania kary ograniczenia wolnoœci.

Nie jest ona wprawdzie œrodkiem probacyjnym w œcis³ym rozumieniu tego

pojêcia, ale na charakter upodabniaj¹cy j¹ do œrodka o charakterze proba-

cyjnym zwracano uwagê jeszcze w okresie obowi¹zywania Kodeksu karne-

go wykonawczego z 1969 r. (zob. S. Œliwowski, „Kara ograniczenia wolnoœci

– studium penalistyczne”, Warszawa 1973 r., s. 120).

Rozwi¹zania prawne zawarte w Kodeksie karnym i w Kodeksie karnym

wykonawczym z 1997 r. jeszcze bardziej, ni¿ poprzednio, uzasadniaj¹ to

stanowisko. Zreszt¹ równie¿ w aktualnym stanie prawnym wyraŸnie zau-

wa¿a siê i podkreœla elementy probacyjne kary ograniczenia wolnoœci (zob.

m. in.: S. Pawela, „Prawo karne wykonawcze – zarys wyk³adu”, Kraków

2003 r., s. 278, K. Postulski w: Z. Ho³da, K. Postulski, „Kodeks karny wyko-

nawczy – komentarz”, Gdañsk 1998 r., s. 170, Z. Œwida w: T. Szymanowski,

Z. Œwida, „Kodeks karny wykonawczy – komentarz”, Warszawa 1998 r.,

s. 119).

Elementy probacyjne w fazie orzekania kary ograniczenia wolnoœci

mo¿na odnaleŸæ zarówno w wypadku jej orzekania bez warunkowego za-

wieszenia wykonania, jak te¿ w wypadku warunkowego zawieszenia wy-

konania tej kary.

W pierwszym wypadku (kara orzekana bez warunkowego zawieszenia

jej wykonania) istnieje mo¿liwoœæ oddania sprawcy pod dozór, a tak¿e –

orzeczenie wobec niego obowi¹zków wymienionych w art. 72 § 2, 3 lub 5

oraz § 2 k.k. (art. 36 § 1 i 2 k.k.). Czas, na jaki orzeka s¹d karê ograniczenia

wolnoœci jest, sui generis okresem próby, istnieje bowiem mo¿liwoœæ – w za-
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le¿noœci od postêpów w resocjalizacji skazanego (nazywanych przez usta-

wodawcê „wzglêdami wychowawczymi”) – modyfikacji wyroku w zakresie

dozoru oraz rygorów i obowi¹zków zwi¹zanych z t¹ kar¹ (art. 61 i 64 k.k.w.

oraz art. 83 k.k.), jak te¿, je¿eli skazany uchyla siê od odbywania kary, za-

miany jej na karê zastêpcz¹ (art. 65 k.k.w.).

W drugim wypadku (kara orzekana z warunkowym zawieszeniem wy-

konania) oznaczony zostaje okres próby (art. 70 § 1 pkt 2 k.k.), a nadto ist-

nieje mo¿liwoœæ na³o¿enia na skazanego obowi¹zków wymienionych w art.

72 k.k., a wœród nich – obowi¹zku polegaj¹cego na informowaniu s¹du lub

kuratora o przebiegu okresu próby.

Wskazuj¹c na probacyjne elementy orzekania kary ograniczenia wolno-

œci nie mo¿na te¿ zapominaæ o obowi¹zkach ci¹¿¹cych na skazanym z mocy

prawa, szczególnie niemo¿noœci zmieniania, bez zgody s¹du, miejsca sta³e-

go pobytu oraz udzielania wyjaœnieñ dotycz¹cych przebiegu odbywania ka-

ry (art. 34 § 2 k.k.).

Probacyjny charakter kary ograniczenia wolnoœci uwidacznia siê te¿

w postêpowaniu wykonawczym. W wypadku orzeczenia tej kary z warun-

kowym zawieszeniem jej wykonania nale¿y zwróciæ uwagê na podlegaj¹cy

kontroli s¹du okres próby, koniecznoœæ realizacji ustawowych i na³o¿onych

przez s¹d obowi¹zków, a tak¿e mo¿liwoœæ zarz¹dzenia wykonania kary. Na-

tomiast w wypadku odbywania kary orzeczonej bez warunkowego zawie-

szenia wykonania elementy probacyjne przejawiaj¹ siê w wiod¹cej roli

s¹dowego kuratora zawodowego w toku jej wykonania i to tak¿e w sytuacji,

gdy s¹d nie odda³ skazanego pod dozór (zob. art. 55 § 2, 58, 60, 66 § 1 oraz

173 § 2 pkt 7 i 9 k.k.w.), a tak¿e w mo¿liwoœci modyfikacji sposobu jej wy-

konywania, zarówno na korzyœæ, jak i na niekorzyœæ skazanego (art. 61, 64

i 65 k.k.w., art. 83 k.k. oraz art. 336 § 3 i 4 k.k. w zw. z art. 62 § 2 k.k.w.).

Ograniczone ramy g³osu w dyskusji nie pozwalaj¹ na dalsze rozwijanie

tematu. Ale ju¿ te skrótowo przedstawione uwagi sk³aniaj¹ do wyra¿enia

postulatów co do koniecznoœci doskonalenia – zarówno w praktyce, jak

i w treœci obowi¹zuj¹cych przepisów – probacyjnych elementów kary ogra-

niczenia wolnoœci. Kara ta bowiem – pod warunkiem jednak¿e rozs¹dnego

jej orzekania i rzetelnego wykonywania – stanowi znacz¹c¹ alternatywê

wobec kary pozbawienia wolnoœci, jako instrument zapobiegania i zwalcza-

nia przestêpczoœci.

Doskonalenie wykonywania kary ograniczenia wolnoœci to przede

wszystkim prawid³owe i skrupulatne wype³nianie obowi¹zków zwi¹za-

nych z organizowaniem i kontrolowaniem tego wykonywania przez wszyst-

kie organy postêpowania wykonawczego (s¹d, s¹dowy kurator zawodowy,
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jednostki, w których kara jest wykonywana). Szczególnej aktywnoœci

w tym zakresie nale¿y wymagaæ przede wszystkim od s¹dowych kuratorów

zawodowych, na których spoczywa bezpoœrednio ciê¿ar organizowania

i kontrolowania wykonywania tej kary. Aktywnoœæ ta powinna polegaæ na

sta³ym kontakcie ze skazanymi zak³adami pracy, placówkami, instytucjami

i organizacjami, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolnoœci

oraz, w ka¿dej sytuacji tego wymagaj¹cej, na sk³adaniu s¹dowi stosownych

wniosków.

Wyra¿aj¹c natomiast stanowisko w potrzebie doskonalenia prawa, mam

na uwadze nie tylko odst¹pienie od propozycji likwidacji w Kodeksie kar-

nym instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary ograniczenia

wolnoœci, ale tak¿e poprawianie funkcjonowania i efektywnoœci tej instytu-

cji poprzez stworzenie prawnych mo¿liwoœci, w wypadkach, gdy takie

warunkowe zawieszenie nastêpuje, oddawania skazanego pod dozór

i modyfikacji orzekania o dozorze i o obowi¹zkach w okresie próby, co wy-

maga³oby nowelizacji art. 73 i 74 k.k. (takie mo¿liwoœci w aktualnym stanie

prawnym nie istniej¹, bowiem art. 36 k.k. odnosi siê tylko do kary ograni-

czenia wolnoœci orzekanej bez warunkowego zawieszenia jej wykonania).

Je¿eli chodzi o odbywanie kary ograniczenia wolnoœci bez warunkowe-

go zawieszenia jej wykonania, celowe wydaje siê danie wiêkszej, ni¿ dot¹d,

swobody s¹dom w wyborze zak³adów pracy, placówek oraz instytucji i or-

ganizacji, w których mo¿e byæ wykonywana kontrolowana praca na cele

spo³eczne, poprzez stosown¹ nowelizacjê w tym zakresie art. 35 § 1 k.k.

i art. 56 § 1 k.k.w. Powinno to poprawiæ jej efektywnoœæ i zapewniæ mo¿li-

woœæ skierowania do pracy wiêkszej liczby skazanych (w tym – wykonu-

j¹cych pracê spo³ecznie u¿yteczn¹ na podstawie art. 45 k.k.w.).



Sesja IV

Dyskusja

nad przyjêciem rekomendacji.

Zakoñczenie konferencji

Przewodnicz¹ca obrad:

senator Teresa Liszcz
przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

wspó³praca: dr hab. Gra¿yna Szczygie³
Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet w Bia³ymstoku





Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Szanowni Pañstwo!

W nazwie tego panelu próbowa³am naszkicowaæ, na podstawie tego, co

by³o wczoraj i dzisiaj, propozycjê rekomendacji. Przepraszam, ¿e to jest pe-

wnie niezbyt udana propozycja, taki pierwszy rzut, ale j¹ przedstawiê, bo

musi byæ jakiœ punkt wyjœcia do sformu³owania tego dokumentu. Potem

poprosimy pana profesora Teodora Szymanowskiego, ¿eby przedstawi³ te

propozycje do rekomendacji, które powsta³y w wyniku drugiego panelu.

Uzgodniliœmy, ¿e w gronie organizatorów nie ma tutaj czasu na zbiorowe

redagowanie do koñca tych rekomendacji, wiêc postaramy siê uzyskaæ ak-

ceptacjê pañstwa (czy wiêkszoœci pañstwa) dla treœci do rekomendacji.

Powo³alibyœmy zespó³ z³o¿ony z osób przebywaj¹cych czêsto w Warsza-

wie, czy zamieszka³ych w Warszawie, ¿eby ³atwo by³o je zebraæ.

Czy godz¹ siê pañstwo na taki tryb postêpowania w sprawie rekomenda-

cji? Je¿eli pan profesor pozwoli, to ja bym przedstawi³a swoje propozycje.

Punkt wyjœcia móg³by byæ, moim zdaniem, nastêpuj¹cy:

Na razie napisa³am tak: „Zdecydowana wiêkszoœæ uczestników konfe-

rencji uznaje, ¿e polityka karna w Polsce powinna byæ oparta g³ównie na

koncepcji czy na idei sprawiedliwoœci naprawczej, w której proces karny

nie koncentruje siê na odwecie i karze, lecz poszukuje zadoœæuczynienia

dla pokrzywdzonego i spo³ecznoœci oraz mo¿liwoœci naprawy sprawcy.

G³ówne role pe³ni¹ w nim pokrzywdzony i sprawca, który musi przy-

znaæ, ¿e jest winny pope³nienia przestêpstwa i wyraziæ skruchê. Warun-

kiem powodzenia szeroko rozumianego procesu naprawy szkód wynik³ych

z przestêpstwa jest przemiana cz³owieka. Punktem wyjœcia do tego powin-

na byæ pozytywna filozofia cz³owieka, w której trzeba sprawcy daæ najg³êb-

sz¹ motywacjê do tego, aby chcia³ siê przemieniæ”.
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Tu jest próba wykorzystania wypowiedzi ksiêdza kapelana; myœlê, ¿e trze-

ba bêdzie to lepiej sformu³owaæ. I teraz dalszy ci¹g: „Najlepszym œrodkiem re-

alizacji idei sprawiedliwoœci naprawczej s¹ kary nieizolacyjne, zwi¹zane

z okresem próby, w którym to okresie oskar¿ony musi wype³niæ na³o¿one nañ

obowi¹zki. Wœród tych obowi¹zków g³ównym powinno byæ naprawienie

szkody i krzywdy moralnej wyrz¹dzonej pokrzywdzonemu.

Konieczne jest, aby w³aœciwe organy, stosuj¹ce œrodki probacyjne, w szcze-

gólnoœci warunkowe umorzenie postêpowania b¹dŸ zawieszaj¹c warunkowo

wykonanie kary pozbawienia wolnoœci, nak³ada³y na sprawcê obowi¹zki, któ-

rych szeroki katalog przewiduje Kodeks karny, oraz aby by³y one egzekwo-

wane. To powinno zmieniæ powszechne dziœ przekonanie spo³eczeñstwa,

a czêsto i samego sprawcy, ¿e zastosowanie œrodka probacyjnego oznacza

bezkarnoœæ.

Egzekwowanie orzeczonych kar nieizolacyjnych i œrodków probacyj-

nych oraz warunków probacji wymaga stworzenia odpowiednich warun-

ków organizacyjnych oraz nak³adów finansowych. Konieczne wydaje siê

stworzenie zintegrowanego modelu organizacji systemu probacji, w któ-

rym przy wykonywaniu kar i œrodków probacyjnych wspó³dzia³a³yby: s¹dy,

terenowe organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, kuratorzy s¹dowi,

s³u¿by penitencjarne i s³u¿by socjalne, organizacje obywateli oraz koœcio³y

i zwi¹zki wyznaniowe. Ten model zosta³ urzeczywistniony w praktyce Sto-

warzyszenia Pomocy Spo³ecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa

Christiana Kofoeda w Siedlcach, którego doœwiadczenia zas³uguj¹ na upo-

wszechnienie.

Zwiêkszenie skutecznoœci egzekucji kar i œrodków probacyjnych wyma-

ga równie¿ zwiêkszenia liczby kuratorów zawodowych i spo³ecznych, po-

prawy warunków ich pracy, a tak¿e w resorcie sprawiedliwoœci utworzenia

urzêdu do spraw probacji czy te¿ odrêbnego, centralnego urzêdu do spraw

probacji.

Preferowanie systemu œrodków probacyjnych jako skuteczniejszego,

a przy tym tañszego sposobu przeciwdzia³ania przestêpczoœci nie oznacza

negowania potrzeby stosowania kary bezwzglêdnego pozbawienia wolno-

œci. Kara ta powinna byæ jednak stosowana tylko wobec osób, których izola-

cja jest konieczna dla dobra spo³eczeñstwa lub ich samych oraz wykonywana

z poszanowaniem godnoœci i praw cz³owieka. Ca³kowicie nieracjonalne

i bezcelowe jest stosowanie kary bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci

wobec osób skazanych za uchylanie siê od p³acenia alimentów oraz zastêp-

czej kary pozbawienia wolnoœci b¹dŸ kary aresztu w razie niezap³acenia

orzeczonej grzywny.
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Realizacji idei wszechstronnego naprawienia szkód wynik³ych z prze-

stêpstwa i zapobiegania powtórnemu pope³nieniu przestêpstwa bardzo do-

brze s³u¿y mediacja. Uczestnicy konferencji uwa¿aj¹, ¿e nale¿y zapewniæ

powszechn¹ dostêpnoœæ mediacji w sprawach karnych oraz w sprawach

o czyny karalne nieletnich na ka¿dym etapie postêpowania, w szczególno-

œci w postêpowaniu przygotowawczym oraz wyjaœniaj¹cym, a tak¿e w trak-

cie odbywania kary pozbawienia wolnoœci. Wymaga to stworzenia odpo-

wiednich warunków do prowadzenia mediacji, w szczególnoœci przez orga-

nizowanie oœrodków mediacyjnych wspieranych przez w³adze centralne

i lokalne.

Niezbêdne jest podjêcie systematycznej, intensywnej oraz adresowanej

do szerokiego krêgu odbiorców kampanii informacyjnej maj¹cej na celu

prze³amanie stereotypowych przekonañ spo³eczeñstwa, ¿e skuteczne zwal-

czanie przestêpczoœci wymaga zwiêkszenia represyjnoœci karania”.

To jest to, co ja proponujê. A teraz poprosimy profesora Szymanowskie-

go o przedstawienie jego propozycji.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich

Jeszcze chwilê, bo chcia³em siê odnieœæ do tej kwestii.

Proszê pañstwa, ja bym mia³ jedn¹ uwagê do tego, co pani profesor

Liszcz, pani senator, przedstawi³a. Mianowicie w czasie naszego panelu

wyraŸnie wysz³o, ¿e istotnym czynnikiem jest wspó³dzia³anie przy wyko-

naniu kary, w szczególnoœci w postaci œrodków probacyjnych, wspó³dzia³a-

nie wielu podmiotów, w tym samorz¹dów i organizacji obywatelskich.

I myœlê, ¿e to powinno tutaj byæ zaakcentowane. Szczególnie je¿eli samo-

rz¹dy nie zrozumiej¹, ¿e wykonanie œrodka probacyjnego na ich terenie jest

elementem, który odgrywa rolê dla integracji spo³ecznej, dla polepszenia

stanu bezpieczeñstwa na danym terenie, ale równie¿ dla wzbogacenia spo-

³ecznoœci lokalnej przez efekty tej pracy, któr¹ wniesie osoba skazana, to

wtedy nie osi¹gniemy po¿¹danych efektów. Myœlê, ¿e podkreœlenie tej roli

jest bardzo wa¿ne. Dotyczy to tak¿e organizacji obywatelskich i instytucji

koœcielnych.

Myœlê o podkreœleniu wagi spo³eczeñstwa obywatelskiego; zwrócono

ju¿ na to uwagê, ¿e to jest mo¿e jakiœ mój konik, ale konik, który, wydaje mi

siê, jest dzisiaj w Polsce bardzo wa¿ny. Ustawa o dzia³alnoœci organizacji
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po¿ytku publicznego i wolontariacie stwarza pewne formalne podstawy do

wykorzystania partnerstwa i budowy partnerstwa miêdzy w³adz¹ publicz-

n¹, samorz¹dow¹ i organizacjami obywatelskimi.

Parafie s¹ chyba najlepiej zorganizowan¹ struktur¹ w pañstwie. I wszê-

dzie, do ka¿dego zak¹tka Polski mo¿na dotrzeæ poprzez te struktury. Trze-

ba to te¿ wykorzystaæ. Dzisiejsza konferencja pokaza³a, ¿e równie¿ i ze

strony w³adz koœcielnych – i to bardzo dobrze, ¿e nie tylko Koœcio³a katolic-

kiego, ale i innych zwi¹zków wyznaniowych – jest te¿ zainteresowanie tym

kierunkiem.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Mogê ad vocem? To proponujê dodanie nowego zdania po zdaniu, które

mówi o tym modelu. Bo przypominam, ¿e to jest w mojej propozycji, ¿e

chodzi o taki model, w którym wspó³dzia³a³yby „s¹dy, terenowe organy ad-

ministracji rz¹dowej i samorz¹dowej, kuratorzy, s³u¿by, organizacje obywa-

teli, koœcio³y”. Tylko ¿eby to podkreœliæ, to mo¿e jeszcze jedno zdanie

wzmacniaj¹ce: „Na szczególne podkreœlenie zas³uguje w tym modelu ko-

niecznoœæ zaanga¿owania w realizacjê œrodków probacyjnych samorz¹du

lokalnego, organizacji pozarz¹dowych oraz koœcio³ów i zwi¹zków wyzna-

niowych”.

Czy to by wystarczy³o?

Pp³k Krzysztof Olkowicz
Dyrektor okrêgowy S³u¿by Wiêziennej w Koszalinie

Wczoraj i dzisiaj mówiliœmy o liczbie trzydziestu tysiêcy stu osiemnastu,

bo tylu ich jest dok³adnie, skazanych, których orzeczenia czekaj¹ na wyko-

nanie.

By³a propozycja, czy nie skorzystaæ z treœci art. 152 Kodeksu karnego

wykonawczego i nie rozwa¿yæ zastosowania wobec tych skazanych odro-

czenia wykonania kary, a nastêpnie zawiesiæ wykonanie tych kar.

Co jest, mówiliœmy, bardziej demoralizuj¹ce: to, ¿e siê nic nie dzieje, czy

po prostu zastosowaæ to, na co pozwala dzisiaj prawo.

Dziêkujê.
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Dr Pawe³ Szczepaniak
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Chcia³bym uwypukliæ tezê pana profesora Zolla, poniewa¿ tytu³ naszej

konferencji zawiera w sobie pewn¹ aspiracjê, aby odpowiedzieæ na pytanie,

czy zaproponowaæ równie¿ pewne rozwi¹zania dotycz¹ce, szeroko rozu-

mianej, profilaktyki i metodyki przeciwdzia³ania przestêpczoœci. W zwi¹zku

z tym wynikiem prac tej konferencji powinna byæ jakaœ oferta czy przynaj-

mniej sformu³owanie dotycz¹ce modelu kompleksowego przeciwdzia³ania

przestêpczoœci w skali spo³ecznej. Owszem, pada³o sformu³owanie o modelu

polityki karnej i probacji, ale proponowa³bym w³aœnie podkreœliæ, ¿e chodzi

o model profilaktyki i pewnego postêpowania wobec problemów spo³ecz-

nych, m.in. wykluczeniu spo³ecznemu, marginalizacji przestêpczoœci, który

jest wpisany w politykê spo³eczn¹, a znacz¹c¹ rolê w jego urzeczywistnia-

niu spe³niaj¹ samorz¹dy, bêd¹ce instrumentami spo³eczeñstwa obywatel-

skiego.

Prof. dr hab. Andrzej Murzynowski
Sêdzia S¹du Najwy¿szego w stanie spoczynku

Proponujê, ¿eby sformu³owanie na temat mediacji zosta³o nieco inaczej

wyra¿one. Nale¿y bowiem rekomendowaæ stworzenie mo¿liwoœci prowa-

dzenia mediacji we wszystkich stadiach postêpowania karnego oraz w toku

postêpowania wykonawczego.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

To jest tak powiedziane.

Ja mogê przeczytaæ ten fragment: „Uczestnicy konferencji uwa¿aj¹, ¿e

nale¿y zapewniæ powszechn¹ dostêpnoœæ mediacji w sprawach karnych

oraz w sprawach o czyny karalne nieletnich na ka¿dym etapie postêpowa-

nia, w szczególnoœci w postêpowaniu przygotowawczym oraz wyjaœnia-

j¹cym, a tak¿e w trakcie odbywania kary pozbawienia wolnoœci”.
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Prof. dr hab. Andrzej Murzynowski
Sêdzia S¹du Najwy¿szego w stanie spoczynku

Warto jest w rekomendacjach przynajmniej zasygnalizowaæ potrzeby

uzupe³nienia przepisów prawnych dotycz¹cych mediacji, wykorzystuj¹c

przy tym propozycje i wnioski Polskiego Centrum Mediacji. Proszê

o w³¹czenie do zespo³u redakcyjnego pani¹ Janinê Waluk – przewodni-

cz¹c¹ Polskiego Centrum Mediacji.

Irena Szostak
Kurator okrêgowy S¹du Okrêgowego w Poznaniu

Zastanawia³am siê, jakie daæ motto dla naszej pracy kuratorskiej. Myœlê,

¿e takim dobrym mottem jest to, ¿e zmniejszamy przestêpczoœæ i zmieniamy

¿ycie innym. Myœlê, ¿e w chwili obecnej ustawa, która obowi¹zuje w pe³ni

od l stycznia tego roku, powinna byæ weryfikowana w praktyce. Chcia³abym

prosiæ, aby zapewniæ warunki do jej realizacji i w ca³oœci. Pomys³y na wpro-

wadzanie jakichkolwiek zmian w tej ustawie s¹ zbyt wczesne.

Ponadto zauwa¿am brak upowszechniania dobrej pracy kuratorów

w Polsce. Kuratorzy w Polsce pracuj¹ naprawdê dobrze, maj¹ osi¹gniêcia,

ale mamy niedosyt upowszechnienia jej przez sam resort sprawiedliwoœci

i przez media.

Dziêkujê.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

To mo¿e w tym punkcie, który mówi o kampanii informacyjnej, dodaæ,

co mia³oby byæ przedmiotem tej kampanii, na czym polegaj¹ œrodki proba-

cyjne, jaka jest w tym rola nadzoru. Mo¿e rozbudowaæ Panie Profesorze,

ten punkt?
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Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich

Ale to bêdzie na pewno u pana profesora Szymanowskiego.

Senator Zbigniew Romaszewski

Proszê pañstwa, ja bym chcia³ zwróciæ uwagê w tym momencie, kiedy

mówimy o powo³aniu tego centralnego zarz¹du czy, jakbyœmy to nazywali,

probacji, czy te¿ po³¹czonego centralnego zarz¹du wykonywania kar – na

szczególny problem: zapewnienie w tej dziedzinie miejsc pracy. W moim

przekonaniu zorganizowanie miejsc pracy to w tej chwili chyba podstawa

funkcjonowania zarówno wiêziennictwa, jak i œrodków probacyjnych. To

jest niezwykle trudne zagadnienie, ale w moim przekonaniu powinno byæ

podkreœlone.

Dziêkujê bardzo.

Prof. dr hab. Andrzej Ba³andynowicz
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Chcia³em przypomnieæ, ¿e osobiœcie zg³osi³em piêtnaœcie rekomenda-

cji i pani przewodnicz¹ca nie uwzglêdni³a ¿adnej z nich. Rozumiem, ¿e

mo¿na mieæ swoje zdanie na temat watoœci tych rekomendacji. Niemniej

one odnosz¹ siê do zbudowania w kraju docelowego modelu œrodków pro-

bacyjnych, którego na poziomie obecnego prawa w Posce w ogóle nie ma.

Pani przewodnicz¹ca przywo³uje aktualny stan prawa karnego, który daje

praktyczne mo¿liwoœci do wykonywania œrodków probacyjnych. Otó¿ za-

sadniczo siê ró¿nimy w sposobie myœlenia. Ja dowodzê poprzez swoje re-

feraty, wyst¹pienia i rekomendacje, ¿e nale¿y stworzyæ model systemu

probacji wyra¿aj¹cy siê koniecznoœci¹ wprowadzenia kar œredniej mocy

i kar wolnoœciowych, a nastêpnie mo¿emy wdra¿aæ programy wykona-

wcze tych¿e kar.
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Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Panie Profesorze, ja przepraszam, ¿e pominê³am pana propozycje, cho-

cia¿ nie zauwa¿y³am, ¿eby pan mi gotowe propozycje rekomendacji wrê-

czy³. Rozumiem, ¿e chodzi o propozycje, które s¹ w pañskim tekœcie

w materia³ach. Przede wszystkim stara³am siê uwzglêdniæ te propozycje,

które zyska³y szersze poparcie. Przepraszam, nie jestem specjalistk¹, i to

jest pewnie przyczyn¹ tego, ¿e nie potrafi³am wkomponowaæ przynajmniej

czêœci rekomendacji pana profesora do tej mojej propozycji. Po to rozma-

wiamy o tym, ¿eby uzupe³niæ, pod warunkiem, ¿e rekomendacje nie bêd¹

siê wzajemnie wyklucza³y. Chcê przypomnieæ, ¿e nie mówimy o wszyst-

kim, co jest wa¿ne, nie o profilaktyce w szczególnoœci w tym momencie.

Temat jest okreœlony: „Rola œrodków probacyjnych w systemie ogranicza-

nia przestêpczoœci”, wiêc do tego powinniœmy siê ograniczyæ. Bo je¿eli ze-

chcemy napisaæ o wszystkim, to prawdopodobnie napiszemy byle jak.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich

Ja chcia³bym te¿ tutaj w tej sprawie. Proszê pañstwa, my nie mo¿emy

tworzyæ dzie³a teoretycznego i nie bêdziemy mogli mówiæ o modelu. Zreszt¹

na ten temat s¹ ró¿ne opinie. Natomiast niew¹tpliwie, tak jak pan profesor to

w czasie naszego panelu okreœli³, albo trzeba pójœæ drog¹ rewolucyjn¹, albo

inaczej grozi stagnacja. Miêdzy rewolucj¹ a stagnacj¹ jest jeszcze ewolucja.

Myœlê, ¿e t¹ drog¹ musimy iœæ. My pracujemy na ¿ywym organizmie. To, co

mówi³a pani doktor Gajdus: przecie¿ codziennie s¹ pope³niane przestêp-

stwa, my musimy dzisiaj reagowaæ. I nie mo¿emy siê najpierw zastanawiaæ,

nie stworzymy pró¿ni i teraz zaczynamy budowaæ model, tylko musimy na-

sze mo¿liwoœci dostosowaæ do tych potrzeb, które dzisiaj wystêpuj¹. Ja siê

mogê zgadzaæ z tym, ¿e w obowi¹zuj¹cym prawie mamy wiele do zrobienia

i wiele do zmiany. Bêdziemy tworzyæ wizjê i pan profesor j¹ stwarza, wizjê

modelu probacji. Bêdziemy do tego d¹¿yæ, ale to nie stanie siê z dnia na

dzieñ.

Dzisiaj nasza konferencja nie mo¿e powiedzieæ, ¿e ten model, poniewa¿

tak postanowiliœmy, ju¿ obowi¹zuje. Nie, to trwa.
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Prof. dr hab. Andrzej Ba³andynowicz
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji,Uniwersytet Warszawski

Reformowanie jest procesem etapowym, dynamizuj¹cym przedmiot

zmiany i mo¿e odbywaæ siê wówczas, gdy na pocz¹tku dzia³alnoœci dyspo-

nujemy modelem, wizj¹ docelowych przewartoœciowañ. Je¿eli u¿ywamy

pewnych sformu³owañ, to mówmy prawid³owo o etapach dochodzenia do

prawdy i mówmy o etapach budowania systemu probacji i, powiedzmy, na

którym etapie jesteœmy i co dotychczas zrobiliœmy.

Po drugie, to nie jest ewolucja, Panie Profesorze, tylko jest to anar-

chizacja, poniewa¿ zgodnie z nauk¹ prakseologii, zmiany jakoœciowe, a nie

iloœciowe maj¹ miejsce, to jeszcze bardziej uwsteczniaj¹ przedmiot zmia-

ny, pomimo dokonanych korekt iloœciowych. Ja w ca³oœci podpisujê siê pod

rozwi¹zaniami szko³y Kofoeda i dawa³em temu wielokrotnie wyraz na

sympozjach i konferencjach naukowych. Tylko nie zbudujmy probacji

w Polsce na poziomie praktycznych rozwi¹zañ realizowanych w szkole

Kofoeda. Jest to jedna z wielu propozycji w zakresie programów edu-

kacyjnych oraz resocjalizacyjnych, które mog¹ znaleŸæ zastosowanie w wy-

konawstwie okreœlonych œrodków probacyjnych, ale nie mog¹ byæ uznane

za jakikolwiek model systemu probacji.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich

Na razie musimy przekonaæ tych, którzy chc¹ zwiêkszyæ populacjê

w wiêzieniach o oko³o o 100%. Najpierw tych przekonajmy.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Pani profesor Szczygie³, która tu powinna byæ, gdzieœ zginê³a. Zaprasza-

my. Pani profesor te¿ przygotowuje propozycje do tych rekomendacji.

Chcê jeszcze powiedzieæ, ¿e to, co stworzono w Siedlcach, co jest takim

praktycznym modelem, jest jednak oparte na gruncie obowi¹zuj¹cego pra-

wa. I da³o siê na gruncie obowi¹zuj¹cego prawa stworzyæ model, z którego

powinniœmy siê cieszyæ, ¿e jest, i upowszechniaæ go.

Bardzo proszê, pani senator Serocka.
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Senator Ewa Serocka

Dziêkujê bardzo.

Panel numer 2 wypracowa³ dziesiêæ wniosków, które przedstawiê do pañ-

stwa wiedzy i ewentualnego zastanowienia siê.

Pierwszy wniosek: systematyczne zwiêkszanie etatów kuratorów zawo-

dowych. Uwa¿am, ¿e parlament, podnosz¹c o 30% œrodki w bud¿ecie na

rzecz wymiaru sprawiedliwoœci, w tym roku wiêksze, bardzo du¿o zrobi³

wobec ogólnej mizerii finansowej. Ale jest to rzeczywiœcie bardzo potrzeb-

ny i konieczny wniosek.

Drugi wniosek: zorganizowanie centrum szkolenia i kierowania prac¹

kuratorów zawodowych czy to w formie departamentu probacji, czy w for-

mie departamentu kuratorów zawodowych.

Trzeci wniosek: opracowanie wzorców kuratorów zawodowych peni-

tencjarnych do pracy ze skazanymi dopuszczaj¹cymi siê przemocy w rodzi-

nie i innych, pracy z nieletnimi. Ale jest to wniosek do ministerstwa

dotycz¹cy opracowania jakichœ wzorców, ¿eby to szkolenie odbywa³o siê

rzeczywiœcie w tym kierunku.

Czwarty wniosek: w³¹czenie œrodowiska lokalnego do wspó³pracy...

(Senator Teresa Liszcz: Przepraszam, Pani Senator, czy pani mog³aby do-

k³adniej wyjaœniæ coœ, co nie dotar³o do mnie, czyli trzeci punkt?)
Trzeci? Dobrze. Kuratorzy zg³aszaj¹ wnioski w sprawie jakby w¹skiej

specjalizacji w zakresie przygotowywania poszczególnych kuratorów przy

szkoleniu do pracy z nieletnimi, do pracy z osobami, które s¹ obarczone

ciê¿kimi zbrodniami i innymi, dotycz¹cymi poszczególnych segmentów

zbrodni, bo tak mo¿na by to nazwaæ. Chodzi o ukierunkowanie szkolenia

poszczególnych grup kuratorskich, ¿eby to nie by³ omnibus, tylko po pro-

stu ka¿dy w swojej w¹skiej specjalnoœci bêdzie przygotowywany. Bo zu-

pe³nie inaczej praca wygl¹da z nieletnim, a zupe³nie inaczej z doros³ym,

który pope³ni³ zbrodniê, lub innym, który na przyk³ad pope³ni³...

(Prof. dr hab. Teodor Szymanowski: Ja siê chcê odnieœæ...)

Bardzo proszê, Panie Profesorze. Bardzo szeroko to by³o omawiane.

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Chodzi tutaj o specjalizacjê penitencjarn¹, która ju¿ zosta³a wypróbowa-

na. I wreszcie, z badañ wynika, ¿e kuratorzy maj¹ œwiadomoœæ, i¿ przyda³o-
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by siê im przeszkolenie do pracy z osobami skazanymi za przestêpstwa

przemocy w rodzinie. To jest, moim zdaniem, bardzo cenny wniosek.

Amerykanie ju¿ to robi¹. Wydaje mi siê, ¿e w tym kierunku. Nie potrzeba

w tym celu zmieniaæ ustawy, tylko Ministerstwo Sprawiedliwoœci w rozpo-

rz¹dzeniu mo¿e przewidzieæ takie specjalizacje kuratorów s¹dowych. Bar-

dzo przepraszam pani¹ senator, ¿e siê wtr¹ci³em.

Senator Ewa Serocka

Pan profesor chyba doœæ szeroko omówi³ tê sprawê.

Wniosek czwarty: w³¹czenie œrodowiska lokalnego do wspó³pracy przy

procesie resocjalizacji osób skazanych.

To siê odbywa, jak mieliœmy okazjê wys³uchaæ dzisiaj pana burmistrza

Szczebrzeszyna, ale niestety nie odbywa siê to wszêdzie. Odbywa siê to

tylko w niektórych miejscach, czego najlepszym œwiadectwem s¹ Siedlce,

gdzie wspó³praca w³aœnie z oddzia³em Instytutu Kofoeda odbywa siê wzor-

cowo. Wydaje mi siê, ¿e nawet pokazanie nam wszystkim, z naszego pane-

lu, wskazanie w³aœnie takich miejsc, gdzie ta wspó³praca odbywa siê bez-

kolizyjnie, jakby naturalnie, jest szalenie wa¿n¹ informacj¹ dla s³u¿b kura-

torskich i w ogóle potrzeby resocjalizacji osób skazanych. St¹d ten wnio-

sek, ¿eby we wspó³pracy z Ministerstwem Administracji, Spraw Wewnê-

trznych rozszerzaæ tê w³aœnie metodê i te potrzeby.

Wniosek pi¹ty: zapewnienie i zracjonalizowanie obs³ugi biurowej kura-

torów.

Kuratorzy narzekaj¹, ¿e przy zwiêkszeniu – doœæ du¿ym zwiêkszeniu, za

co byli bardzo wdziêczni – liczby kuratorów i zwiêkszeniu liczby przestêp-

ców, osób, które podlegaj¹ resocjalizacji, podlegaj¹ nadzorowi kuratorskie-

mu, brakuje czêsto zwyk³ej obs³ugi biurowej. Oczywiœcie ³¹czy siê to ze

zwiêkszeniem funduszy, ze zwiêkszeniem bud¿etu. Myœlê, ¿e my jako par-

lamentarzyœci rzeczywiœcie wiemy o tym i staramy siê, jak mo¿emy, ale tak

krawiec kraje, jak mu materia³u staje.

Nastêpny wniosek drugiego panelu, dotycz¹cy w³aœnie naszej pracy:

zmiana unormowania dotycz¹cego osób uchylaj¹cych siê od p³acenia ali-

mentów na rzecz stosowania kar alternatywnych do kar pozbawienia wol-

noœci.

Rodzina ma jeszcze wiêksze problemy w momencie, kiedy takie osoby

trafiaj¹ do wiêzienia, a jest ich ponad trzy tysi¹ce, a dwadzieœcia tysiêcy
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oczekuje na wykonanie wyroku, który jest wyrokiem niespe³niaj¹cym po-

trzeb, które powinny byæ realizowane. Czyli za cz³owieka, który uchyla siê

od p³acenia alimentów, gdy idzie do wiêzienia, p³acimy jako spo³eczeñ-

stwo, a ca³a grupa rodzin niepe³nych popada w jeszcze wiêkszy niebyt. Pro-

szê wzi¹æ pod uwagê, ¿e w Polsce jest takich rodzin, takich dzieci szeœæset

dziesiêæ tysiêcy, z czego piêæset tysiêcy jest objêtych alimentacj¹ z Fundu-

szu Alimentacyjnego. Ci niep³ac¹cy to s¹ potencjalni klienci zak³adów kar-

nych. Jest to przera¿aj¹ca liczba. Rocznie z bud¿etu pañstwa wydaje siê

1 miliard 417 milionów z³otych z Funduszu Alimentacyjnego na rzecz dzie-

ci, które s¹ w niepe³nych rodzinach. S¹ to bardzo wielkie kwoty. I polityka

w tym zakresie niekierowania tych osób do wiêzienia, ale kierowania ich do

prac spo³ecznie u¿ytecznych jest szalenie istotna. Trzeba po prostu do tej

grupy osób uchylaj¹cych siê od p³acenia alimentów podejœæ w zupe³nie in-

ny sposób. A my w Kodeksie karnym mamy zapis: nie p³acisz, to trafiasz

do zak³adu karnego. W moim odczuciu, a w³aœciwie w odczuciu wszyst-

kich osób, z którymi dyskutowaliœmy na ten temat, pierwsza powinna byæ

kara alternatywna, a dopiero druga, w stosunku do cwaniaków, do uchyla-

j¹cych siê w sposób z³oœliwy, powinna byæ kara ju¿ sztywna, jak to mówi¹

sêdziowie.

Punkt nastêpny naszych wniosków dotyczy zaproponowania zmian

w Kodeksie karnym wykonawczym, tak aby organem wykonuj¹cym ogra-

niczenie wolnoœci by³y organy samorz¹du terytorialnego.Trochê siê to k³ó-

ci z wnioskiem ósmym, gdzie proponujemy równie¿ rozszerzenie katalogu

podmiotów wykonuj¹cych karê ograniczenia wolnoœci. W tej chwili mamy

w³aœciwie tylko organy samorz¹du terytorialnego, które nie bardzo sobie do

koñca radz¹ z tym obowi¹zkiem. Ten punkt zosta³ ju¿ podniesiony miesi¹c

czy pó³tora miesi¹ca temu podczas dyskusji na temat Kodeksu karnego wy-

konawczego, kiedy ten temat w naszej Komisji Ustawodawstwa i Prawo-

rz¹dnoœci zosta³ podniesiony. Pan minister Sadowski by³ uprzejmy wtedy

poruszyæ tê kwestiê. Myœmy chcieli to wprowadziæ w formie poprawki, ale

powiedzia³ nam, ¿e jeszcze ministerstwo nie jest przygotowane, ¿eby taki

zapis w kkw umieœciæ. Jest to, uwa¿am, bardzo wa¿ny zapis. W krajach eu-

ropejskich, widzia³am to w Danii, jest lista zak³adów, które s¹ upowa¿nione

do wykonywania kary ograniczenia wolnoœci. I sprawdza siê to bardzo dob-

rze. Z tym ¿e jest taka zasada, ¿e do jednego zak³adu kieruje siê jednego

skazanego, ¿eby nie grupowaæ tych osób w zak³adach, ¿eby nie mia³y mo¿-

liwoœci porozumiewania siê miêdzy sob¹. Uwa¿amy wszyscy, ¿e ten wnio-

sek jest bardzo istotny i dobrze skorzystaæ z tych dobrych doœwiadczeñ

europejskich.
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Wniosek dziewi¹ty dotyczy ukierunkowania szkoleñ sêdziów i proku-

ratorów na korzystanie z zapisów kodeksowych dopuszczaj¹cych stoso-

wanie œrodków karnych alternatywnych w stosunku do kar pozbawienia

wolnoœci.

Mamy przecie¿ zupe³nie dobre przepisy. Co siê dzieje w krajach euro-

pejskich. Ju¿ prokurator poprzez wynik badania œrodowiskowego wnioskuje

o karê alternatywn¹ w stosunku do okreœlonego oskar¿onego. Sêdzia znaj¹c

taki wniosek jest w stanie rozpatrzyæ, zapytaæ nawet tego oskar¿onego, czy

on wyra¿a zgodê na pracê spo³ecznie u¿yteczn¹, czy idzie do wiêzienia. Jest

to na etapie w³aœciwie pocz¹tkowym i w tym momencie daje siê szansê, ¿e

rzeczywiœcie nie kieruje do zak³adu karnego, je¿eli oskar¿ony rokuje, ¿e siê

poprawi, kiedy bêdzie wykonywa³ tê pracê spo³ecznie u¿yteczn¹.

Dziesi¹ty wniosek: nale¿y opracowaæ normy obci¹¿eñ s¹dowych kurato-

rów zawodowych czynnoœciami, które maj¹ wykonywaæ kuratorzy.

Wiem, ¿e to jest bardzo trudny wniosek. Wszelkie normy u nas w Polsce

bardzo czêsto s¹ niestosowane, ale jednak kuratorzy bardzo prosz¹ o to, po-

niewa¿ narzekaj¹ na ogromne zró¿nicowanie miêdzy obci¹¿eniem poszcze-

gólnych kuratorów. W niektórych przypadkach wypada dziesiêciu skaza-

nych na jednego kuratora, w niektórych ponad czterystu. Jest to wiêc rze-

czywiœcie szalona ró¿nica i ogromnie na to kuratorzy narzekaj¹.

Dziêkujê pañstwu za uwagê.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Dziêkujê bardzo.

Nie wiem, czy z rekomendacji mo¿emy robiæ koncert ¿yczeñ œrodowis-

ka kuratorów. Przepraszam, ale poprzednie rekomendacje by³y w du¿ym

stopniu poœwiêcone statusowi zawodu kuratora i one zosta³y zrealizowane.

Pozosta³ problem biur obs³uguj¹cych kuratorów, ale pani senator powinna

wiedzieæ, ¿e to jest po prostu odraczane w kolejnych ustawach oko³obud¿e-

towych z powodu braku pieniêdzy. I je¿eli pani senator w SLD zadzia³a,

¿eby nie odraczano i dano pieni¹dze na te biura, to my nie musimy tego re-

komendowaæ. To jest kwestia realizacji tego, co jest w ustawie zapisane.

Natomiast to, co chyba by³o nowe, to odnios³am wra¿enie, ¿e jest to po-

stulat specjalizacyjnych szkoleñ kuratorów. I to pewnie mo¿emy uwzglê-

dniæ, prawda? Jest w tym, co ja proponowa³am, ogólne stwierdzenie, ¿e
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chodzi o zwiêkszenie liczby kuratorów zawodowych i poprawê warunków

ich pracy. Myœla³am g³ównie o tym, ¿eby zosta³y uruchomione te biura.

Dziêkujê.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich

Wczoraj pan profesor Osiatyñski zwróci³ uwagê na, moim zdaniem, bar-

dzo istotn¹ rzecz. Zreszt¹ tak¿e i trzy lata temu o tym mówiono i wielokrot-

nie ja mia³em okazjê z tym wystêpowaæ. Otó¿ mamy problem zwalnianych

oficerów z wojska, zawodowych ¿o³nierzy, którzy trac¹ pracê i swoje pod-

stawy egzystencji w wieku czterdziestu, piêædziesiêciu lat. S¹ to ludzie,

którzy maj¹ du¿e doœwiadczenia z trudn¹ m³odzie¿¹ i mog¹ znakomicie za-

siliæ korpus kuratorów.

(Senator Teresa Liszcz: Zawodowych czy spo³ecznych?)

I zawodowych, i spo³ecznych, jednych i drugich. Ale ja myœlê o zawodo-

wych. O przeszkoleniu tych osób, które czêsto maj¹ wy¿sze wykszta³cenie.

Mo¿na w tym kierunku pójœæ, a¿eby uzyskaæ bardzo powa¿ne wzmocnie-

nie korpusu kuratorów. To jest mój jeden wniosek, który, uwa¿am, nale¿a-

³oby rozwa¿yæ.

Druga sprawa. Tutaj w czasie naszego panelu podnoszona by³a rzecz dla

mnie zupe³nie niezrozumia³a, ¿e mediatorzy nie maj¹ gdzie przeprowadzaæ

mediacji, ¿e samorz¹dy nie s¹ w stanie stworzyæ warunków do tego, a poza

tym, ¿e na przyk³ad w Warszawie mamy wyczerpane mo¿liwoœci mediato-

rów, tak ¿e prosz¹, by wiêcej spraw im nie przekazywaæ. To jest jakieœ bardzo

g³êbokie nieporozumienie. W takim razie trzeba pójœæ i w tym kierunku, aby

i korpus mediatorów zwiêkszyæ.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

To chyba trzeba wzmocniæ odpowiednie sformu³owanie, gdzie jest mo-

wa o tym, ¿e wymaga to „stworzenia odpowiednich warunków do prowa-

dzenia mediacji, w szczególnoœci przez organizowanie oœrodków mediacyj-

nych wspieranych przez w³adze centralne i lokalne”. To mo¿e mocniej

i wyraŸniej powiedzieæ o zwiêkszeniu liczby mediatorów.
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Teraz wracaj¹c do rezerwy dla kadr kuratorskich, to rzeczywiœcie jest to

pomys³ na zagospodarowanie tej wielkiej gromady wykszta³conych, bardzo

zdyscyplinowanych ludzi. Tylko nie wiem, czy gdy chodzi o kuratelê za-

wodow¹, nie stoj¹ na przeszkodzie wymagania co do wykszta³cenia. Mam

wra¿enie, ¿e to jest wykszta³cenia pedagogiczne albo podobne.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich

Ale ja nie chcia³bym rezygnowaæ z tego wykszta³cenia. Tylko proszê

zwróciæ uwagê, ¿e wielu oficerów to wykszta³cenie ma, pedagogiczne te¿.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

W swoim czasie w mojej uczelni na pedagogice albo zaocznym prawie

gremialnie studiowali oficerowie. Nie wiem, czy to dalej trwa.

Pan profesor Ba³andynowicz, proszê bardzo.

Prof. dr hab. Andrzej Ba³andynowicz
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Nie mo¿na podzieliæ opinii, i¿ kuratorem mo¿e byæ osoba niebêd¹ca

zawodowcem do wykonywania zadañ z zakresu resocjalizacji skazanych.

Dzia³alnoœæ resocjalizacyjna to sztuka przewartoœciowywania norm, wartoœci,

zachowañ i postaw jednostki. Zgodnie z nauk¹ kuratela s¹dowa w praktyce

mo¿e byæ wykonywana poprzez dzia³ania kontrolne, kontroli i paternalistycznej

pieczy nad osob¹, kontroli i aktywizacji skazanego oraz dzia³añ odpowiadaj¹cych

modelowi klinicznemu.

A zatem kurator w systemie probacji to zawód i wykonywaæ winien

pracê resocjalizacyjn¹, tj. sprawowaæ opiekê, wychowywaæ i oddzia³ywaæ

terapeutycznie. Jest to mo¿liwe wy³¹cznie w uk³adzie modelowym od-

powiadaj¹cym kurateli wychowuj¹cej, czyli kurateli klinicznej.

Otó¿ je¿eli chcemy byæ odpowiedzialni za kuratelê, to jest kwestia za-

wodowstwa, a nie spo³ecznikostwa. Wolontariat mo¿e uzupe³niaæ kuratelê

profesjonaln¹, a nie stanowiæ równowagê dla kurateli zawodowej. W zwi¹z-
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ku z tym kuratorzy s¹dowi, którzy mieliby organizowaæ pracê resocjaliza-

cyjn¹ w ramach modelu klinicznego, powinni byæ przygotowani na poziomie

wykszta³cenia wy¿szego z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i psycho-

logii do tego¿ zawodu. Ponadto w zale¿noœci od sta¿u pracy i wykonywanej

roli zawodowej winni legitymowaæ siê uprawnieniami z zakresu diagnozy

psychopedagogicznej, casework oraz z polityki spo³ecznej.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Dziêkujê bardzo panu profesorowi.

Poniewa¿ nikt ju¿ nie chce zabraæ g³osu, to teraz spróbujê zrekonstruo-

waæ to, co zosta³o dot¹d zaproponowane. Rozumiem, ¿e jest generalna zgoda

na kierunek moich propozycji. Czy któreœ z przeze mnie proponowanych sfor-

mu³owañ rekomendacji budzi wyraŸny sprzeciw? Nie s³yszê, czyli mo¿emy

uznaæ, ¿e jest zgoda na nie, a propozycje id¹ w kierunku wzmocnienia i uzu-

pe³nienia niektórych z nich. Spróbujê zebraæ to, co wymaga wzmocnienia:

podkreœlenie roli samorz¹dów, organizacji pozarz¹dowych oraz koœcio³ów

i zwi¹zków wyznaniowych w realizacji kar nieizolacyjnych i œrodków proba-

cyjnych, tak? Zrobimy to dodaj¹c odpowiednie zdanie.

Jeœli chodzi o kuratorów, podkreœlimy potrzebê poprawy warunków ich

pracy, przez któr¹ ja rozumia³am to, o czym mówi³a te¿ pani senator Seroc-

ka: uruchomienie biur obs³uguj¹cych kuratorów. Ale to traktuje siê obec-

nie jako problem finansowy i odracza siê w kolejnych oko³obud¿etowych

ustawach. Sama instytucja biur jest przewidziana, tylko siê jej nie urucha-

mia, podobnie jak i samodzielnoœci bud¿etowej Krajowej Rady S¹downi-

ctwa. To jest problem podobnego rodzaju. Ale powinniœmy zapisaæ, jak

rozumiem, tê specjalizacjê. Czy tak?

Andrzej Martuszewicz
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów S¹dowych

Nie chcielibyœmy zbyt d³ugo zatrzymywaæ siê nad tym, ale wydaje mi

siê jednak, ¿e ten fragment jest doœæ istotny z naszego punktu widzenia,

poniewa¿ równie¿ w tym bud¿ecie, w ogólnej puli etatów urzêdniczych na

funkcjonowanie s¹downictwa, s¹ przeznaczone równie¿ etaty na obs³ugê

biur kuratora okrêgowego i zespo³ów kuratorskich. Zapisanie tego w reko-
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mendacjach pozwoli – tak mi siê przynajmniej wydaje – kierownictwu

resortu w trybie nadzoru przekazaæ te etaty s³u¿bie kuratorskiej. Prosimy

równie¿ o zapisanie szkolenia kuratorów jako bardzo wa¿nego czynnika

podnosz¹cego efektywnoœæ dzia³ania kuratorskiej s³u¿by s¹dowej.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Rozumiem, ¿e rekomendacje w tym punkcie mia³yby byæ jak¹œ prób¹

nacisku na w³adze w celu zrealizowania ustawy, plus zmiana modelu szko-

lenia kuratorów z uwzglêdnieniem specjalizacji, w tym szczególnie specja-

lizacji dla kuratorów osób skazanych za stosowanie przemocy.

Je¿eli chodzi o mediacje, to podkreœlamy koniecznoœci upowszechnia-

nia mediacji, w tym uwzglêdnienia pewnych wniosków de lege ferenda suge-

rowanych przez Centrum Mediacji, o których mówi³ pan profesor Murzy-

nowski. Wybierzemy jakieœ generalnie sformu³owane postulaty, które u³at-

wi¹ powszechne stosowanie mediacji. W szczególnoœci zwiêkszenie liczby

mediatorów i stworzenie centrów mediacji, po to, ¿eby by³y warunki do

prowadzenia mediacji.

Zosta³ postawiony problem rozwi¹zania kolejki oczekuj¹cych na wyko-

nanie kary. By³ jeszcze postulat, on siê chyba tu powinien znaleŸæ, wysu-

wny badaj¿e przez pana profesora Lelentala, ¿eby ujednoliciæ przes³anki

stosowania œrodków probacyjnych.

Prof. dr hab. Stefan Lelental
Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet £ódzki

Sformu³owaliœmy jeszcze postulat rezygnowania, bo to jest wnoszone

w tej chwili, z wszelkich innych akcentów ni¿ tylko indywidualne oddzia-

³ywanie kary przy wszystkich œrodkach probacyjnych, bez wzglêdu na to,

czy chodzi o spo³eczne oddzia³ywanie kary, prewencjê negatywn¹, pre-

wencjê pozytywn¹. Decydowaæ powinny wy³¹cznie wzglêdy zwi¹zane z in-

dywidualnym oddzia³ywaniem kary. Je¿eli mamy do czynienia z prognoz¹,

to tylko to, a wszystko pozosta³e ju¿ zak³óca ca³y system wszystkich insty-

tucji zwi¹zanych z poddaniem sprawcy próbie.
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Je¿eli mo¿na, Pani Senator, w zwi¹zku z tym ostatnim wnioskiem ja

bym by³ ostro¿ny ze sformu³owaniem tego rodzaju postulatu, czyli doty-

cz¹cym ujednolicenia przes³anek. Bo jednak mamy skazuj¹cy wyrok wyda-

ny przez niezawis³y s¹d, wiêc teraz formu³owanie, ¿e tak powiem, zaleceñ,

które zmierza³yby do jakiegokolwiek manipulowania tym wyrokiem, nie

uzna³bym za posuniêcie…

(Senator Teresa Liszcz: Przepraszam, Panie Profesorze, ale ja chyba nie

zrozumia³am.)

S¹ przepisy, jest art. 153 o odroczeniu, jedn¹ z podstaw jest art. 248. Je-

¿eli to wszystko siê wykorzysta i powstan¹ warunki, to wtedy mo¿na to ro-

biæ, bo to jest uregulowane w ustawie. Nie formu³owa³bym wiêc tego

rodzaju postulatu, bo to mo¿e godziæ w powagê prawomocnego wyroku.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Nie, Panie Profesorze, mnie nie chodzi o ten etap. Pada³y tutaj wnioski,

¿e s¹ u¿ywane ró¿ne sformu³owania na okreœlenie tego samego jako prze-

s³anki. Mnie chodzi³o o przes³anki.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich

Nie, tu chodzi o inn¹ sprawê. Czym innym s¹ przes³anki, jak dobrze zro-

zumia³em, stosowania œrodków probacyjnych, i one rzeczywiœcie nie s¹ je-

dnolicie ujête w poszczególnych przepisach, natomiast to, co wnosi³ pan

dyrektor z Koszalina, to sprawa dotycz¹ca rozwi¹zania problemu kolejki

trzydziestu tysiêcy niewykonanych kar pozbawienia wolnoœci. I tutaj te¿

chyba trzeba byæ o tyle ostro¿nym, ¿e nie mo¿na w³aœnie przejœæ do porz¹d-

ku dziennego nad wyrokiem skazuj¹cym prawomocnym i wszystkich rów-

no potraktowaæ i warunkowo zawiesiæ wykonanie kary. Myœlê, ¿e nale¿y

sformu³owaæ ten postulat w ten sposób, ¿e nie mo¿emy nie mieæ na uwadze

tych trzydziestu tysiêcy oczekuj¹cych, zreszt¹ ta liczba przecie¿ roœnie,

i nale¿y ten problem rozwi¹zaæ. Mo¿na to rozwi¹zaæ albo poprzez wybudo-

wanie wiêzieñ, albo poprzez wzmocnienie œrodków probacyjnych. Innego

rozwi¹zania nie ma.
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Prof. dr hab. Stefan Lelental
Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet £ódzki

Tu jesteœmy zgodni, bo moja uwaga dotyczy³a tego w³aœnie...

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Panie Profesorze, tu nie ma ¿adnego nieporozumienia. Przecie¿ nikt nie

uto¿samia ani nawet nie ³¹czy sprawy rozwi¹zania kolejki do wiêzienia z in-

n¹ zupe³nie spraw¹, jednolitego formu³owania przes³anek stosowania œrod-

ków probacji, gdzie one s¹ rzeczywiœcie merytorycznie jednakowe.

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

To jest, niestety, trochê Ÿle ujêta ta sprawa kolejki, poniewa¿ nie ma ¿a-

dnej kolejki do wiêzieñ. Poza tym, rozumiem, ¿e to trzeba uj¹æ w cudzy-

s³ów.

Ale trzeba wyjœæ od tego, ¿e s¹ ró¿ne powody, i¿ czêœæ osób skazanych

prawomocnymi wyrokami nie odbywa kary pozbawienia wolnoœci. Tymi

powodami, o czym by³a ju¿ przecie¿ mowa, jest na przyk³ad to, ¿e skazani

siê ukrywaj¹, ¿e policja nie dope³nia swoich obowi¹zków. I je¿eli mówimy

o œrodkach zaradczych, to o takich, które s¹ dostosowane do sytuacji powo-

duj¹cych to zjawisko.

Ale skoro jestem przy g³osie, to chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na in-

n¹ rzecz, chyba ¿e pani senator to ju¿ zapisa³a w postulatach. Mianowicie,

¿eby zaproponowaæ zmianê w Kodeksie karnym wykonawczym przy ja-

kiejœ najbli¿szej okazji, dotycz¹c¹ organu wykonuj¹cego karê ograniczenia

wolnoœci. To jest postulat wysuwany ju¿ przez wielu specjalistów i moim

zdaniem, to jest zasadne, ¿eby tym obci¹¿yæ organa samorz¹du terytorial-

nego. W art. 2 kkw jest ju¿ wymieniony organ samorz¹du terytorialnego,

owszem, i pewne œrodki one wykonuj¹, jak na przyk³ad odebranie prawa

jazdy. Wiele zaœ racji przemawia za tym, a¿eby te organy obci¹¿yæ wykony-

waniem kar ograniczenia wolnoœci. Warto to zapisaæ. To jest m.in. pok³osie

tej w³aœnie konferencji.
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Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci.

Nie do koñca rozumiem. Przecie¿ gdyby policjanci z³apali tych, co siê

ukrywaj¹, to i tak byœmy ich nie posadzili, bo nie ma miejsca. G³ówny prob-

lem polega na braku miejsca.

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Ale o czym mówimy? Ja mówi³em o karze ograniczenia wolnoœci. Je¿eli

wiêc mówimy o tym pierwszym problemie, to po prostu nale¿y zwróciæ

uwagê policji na to, ¿eby lepiej pracowa³a, nic wiêcej nie mamy do powie-

dzenia.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich

Ale je¿eli z³api¹, to co z nim?

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Gdzie go posadz¹?

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Zaraz, zaraz. Jeszcze nie by³o takiej sytuacji, ¿eby je¿eli z³api¹ skazane-

go i przyprowadz¹ go do zak³adu, to odmawia siê jego przyjêcia, jeœli jest

podstawa prawna.
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Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich

To s¹ przecie¿ najczêœciej sprawcy, którzy maj¹ karê szeœciu miesiêcy,

roku.

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Ale tylko czêœæ jest takich. Bo z drugiej strony, do czego my doprowadzi-

my? Je¿eli powiemy, ¿e nie mamy miejsca, to niech policja nie ³apie, bo nie

mamy miejsca. Z tym siê trudno pogodziæ.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Mamy wiêc sformu³owaæ rekomendacjê, ¿e trzeba rozwi¹zaæ w jakiœ

sposób problem oczekuj¹cych na wykonanie, czy nie?

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

To jest zagadnienie kompleksowe. Oczywiœcie, ¿e my tego nie roz-

wi¹¿emy. Tu trzeba zmieniæ politykê karn¹, ale te¿ policja dalej musi mieæ

obowi¹zek ³apania skazanych. Mnie siê trudno jako prawnikowi zgodziæ

z tym, ¿e jeœli nie ma miejsc, to niech nie ³api¹ i nie doprowadzaj¹ do zak³a-

dów karnych.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Wiêc ja teraz powziê³am w¹tpliwoœci. To mo¿e byæ zrozumiane jako na-

wo³ywanie do amnestii. Wtedy zwolni¹ siê miejsca. Wobec tego, ¿e nie ma-

my jasnego pomys³u na to, jak to rozwi¹zaæ, i problem jest zró¿nicowany,

bo raz chodzi o brak miejsca w wiêzieniach, a innym razem o to, ¿e skazany
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uchyla siê od kary, ró¿ne s¹ powody niewykonywania kary, to mo¿e pomiñ-

my to w rekomendacjach.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich

Jeœli mo¿na, to ja bym to od innej strony uj¹³. To znaczy, ¿e tolerowanie

tego, ¿e w stosunku do trzydziestu tysiêcy osób nie wykonuje siê kary po-

zbawienia wolnoœci prawomocnie orzeczonej, jest w najwy¿szym stopniu

demoralizuj¹ce. I to trzeba rozwi¹zaæ.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Czyli taki ogólny postulat, ¿e trzeba koniecznie problem kolejki do wiê-

zieñ rozwi¹zaæ, bez wskazywania, w jaki sposób.

Na to jest zgoda, jak rozumiem? Dobrze. Co jeszcze pominêliœmy, a co

powinno byæ koniecznie uwzglêdnione?

(G³os z sali: To, o czym mówi³ dr Malec.)

Mówimy tutaj o akcji informacyjnej, to chyba siê w tym mieœci. Nie pi-

szemy, w jaki sposób: ksi¹¿ki popularnonaukowe, media, ró¿ne audycje.

(WypowiedŸ poza mikrofonem)

Chyba oœrodka krakowskiego imiennie nie mo¿emy w rekomendacji zo-

bowi¹zaæ, ¿e ma pisaæ popularnonaukowe opracowania. To sobie oœrodek

krakowski tak wzi¹³ do serca. Czy pan dr Malec proponuje jakiœ konkretny

zapis?

Dr hab. Jan Malec
Fundacja Pomocy Ofiarom Przestêpstw

Ja bym zaproponowa³, ¿eby mo¿e wskazaæ, ¿e bez przezwyciê¿enia po-

wszechnie panuj¹cych fa³szywych mitów na temat postêpowania z prze-

stêpcami bêdzie trudno realizowaæ przedsiêwziêcia z zakresu rozszerzania

nieizolacyjnych metod postêpowania z przestêpcami.
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Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

W mojej propozycji nie ma mowy o mitach, ale jest o stereotypach;

mniej wiêcej o to samo chodzi.

Czy s¹ jeszcze jakieœ propozycje do rekomendacji? Pan minister Sadow-

ski, bardzo proszê.

Marek Sadowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

Bardzo du¿o mówiono na tej sali o roli samorz¹dów i s¹ tu przedstawicie-

le samorz¹dów, nieliczni co prawda, ale moim zdaniem w samym tym ma-

teriale powinna znaleŸæ siê rekomendacja, ¿eby podj¹æ na forum komisji

wspólnej rz¹du i samorz¹du terytorialnego dyskusjê na temat udzia³u sa-

morz¹dów w probacji i w wykonywaniu kary ograniczenia wolnoœci. Myœl,

która tu siê przewija, idzie w stronê uznania tego za zadanie w³asne samo-

rz¹du albo bardzo bliskie do zadania w³asnego. W ka¿dym razie jest to jakiœ

rodzaj obowi¹zku. W tê stronê trzeba chyba zmierzaæ, bo inaczej same tyl-

ko apele nie maj¹ wiêkszego sensu. Ja uwa¿am, ¿e taka rekomendacja, doœæ

mocna w tym zakresie, o roli samorz¹du wymaga³aby dyskusji na poziomie

reprezentacji samorz¹du. On jest reprezentowany w komisji wspólnej.

Oczywiœcie, gdy minister sprawiedliwoœci bêdzie mia³ tak¹ rekomendacjê,

mo¿e koñcow¹, co do tego, kto ma siê z tymi wnioskami zwróciæ, dzia³anie

podejmie.

(Senator Teresa Liszcz: Zdaje siê, ¿e pan minister jest cz³onkiem tej ko-

misji, tak? To bêdziemy mieli orêdownika.)

No, tak, ale te kwestie musz¹ byæ poddane pewnym zabiegom formal-

nym. Na przyk³ad udzia³ organizacji po¿ytku publicznego i wolontariatu

w systemie probacji zamierzam przedstawiæ z kolei w innej komisji, to jest

w radzie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego.
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Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Bo jeszcze jest komisja wspólna koœcielno-rz¹dowa.

Marek Sadowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

To jest ju¿ tak bardzo wysoka dyplomacja, ¿e takich przyziemnych rze-

czy siê tam nie za³atwia.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Jakie przyziemne? Zbrodnia i kara – jakie to s¹ przyziemne sprawy?

Marek Sadowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

To jest na bardzo ogólnym poziomie, ale szczegó³y s¹ realizowane w pa-

rafiach.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Ale tutaj mieliœmy arcybiskupa i biskupa, to œwiadczy o zaanga¿owaniu

na wysokim szczeblu.

Marek Sadowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

Ja nie jestem cz³onkiem tej komisji.
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Senator Ewa Serocka

Pani Senator, ja podnios³am dwa problemy w naszych dziesiêciu reko-

mendacjach. Pierwsza dotyczy³a stosowania kar alternatywnych jako

pierwszych w przypadku osób uchylaj¹cych siê od alimentacji. Ta sprawa

jest w Kodeksie karnym w tej chwili uregulowana w sposób bezwzglêdny.

I tutaj jest nasz wniosek, to jest pierwszy wniosek, który uzasadnia³am

chyba doœæ szeroko ze wzglêdu na spo³eczny charakter w³aœnie tej kary

i spo³eczne skutki wykonywania kary ograniczenia wolnoœci, w ogóle za-

mykania w wiêzieniach tych osób. Ogromna jest tu rola wolontariatu,

ogromna rola w³aœnie organizacji po¿ytku publicznego oraz du¿a rola za-

trudnienia socjalnego. Przecie¿ te ustawy uchwalaliœmy w tym roku, i to

siê wszystko mieœci w³aœnie w tej czêœci wykonywania prac spo³ecznie

u¿ytecznych przez osoby uchylaj¹ce siê od wykonywania obowi¹zku ali-

mentacyjnego.

To jest grupa piêciuset tysiêcy ludzi, piêciuset tysiêcy dzieci. To s¹ oso-

by, które powinny byæ poddane specyficznym sposobom pracy na rzecz

spo³eczeñstwa. Przy czym spo³eczeñstwo, czyli my, p³aci l miliard 417 mi-

lionów z³otych co roku dzieciom w tych rodzinach niepe³nych. A ta grupa,

po wejœciu w ¿ycie ustawy o pomocy spo³ecznej, która wchodzi l stycznia

tego roku, rozszerzy siê o nastêpne sto tysiêcy, bo te osoby bêd¹ z ustawy

otrzymywa³y dodatki w wysokoœci 170 z³otych na ka¿de dziecko w rodzinie

niepe³nej i bêd¹ nim objête.

Nak³onienie tych osób do tego, ¿eby pracowa³y na rzecz spo³eczeñstwa,

jest szalenie istotne, a nie zamykanie ich i powodowanie œrednio kosztu

2 tys. z³ kosztu pobytu jednego takiego skazanego. W tym momencie bu-

d¿et jest obci¹¿ony podwójnie, a spo³eczeñstwo jeszcze bardziej. To jest

pierwszy wniosek. Prosi³abym, ¿eby jednak by³ uwzglêdniony.

Drugi, dotycz¹cy rozszerzenia katalogu jednostek uprawnionych do

tego, ¿eby kary pozbawienia czy ograniczenia wolnoœci stosowa³y,

o czym rozmawialiœmy pó³tora miesi¹ca temu z panem ministrem Sa-

dowskim, który zobowi¹za³ siê do tego, ¿e ministerstwo tê sprawê weŸ-

mie pod uwagê i bêdzie nad tym pracowa³o. To w ca³ej Europie jest

wykonywane.
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Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich

Tu chyba jest pewne nieporozumienie. Po pierwsze, przepraszam bar-

dzo, ale nie bardzo siê mogê zgodziæ ze stanowiskiem, ¿e wszystkie dzieci,

które powinny otrzymywaæ alimenty, to potencjalni przestêpcy. To s¹ te

osoby, co do których mamy stosowaæ œrodki zachowawcze. Trochê tak tutaj

pad³o, ¿e to s¹ nasi przyszli klienci, jeœli chodzi o probacjê, i temu chcia³bym

siê sprzeciwiæ.

Jeszcze inna rzecz. Jest zasadnicze nieporozumienie, je¿eli chodzi o Ko-

deks karny. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e odpowiedzialnoœæ za niealimentacjê

jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z uporczyw¹ niealimentacj¹, gdy jest

jednoznaczna interpretacja, ¿e istnieje mo¿liwoœæ p³acenia, a ten cz³owiek

nie p³aci. Wobec tego twierdzê, ¿e po prostu bardzo czêsto te osoby, które

siedz¹ dzisiaj w kryminale z powodu niealimentacji, nie powinny tam

w ogóle siedzieæ, bo zapad³ niew³aœciwy wyrok w tej sprawie.

Po drugie, ¿e równie¿ i zagro¿enie karne w Kodeksie karnym przy nieali-

mentacji nie jest zagro¿eniem bezwzglêdnym, jest zagro¿eniem do dwóch

lat pozbawienia wolnoœci.

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Chcia³em wesprzeæ pani¹ senator, jeœli chodzi o poruszony problem nie-

alimentacji. Mianowicie, rzeczywiœcie jest prawd¹, ¿e mowa tu o uporczy-

wym uchylaniu siê od wykonania obowi¹zku alimentacyjnego; dalej, ¿e s¹

kary alternatywnie wymierzone – to te¿ prawda. Ale b³¹d kodeksu polega

na tym, na co ju¿ kilka lat temu zwraca³em uwagê, ¿e ca³y k³opot wynika

w³aœnie z interpretacji pojêcia „kto uporczywie...”. Dlatego ¿e przez upor-

czywoœæ czêsto rozumie siê systematyczne niep³acenie alimentów. Chcia-

³em powiedzieæ, ¿e doskonale to rozwi¹za³ Kodeks karny z roku 1932 roku,

mianowicie wyraŸnie powiada³: „kto z³oœliwie uchyla siê”. Co to znaczy

z³oœliwie? By³a tu jednoznaczna interpretacja, np. sprawca mia³ pieni¹dze,

wiedzia³, ¿e jest ojcem dziecka, a nie chcia³ p³aciæ, okazywa³ z³¹ wolê. S¹dy

czêsto rozumuj¹ tak: skoro mamy takie przepisy, to skazujemy na pozba-

wienie wolnoœci. Chodzi o to, ¿eby stworzyæ s¹dom lepsze mo¿liwoœci ska-

zywania na inne kary ni¿ karê pozbawienia wolnoœci. Ja tutaj wspieram

pani¹ senator w tej sprawie.
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Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Ale co jest przedmiotem tej rekomendacji? Zmiana przepisu?

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

To znaczy przy okazji nowelizacji zmiany w Kodeksie karnym postulo-

waæ, ¿eby doprecyzowaæ stan faktyczny dotycz¹cy karalnoœci niealimen-

tacji.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

To znaczy napisaæ „z³oœliwie lub uporczywie” czy okreœlenie „uporczy-

wie” zast¹piæ „z³oœliwie”?

Prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Instytut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

To jest do dyskusji, ja nie chcia³bym nic narzucaæ. Ale w ka¿dym razie

obecnie obowi¹zuj¹ce to okreœlenie jest zbyt szerokie.

Dziêkujê bardzo.

Marek Sadowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

Myœlê, ¿e pani senator Serocka zwróci³a jeszcze uwagê na coœ, co nie ma

zwi¹zku z prawem karnym i tym, o czym mówimy. Mianowicie o próbie

stworzenia spo³ecznego mechanizmu stosowania jakichœ œrodków wobec

osób, które nie z³oœliwie czy uporczywie nie alimentuj¹, tylko tych wszyst-

kich, za których ju¿ nie w formie alimentów, ale w formie zasi³ków Skarb

Pañstwa wyp³aca œwiadczenia rodzinie. To jest problem podnoszony przez

pani¹ minister Banach, ale to nie jest problem prawa karnego. Tam chodzi
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o to, ¿eby znaleŸæ metodê na to, ¿eby móc te osoby aktywizowaæ do pracy

na rzecz spo³eczeñstwa. Wzorem kary ograniczenia wolnoœci, ale nie w ra-

mach kary, tylko w ramach innych obowi¹zków wobec pañstwa. Ja siê z tym

zgadzam jako podejœciem metodologicznym, ale to mo¿e byæ podnoszone

w innej sferze rozwa¿añ, a nie prawa karnego, dlatego ¿e samo niep³acenie

alimentów nie jest ¿adnym przestêpstwem i byæ nie mo¿e.

Dr hab. Gra¿yna Szczygie³
Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet w Bia³ymstoku

Chcia³abym zwróciæ uwagê na pewn¹ kwestiê, poniewa¿ czêsto pojawia

siê okreœlenie „kary alternatywne”. Wydaje mi siê, ¿e trzeba rozgraniczyæ

dwie rzeczy: to, co jest obecnie w kodeksie, czyli s¹ kary i s¹ œrodki karne,

i s¹ instytucje zwi¹zane z poddaniem sprawcy próbie. I to jest jedna p³asz-

czyzna do dyskusji nad zakresem mo¿liwoœci orzekania kar wolnoœciowych

czy korzystania z instytucji zwi¹zanych z poddaniem sprawcy próbie; grzy-

wnê, karê ograniczenia wolnoœci mo¿na orzec zamiast kary pozbawienia

wolnoœci, gdy mamy sankcje alternatywne lub na podstawie art. 58.3 Ko-

deksu karnego. Druga p³aszczyzna to kary poœrednie, których wprowadze-

nie do katalogu kar mo¿na postulowaæ, co spowodowa³oby, i¿ pewna grupa

skazanych byæ mo¿e nie trafi³aby do zak³adu karnego.

Dziêkujê.

Kpt. Pawe³ Nasi³owski
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Spo³ecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji

im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach

Tylko porz¹dkowa uwaga. Bardzo bym prosi³, Pani Profesor, Panie Pro-

fesorze, ¿eby nie u¿ywaæ tylko i wy³¹cznie jednego okreœlenia – „organiza-

cje po¿ytku publicznego”, poniewa¿ bêd¹ takie organizacje obywatelskie,

które od l stycznia nie bêd¹ organizacjami po¿ytku publicznego, i nie mo-

¿emy wiêc wylewaæ dziecka z k¹piel¹, czyli zapomnieæ o nich.

Dziêkujê.
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Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Mówimy o organizacjach pozarz¹dowych w tych propozycjach w szer-

szym pojêciu. Rozumiem, ¿e ju¿ nie ma innych propozycji rekomen-

dacji.

Czy mo¿emy przyj¹æ, ¿e pañstwo, przez aklamacjê czy przez brak sprze-

ciwu, godz¹ siê na to, ¿eby w rekomendacjach, które opracuje zespó³ re-

dakcyjny, znalaz³y siê te treœci, które tutaj ustaliliœmy? Jeœli tak, to dziêkuje-

my bardzo.

Je¿eli chodzi o zespó³ redakcyjny, proponujê, ¿eby to by³y osoby wyzna-

czone przez wspó³organizatorów konferencji. Zak³adamy, ¿e to bêd¹ g³ó-

wnie osoby z Warszawy, ¿eby siê mog³y spotkaæ w stosunkowo krótkim

czasie. Czy jest na to pañstwa zgoda? Czy mamy tu konkretne osoby, Panie

Profesorze?

Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich

Ja bardzo bym prosi³, oczywiœcie nie uzgadnia³em tego wczeœniej, pana

dyrektora Zagórskiego.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Dobrze. Ze strony Instytutu Kofoeda pan kapitan Nasi³owski. Kto ze

strony ministerstwa, panowie ministrowie?

Marek Sadowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

Ministerstwo jest ca³e do dyspozycji.
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Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Jeden z panów ministrów bêdzie siê czu³ odpowiedzialny albo za osobi-

sty udzia³, albo za wydelegowanie osoby, czy tak?

Kogo proponuje pan profesor Murzynowski?

Prof. dr hab. Andrzej Murzynowski
Sêdzia S¹du Najwy¿szego w stanie spoczynku

Prosi³bym pani¹ Waluk…

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Z Polskiego Centrum Mediacji. Jest na to zgoda? Jest zgoda. To bardzo

zapraszamy pani¹ doktor Waluk. I jeszcze kogoœ z pañstwa kuratorów, czy

tak?

(G³os z sali: Jeszcze pan genera³.)

Tak, pan genera³.

(G³os z sali: Dyrektor Szostak.)

Pan dyrektor Szostak ze strony pana genera³a Pyrcaka, ze strony S³u¿by

Wiêziennej. Kto jeszcze?

(Prof. dr hab. Andrzej Zoll: Jeszcze kogoœ z kuratorów.)

Pana prezesa Martuszewicza zapraszamy. Czy jest jeszcze jakaœ propo-

zycja? A mo¿e ksi¹dz kapelan chcia³by uczestniczyæ w zespole, ¿eby strona

duchowna te¿ by³a reprezentowana?

Ks. Pawe³ Wojtas
Naczelny Kapelan Wiêziennictwa

Wedle decyzji, jestem do dyspozycji.
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Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Bardzo prosimy ksiêdza kapelana. S¹ jeszcze propozycje powiêkszenia

tego zespo³u ze strony komisji senackiej, pewnie bêd¹ dwie albo trzy oso-

by: pani senator Serocka, pan senator Romaszewski, pewnie pan przewo-

dnicz¹cy Jaeschke i pewnie ja. Mo¿e tak byæ? Dobrze. Ustaliliœmy, ¿e

przyjêliœmy rekomendacje tak w zarysie co do meritum. Obiecujemy, i to

jest nasz moralny obowi¹zek, ¿eby nie wykraczaæ poza ustalenia merytory-

czne, które tu pad³y, natomiast bêdzie problem doredagowania w³aœciwego

ujêcia. Dobrze by³oby jeszcze, ¿eby pani doktor Gajdus siê zgodzi³a. De-

klarowa³a pomoc. Zespó³, który wy³oniliœmy, bêdzie na pewno w takim

sk³adzie, jak tu ustaliliœmy, ale jeœli sobie kogoœ dobierzemy do pomocy,

myœlê, ¿e pañstwo nie bêd¹ siê sprzeciwiaæ.

Teraz przysz³a pora dziêkowania i zamykania, ale jeszcze mam jeden

komunikat.

Pan profesor Lelental chce jeszcze zabraæ g³os.

Prof. dr hab. Stefan Lelental
Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet £ódzki

Mo¿e na moje pytanie znajdê odpowiedŸ w komunikacie, który pani se-

nator przedstawi, bo chcia³em pytaæ o publikacjê materia³ów.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

W³aœnie o tym chcê mówiæ. Zostan¹ opublikowane wszystkie materia³y

konferencji, to znaczy z³o¿one na piœmie referaty, które, jeœli ktoœ chce,

mo¿na zmieniæ, i g³osy w dyskusji. Mo¿liwe jest rozszerzenie, w roz-

s¹dnych granicach, z³o¿onych wczeœniej opracowañ na piœmie i wypowie-

dzi w dyskusji. Wyst¹pienia wyœlemy wam do autoryzacji.

Rozumiem, ¿e pan profesor Lelental uzyska³ odpowiedŸ na swoje py-

tanie.

Przysz³a pora zamykania, smutna pora, bo by³a to bardzo ciekawa konfe-

rencja. Dla mnie, niespecjalisty, by³a szalenie interesuj¹ca. Sporo dowie-

dzia³am siê i trochê zmieni³am pogl¹d na niektóre kwestie. Zosta³am
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przekonana w wielu sprawach. Myœlê, ¿e pañstwo, chocia¿ profesjonaliœci,

te¿ siê du¿o nowego dowiedzieli.

Pragnê bardzo gor¹co podziêkowaæ wszystkim pañstwu za udzia³, bo od

pañstwa obecnoœci tutaj, nawet milcz¹cej, zale¿a³o powodzenie tej konfe-

rencji. Wszyscy przeniesiemy tê wiedzê, któr¹ tutaj uzyskaliœmy, do swoich

œrodowisk. I na tym mi ogromnie zale¿y. Cieszy³am siê, ¿e wczoraj by³y me-

dia, ¿e trochê o tej konferencji mówi³y. Spróbujemy przebiæ siê z t¹ reko-

mendacj¹ potem, jak ju¿ j¹ zredagujemy. Spróbujemy wszcz¹æ kampaniê

na rzecz sprawiedliwoœci naprawczej. Myœlê, ¿e pan profesor Zoll, który ma

dobre kontakty z mediami, i ministerstwo w tym nam pomog¹.

Bardzo serdecznie dziêkujê przede wszystkim autorom referatów. Oni

siê najwiêcej napracowali. Autorom wyst¹pieñ w dyskusji, wszystkim

wspó³organizatorom konferencji, którzy nie tylko j¹ organizowali, ale byli

tutaj, przewodniczyli obradom, zabierali g³os: panu profesorowi Zollowi,

panom ministrom, panu Paw³owi Nasi³owskiemu jako prezesowi Stowa-

rzyszenia Kofoeda, pomagaj¹cemu nam tutaj bardzo. Pope³ni³am gafê, bo

przede wszystkim panu genera³owi Pyrcakowi, szefowi pana kapitana, po-

winnam podziêkowaæ. Proszê mi to wybaczyæ. Pan genera³ nie tylko przy-

gotowa³ wyst¹pienie, nie tylko by³ jednym z inicjatorów konferencji, ale

jeszcze nam zapewni³, dziêki swoim s³u¿bom, znakomite warunki tej kon-

ferencji, za co tak¿e bardzo gor¹co dziêkujê.

Dziêkujê raz jeszcze artystom, których dziœ tutaj nie ma, a którzy pozwoli-

li nam na chwilê oddechu i nabranie energii duchowej. Bardzo dziêkujê

przedstawicielom koœcio³ów, w wiêkszoœci ju¿ nieobecnym – ekscelencjom

arcybiskupowi Jeremiaszowi, biskupowi D³ugoszowi, biskupowi Kierni-

kowskiemu i obecnemu tutaj ksiêdzu kapelanowi Paw³owi Wojtasowi. Li-

czymy na ich dalszy udzia³. Chyba wszyscy nabraliœmy przekonania, ¿e do-

tarcie do cz³owieka, do pok³adów dobra, które w nim s¹, nawet u sprawcy

najgorszego przestêpstwa, jest warunkiem tego, ¿eby on siê zmieni³, ¿eby

bezpieczny poczu³ siê ten, kto jest jego ofiar¹ i bezpieczne poczu³o siê spo³e-

czeñstwo. Udzia³ duchownych w tym przedsiêwziêciu jest wiêc ogromnie

wa¿ny.

Bardzo dziêkujê wszystkim pañstwu, przedstawicielom ró¿nych zawodów

bior¹cych udzia³ w stosowaniu i wykonywaniu œrodków probacji: sêdziom,

prokuratorom, kuratorom, mediatorom, przedstawicielom samorz¹dów, bez

których, jak by³o widaæ, nic siê nie da zrobiæ, zw³aszcza w stosowaniu kary

ograniczenia wolnoœci, która powinna w wielu przypadkach zast¹piæ karê

bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci. Wzywamy do tego, ¿eby naœladowaæ

dobre wzory, które tu by³y przedstawione przez samorz¹dy, przez przedsiê-
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biorstwa samorz¹dowe, ¿eby by³o gdzie tê karê wykonywaæ, ¿ebyœmy siê nie

bali skazanych jak trêdowatych. My sami musimy siê przemieniaæ, ¿ebyœmy

widzieli w skazanym cz³owieka, naszego brata, który zb³¹dzi³.

Komu nie podziêkowa³am?

(G³os z sali: Kapitanowi.)

Kapitanowi Nasi³owskiemu dziêkowa³am, ale siê skonfundowa³am, ¿e

przed genera³em. Ale ja na szar¿ach siê ma³o znam. Po prostu kapitan by³

ci¹gle wszêdzie obecny. A przede wszystkim daje nam gotowy model reali-

zacji œrodków nieizolacyjnych i probacyjnych w postaci tego, co robi Insty-

tut Kofoeda. Przyznam siê, ¿e by³am trochê z³a na kapitana, ¿e mówi³ mi

o modelach, a nie powiedzia³ po prostu zwyczajnie, jak to dzia³a w Sied-

lcach. A jest to naprawdê wspania³e. I tych z pañstwa, którzy w Siedlcach

nie byli, namawiam na wycieczkê do Siedlec, bo jest co ogl¹daæ. Jest to cu-

downe miejsce, gdzie siê udaje ³¹czyæ wodê z ogniem. Ró¿ne opcje polity-

czne, ró¿ne wyznania zgodnie pracuj¹ dla jednej idei.

Prof. dr hab. Andrzej Murzynowski
Sêdzia S¹du Najwy¿szego w stanie spoczynku

Chcia³em pani senator serdecznie podziêkowaæ zarówno za zorganizo-

wanie tej po¿ytecznej konferencji, jak i wytworzenie mi³ej i twórczej atmo-

sfery naszych obrad.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Dziêkujê.

Ale jeszcze nie skoñczy³am podziêkowañ. Je¿eli chodzi o organizacjê,

o której pan profesor wspomnia³, to nie do przecenienia jest rola przede

wszystkim pañ – sekretarzy Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci,

które muszê tu z imienia i nazwiska wymieniæ: pani Bogna Cichoñska, pa-

ni Ela Owczarek, wspieraj¹ce osoby, pani Joanna Nowaczyk z Biura Ob-

s³ugi Posiedzeñ Senatu i pan Robert Stawicki z Biura Informacji i Doku-

mentacji. Bardzo du¿o w organizacji pomóg³ pan dyrektor Zagórski, nie

mówi¹c o ministerstwie. Kogo jeszcze nie wymieni³am? Proszê mi przy-

pomnieæ.
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Marek Sadowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

Jeszcze jest taka osoba z Senatu, która by³a jednym z pomys³odawców.

Senator Teresa Liszcz
Przewodnicz¹ca Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci

Tak, ju¿ o tym myœla³am. Chodzi o pani¹ senator Serock¹, która wraz

z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zainicjowa³a tê konferencjê. Czynny

udzia³ pani senator Serockiej w konferencji te¿ musi byæ doceniony, co

z przyjemnoœci¹ robiê. Dziêkujê pani senator.

Dziêkujê bardzo wszystkim pos³om, senatorom, kierownictwu tego oœ-

rodka, którego prawie nie widaæ, a którego dzia³ania na co dzieñ doœwiad-

czaliœmy, korzystaj¹c ze wspania³ych posi³ków, z wygodnego zakwaterowa-

nia. To wszystko jest wa¿ne i za to te¿ na rêce pana genera³a raz jeszcze

sk³adam podziêkowania. Pewnie o kimœ zapomnia³am, wiêc na wszelki wy-

padek wszystkim za wszystko bardzo serdecznie dziêkujê. ¯yczê bogatych

owoców tej konferencji i szczêœliwej drogi, a tak¿e szczêœliwych, radosnych

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.



Rekomendacje konferencji

Zapobieganie i zwalczanie przestêpczoœci w Polsce
przy zastosowaniu probacyjnych œrodków karania

zorganizowanej

przez Komisjê Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci
Senatu RP V kadencji,

przy udziale Rzecznika Praw Obywatelskich,
Ministra Sprawiedliwoœci, Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej

oraz Stowarzyszenia Pomocy Spo³ecznej,
Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda

w Popowie w dniach 1 i 2 grudnia 2003 r.

1. Zdecydowana wiêkszoœæ uczestników konferencji uznaje, ¿e polityka

karna w Polsce powinna byæ oparta g³ównie na idei sprawiedliwoœci napraw-

czej, zgodnie z któr¹ postêpowanie karne nie koncentruje siê na odwecie, lecz

zmierza do zadoœæuczynienia pokrzywdzonemu i spo³ecznoœci oraz do popra-

wy sprawcy. G³ówne role pe³ni¹ w nim pokrzywdzony i sprawca, który powi-

nien przyznaæ, ¿e jest winny pope³nienia przestêpstwa i wyraziæ skruchê.

Warunkiem powodzenia szeroko rozumianego procesu naprawy szkód

wynik³ych z przestêpstwa jest przemiana cz³owieka – przede wszystkim

sprawcy przestêpstwa. Punktem wyjœcia do niej powinna byæ pozytywna filo-

zofia cz³owieka dostrzegaj¹ca potencjalne dobro w ka¿dej osobie.

2. Najlepszymi œrodkami realizacji idei sprawiedliwoœci naprawczej s¹ ka-

ry nieizolacyjne, zwi¹zane z poddaniem sprawcy okresowi próby, w którym

powinien on wype³niæ na³o¿one nañ przez w³aœciwy organ obowi¹zki. Wœród

tych obowi¹zków najwa¿niejszym powinno byæ naprawienie szkody i krzyw-

dy moralnej wyrz¹dzonej pokrzywdzonemu. Konieczne jest, aby s¹dy, stosu-

j¹c œrodki probacyjne – w szczególnoœci warunkowe umorzenie postêpo-

wania karnego, b¹dŸ warunkowo zawieszaj¹c wykonanie kary pozbawienia

wolnoœci – nak³ada³y na sprawcê przestêpstwa obowi¹zki, których szeroki

katalog przewiduje Kodeks karny, oraz aby te obowi¹zki by³y egzekwowane.

To powinno zmieniæ powszechne dziœ przekonanie spo³eczeñstwa, a czêsto

i samego sprawcy, ¿e zastosowanie œrodka probacyjnego oznacza bezkar-

noœæ. Postulujemy równie¿ szersze stosowanie wobec sprawców prze-

stêpstw przeciw osobie zakazu zbli¿ania siê do ofiar przestêpstw, w celu

wzmocnienia w nich poczucia bezpieczeñstwa.
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3. Egzekwowanie orzeczonych kar nieizolacyjnych oraz warunków proba-

cji wymaga odpowiedniej organizacji i œrodków finansowych. Konieczne jest

stworzenie zintegrowanego modelu probacji, w którym przy wykonaniu kar

i œrodków probacyjnych wspó³dzia³a³yby s¹dy, kuratorzy s¹dowi, mediato-

rzy, prokuratura i policja, s³u¿by penitencjarne i s³u¿by socjalne, terenowe or-

gany administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe

oraz organizacje pozarz¹dowe. Na szczególne podkreœlenie zas³uguje

w nim rola organów samorz¹du terytorialnego, bez udzia³u których ten sys-

tem nie mo¿e byæ skuteczny.

Konieczne jest równie¿ utworzenie w resorcie sprawiedliwoœci centralne-

go urzêdu do spraw probacji, którego zadaniem by³oby koordynowanie

i nadzorowanie wykonywania kar nieizolacyjnych oraz œrodków probacyj-

nych.
Wzmocnienie skutecznoœci egzekucji kar i warunków probacji wymaga

dalszego zwiêkszenia liczby kuratorów zawodowych i spo³ecznych oraz po-

prawy warunków ich pracy oraz permanentnego ich szkolenia.

Zintegrowany model probacji zosta³ urzeczywistniony w praktyce Stowa-

rzyszenia Pomocy Spo³ecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoe-

da w Siedlcach, którego doœwiadczenia zas³uguj¹ na upowszechnienie

w ca³ym kraju.

4. Realizacji idei wszechstronnego naprawienia szkód wynik³ych z prze-

stêpstwa i zapobiegania powtórnemu pope³nianiu przestêpstw bardzo dob-

rze s³u¿y mediacja. Uczestnicy konferencji uwa¿aj¹, ¿e nale¿y zapewniæ

powszechn¹ dostêpnoœæ mediacji w sprawach karnych oraz w sprawach

o czyny karalne nieletnich na ka¿dym etapie postêpowania, w szczególnoœci

w postêpowaniu przygotowawczym oraz wyjaœniaj¹cym, a tak¿e w trakcie

odbywania kary pozbawienia wolnoœci.

Wymaga to stworzenia odpowiednich warunków dla prowadzenia media-

cji, w szczególnoœci organizowania oœrodków mediacyjnych, wspieranych

przez w³adze centralne i lokalne oraz obowi¹zkowego szkolenia mediatorów.

Konieczne jest tak¿e ustawowe zagwarantowanie poufnoœci postêpowa-

nia mediacyjnego.

5. Preferowanie kar nieizolacyjnych oraz œrodków probacyjnych, jako sku-

teczniejszych, a przy tym tañszych, instrumentów przeciwdzia³ania prze-

stêpczoœci i naprawiania jej skutków, nie oznacza negowania potrzeby sto-

sowania kary bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci. Kara ta powinna byæ

jednak stosowana tylko wobec sprawców przestêpstw, których izolacja jest

konieczna dla dobra spo³eczeñstwa lub ich samych oraz wykonywana z po-

szanowaniem godnoœci i praw cz³owieka.

Ca³kowicie nieracjonalne jest stosowanie bezwzglêdnej kary pozbawienia

wolnoœci wobec osób skazanych za uchylanie siê od obowi¹zku alimentacyj-
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nego oraz zbyt czêste stosowanie zastêpczej kary pozbawienia wolnoœci

b¹dŸ aresztu za nieuiszczon¹ grzywnê.

Wszystkie w³adze publiczne powinny wzmóc dzia³ania zmierzaj¹ce do za-

pewnienia miejsc pracy osadzonym oraz skazanym na karê ograniczenia

wolnoœci. Nale¿y zachowaæ obowi¹zuj¹ce obecnie preferencje dla przywiê-

ziennych zak³adów pracy przy lokowaniu zamówieñ publicznych.

Konieczne jest równie¿ podjêcie skutecznych dzia³añ w celu rozwi¹zania

problemu wielkiej liczby skazanych na krótkoterminowe kary pozbawienia

wolnoœci oczekuj¹cych na jej wykonanie. W szczególnoœci nale¿y rozwa¿yæ

szersze ni¿ dotychczas stosowanie rozwi¹zañ prawnych przewidzianych

w art.152 kkw. Wymaga to uprzedniego zbadania przyczyn niewykonywania

tych kar.

6. Konieczne jest podjêcie i systematyczne prowadzenie, adresowanych

do szerokiego krêgu odbiorców, intensywnych dzia³añ informacyjnych ma-

j¹cych na celu prze³amanie stereotypowych przekonañ spo³eczeñstwa, ¿e

skuteczne zwalczanie przestêpczoœci wymaga zwiêkszenia represyjnoœci

karania, a w szczególnoœci szerokiego stosowania aresztowania tymczaso-

wego i d³ugoterminowych kar bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci. Nale¿y

propagowaæ w nich ideê sprawiedliwoœci naprawczej i system œrodków pro-

bacyjnych.





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 czerwca 2004 r.

w sprawie polityki karnej w Polsce

1. Senat RP wyra¿a zaniepokojenie wysokim poziomem zagro¿enia

przestêpczoœci¹ w Polsce, w tym du¿ym wskaŸnikiem powrotu do prze-

stêpstwa (recydywy) oraz szerz¹c¹ siê przestêpczoœci¹ m³odzie¿y, mimo

czêstego orzekania kary pozbawienia wolnoœci i stosowania tymczaso-

wego aresztowania.

Dramatyczna jest sytuacja w zak³adach karnych, gdzie ogromne prze-

ludnienie uniemo¿liwia dzia³alnoœæ resocjalizacyjn¹, kieruj¹c ca³y wysi³ek

s³u¿by wiêziennej na zapewnienie spokoju i bezpieczeñstwa osadzonych

i personelu.

Kompromitacj¹ pañstwa grozi istniej¹ca sytuacja, gdy oko³o 25 tys.

skazanych na karê pozbawienia wolnoœci, z ró¿nych przyczyn nie odby-

wa tej kary, a których w razie ust¹pienia tych przyczyn nie pomieœci³yby

istniej¹ce zak³ady karne.

Jednoczeœnie w zak³adach tych przebywaj¹ osoby skazane na karê

pozbawienia wolnoœci za uchylanie siê od p³acenia alimentów, które nie

pracuj¹ i nadal nie p³ac¹ alimentów oraz sprawcy drobnych przestêpstw,

którym zamieniono nie uiszczon¹ grzywnê na zastêpcz¹ karê pozbawie-

nia wolnoœci oraz tymczasowo aresztowani podejrzani o drobne prze-

stêpstwa, którzy uchylaj¹ siê od wymiaru sprawiedliwoœci.

2. Zdaniem Senatu naprawa tego stanu rzeczy wymaga zmiany polity-

ki karnej. Nowa polityka karna powinna byæ oparta na idei sprawiedliwo-

œci naprawczej, zgodnie z któr¹ postêpowanie karne nie koncentruje siê

na odwecie, lecz zmierza do zadoœæuczynienia pokrzywdzonemu i spo³e-

cznoœci oraz do poprawy sprawcy.

Najlepszymi œrodkami realizacji idei sprawiedliwoœci naprawczej s¹

kary nieizolacyjne, zwi¹zane z poddaniem sprawcy okresowi próby,

w którym powinien on wype³niæ na³o¿one nañ przez w³aœciwy organ obo-

wi¹zki. Wœród tych obowi¹zków najwa¿niejszym powinno byæ naprawie-

nie szkody i krzywdy moralnej wyrz¹dzonej pokrzywdzonemu. Wskazane

jest, aby s¹dy, stosuj¹c œrodki probacyjne – w szczególnoœci warunkowe
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umorzenie postêpowania karnego, b¹dŸ warunkowo zawieszaj¹c wyko-

nanie kary pozbawienia wolnoœci – nak³ada³y na sprawcê przestêpstwa

obowi¹zki, których szeroki katalog przewiduje Kodeks karny, oraz, aby te

obowi¹zki by³y egzekwowane. Celowe jest wnioskowanie przez prokura-

torów w szerszym zakresie kar nieizolacyjnych, jak te¿ orzekanie ich

przez s¹dy w sprawach o przestêpstwa niegroŸne i wobec sprawców

niezdemoralizowanych. To powinno zmieniæ powszechne dziœ przekona-

nie spo³eczeñstwa, a czêsto i samego sprawcy, ¿e zastosowanie œrodka

probacyjnego oznacza bezkarnoœæ. Postulujemy równie¿ szersze stoso-

wanie wobec sprawców przestêpstw przeciw osobie zakazu zbli¿ania siê

do ofiar przestêpstw, w celu wzmocnienia w nich poczucia bezpieczeñ-

stwa.

3. Egzekwowanie orzeczonych kar nieizolacyjnych oraz warunków

probacji wymaga odpowiedniej organizacji i œrodków finansowych. Wyko-

nywanie kary ograniczenia wolnoœci powinno byæ wsparte ze œrodków

bud¿etowych, w szczególnoœci w zakresie finansowania ubezpieczenia

od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków oraz wstêpnych badañ lekar-

skich, co przyczyni³oby siê do skuteczniejszego jej egzekwowania,

a przez to do czêstszego jej orzekania zamiast kosztownej dla bud¿etu

kary pozbawienia wolnoœci.

Konieczne jest stworzenie zintegrowanego modelu probacji, w którym

przy wykonaniu kar i œrodków probacyjnych wspó³dzia³a³yby s¹dy, kura-

torzy s¹dowi, mediatorzy, prokuratura i policja, s³u¿by penitencjarne

i s³u¿by socjalne, terenowe organy administracji rz¹dowej i samorz¹do-

wej, koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe oraz organizacje pozarz¹dowe.

Konieczne jest równie¿ utworzenie w resorcie sprawiedliwoœci central-

nego urzêdu do spraw probacji, którego zadaniem by³oby koordynowanie

i nadzorowanie wykonywania kar nieizolacyjnych oraz œrodków probacyj-

nych.

Wzmocnienie skutecznoœci egzekucji kar i warunków probacji wymaga

dalszego zwiêkszenia liczby kuratorów zawodowych i spo³ecznych oraz

poprawy warunków ich pracy oraz permanentnego ich szkolenia.

Realizacji idei wszechstronnego naprawienia szkód wynik³ych z prze-

stêpstwa i zapobiegania powtórnemu pope³nianiu przestêpstw dobrze

s³u¿y mediacja. Nale¿y zapewniæ powszechn¹ dostêpnoœæ mediacji

w sprawach karnych oraz w sprawach o czyny karalne nieletnich na ka¿-

dym etapie postêpowania, w szczególnoœci w postêpowaniu przygoto-

wawczym oraz wyjaœniaj¹cym, a tak¿e w trakcie odbywania kary

pozbawienia wolnoœci. Wymaga to stworzenia odpowiednich warunków
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dla prowadzenia mediacji, w szczególnoœci organizowania oœrodków me-

diacyjnych, wspieranych przez w³adze centralne i lokalne oraz obowi¹z-

kowego szkolenia mediatorów. Konieczne jest tak¿e ustawowe

zagwarantowanie poufnoœci postêpowania mediacyjnego.

4. Preferowanie kar nieizolacyjnych oraz œrodków probacyjnych, jako

skuteczniejszych, a przy tym tañszych, instrumentów przeciwdzia³ania

przestêpczoœci i naprawiania jej skutków, nie oznacza negowania potrze-

by stosowania bezwzglêdnej kary pozbawienia wolnoœci. Kara ta powin-

na byæ jednak stosowana tylko wobec sprawców przestêpstw, których

izolacja jest konieczna dla dobra spo³eczeñstwa lub ich samych oraz wy-

konywana z poszanowaniem godnoœci i praw cz³owieka.

Ca³kowicie nieracjonalne jest stosowanie bezwzglêdnej kary pozba-

wienia wolnoœci wobec osób skazanych za uchylanie siê od obowi¹zku

alimentacyjnego oraz zbyt czêste stosowanie zastêpczej kary pozbawie-

nia wolnoœci za nieuiszczon¹ grzywnê. Wskazane jest stworzenie prawnej

mo¿liwoœci odst¹pienia przez s¹d od obligatoryjnego zarz¹dzania wyko-

nania kary pozbawienia wolnoœci.

Wszystkie w³adze publiczne powinny wzmóc dzia³ania zmierzaj¹ce do

zapewnienia miejsc pracy osadzonym oraz skazanym na karê ogranicze-

nia wolnoœci. Nale¿y stosowaæ wszystkie dopuszczalne prawem prefe-

rencje dla przywiêziennych zak³adów pracy przy lokowaniu zamówieñ

publicznych.

5. Konieczne jest równie¿ podjêcie skutecznych dzia³añ w celu roz-

wi¹zania problemu wielkiej liczby skazanych na karê pozbawienia wolno-

œci, oczekuj¹cych na jej wykonanie. W szczególnoœci nale¿y rozwa¿yæ

szersze ni¿ dotychczas stosowanie rozwi¹zañ prawnych przewidzianych

w art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego. Wymaga to uprzedniego

zbadania przyczyn niewykonywania tych kar.

Senat zwraca siê do Rady Ministrów, w szczególnoœci do Ministra

Sprawiedliwoœci, o przeprowadzenie takiego badania i przygotowanie na

tej podstawie propozycji rozwi¹zania tego problemu oraz przedstawienie

ich Sejmowi oraz Senatowi.

6. Konieczne jest podjêcie i systematyczne prowadzenie, adresowa-

nych do szerokiego krêgu odbiorców, intensywnych dzia³añ informacyj-

nych maj¹cych na celu prze³amanie stereotypowych przekonañ

spo³eczeñstwa, ¿e skuteczne zwalczanie przestêpczoœci wymaga zwiêk-

szenia represyjnoœci karania, a w szczególnoœci szerokiego stosowania

tymczasowego aresztowania i d³ugoterminowych kar pozbawienia wolno-

œci. Nale¿y propagowaæ w nich ideê sprawiedliwoœci naprawczej i sys-
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tem œrodków probacyjnych. Senat zwraca siê przede wszystkim do osób

kieruj¹cych publicznymi œrodkami masowego przekazu oraz do wszyst-

kich dziennikarzy, którym le¿y na sercu dobro publiczne, o udzia³ w tych

dzia³aniach.

7. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypo-

spolitej Polskiej „Monitor Polski”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Jolanta DANIELAK
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