


reso cja li za cjê prze stê pców w wiê zie niach w opa r ciu o au to no miê i god noœæ ska za -
ne go oraz z za cho wa niem praw osób uwiê zio nych.

Wraz z po stê pem na uki i te ch no lo gii oraz roz wo jem indu stria li za cji po wsta³o
wie le czyn ni ków po wo duj¹cych dez orga ni za cjê spo³ecze ñ stwa, przy czy niaj¹c siê
tym sa mym do wzro stu prze stê pczo œci. Prze wa ¿ nie by³y to dro b ne prze stê p stwa,
zaœ wiê zie nia prze pe³nio ne by³y dro b ny mi prze stê pca mi, któ rych wy ro ki by³y zbyt
kró t kie, by roz pocz¹æ dzia³al noœæ reso cja li za cyjn¹. Ich kró t ki po byt w wiê zie niach
sta no wi³ ra czej pro blem dla zarz¹dzaj¹cych wiê zie nia mi, gdy¿ kla sy fi ka cja by³a
zna cz nie utru d nio na oraz po wsta wa³y nowe gru py prze stê pców, np. recydywistów.

W pó Ÿ nym okre sie XIX wie ku nowe kie run ki w dzie dzi nie reso cja li za cji zmie -
ni³y po jê cia prze stê pczo œci i kry mi no lo gii. Prze stê p stwa i wy kro cze nia pope³nia ne
przez oso by uz na no za oz na kê po ra ¿ ki i dez orga ni za cji spo³ecze ñ stwa oraz sa me go 
spra w cy. Po zba wie nie prze stê pców kon ta ktu z in sty tu cja mi spo³ecz ny mi, któ re
mog³y byæ po mo c ne w do pro wa dze niu ich na w³aœciw¹ dro gê uz na no za szcze gó l -
ny prze jaw ta kiej po ra ¿ ki, a za tem spo sób reso cja li za cji post rze ga no jako ofe r tê
wiê zi prze stê pcy ze spo³ecze ñ stwem, in te gra cji spo³ecz nej, od bu do wê wiê zi ro -
dzin nych, zdo by wa nie wy kszta³ce nia i za trud nie nia, za bez pie cze nie na d³u¿ szy
okres, zna le zie nie mie j s ca pra cy dla prze stê pcy w wo l nym spo³ecze ñ stwie. Dzia -
³anie ta kie po win no obe j mo waæ nie ty l ko zmia nê prze stê pcy, na któ rym og ni sko -
wa³y siê do ty ch czas wsze l kie wysi³ki, ale rów nie¿ zmia nê ca³ego spo³ecze ñ stwa
i jego in sty tu cji.

Na daj¹c kszta³t pra kty cz ny przed sta wio nej fi lo zo fii tra kto wa nia prze stê pców,
g³ówny na cisk k³ad zie siê obe c nie na jak naj wiê ksze wy ko rzy sta nie reso cja li za cji
wspie raj¹cej w otwa r tym spo³ecze ñ stwie. Dzie je siê tak dla te go, ¿e in sty tu cje opie -
ku ñ cze pra kty cz nie nie maj¹ do stê pu do pro gra mów reso cjali zacy j nych, pro fe sjo -
nal nej obs³ugi i pub li cz ne go wspa r cia. Dla te go pro gram reso cjali zacy j ny w opa r -
ciu o spo³ecze ñ stwo sta no wi al ter na ty wê dla pro gra mów instytucjonalnych.

Nie ma pro stej de fi ni cji reso cja li za cji w opa r ciu o spo³ecze ñ stwo. Jest to ra czej
filo zo fi cz ne po dej œcie do lu dz kie go tra kto wa nia spra w ców prze stêpstw, sto sun ko -
wo nowe po dej œcie w za kre sie or ga ni za cji dzia³añ.

Reso cja li za cjê w opa r ciu o spo³ecze ñ stwo de fi nio wa no jako ca³oœæ dzia³añ
opie ku ñ czych, wy cho wa w czych i tera peu ty cz nych, któ re za chodz¹ w spo³ecze ñ -
stwie. De fi ni cja ta wy da je siê jed nak zbyt w¹ska. Ope ro wa nie je dy nie pro gra mem
reso cja li za cji w spo³ecze ñ stwie bez jego znacz¹cego udzia³u spra wia, ¿e pro gram
ten jest ra czej na spo³ecze ñ stwo zo rien to wa ny ni¿ o nie oparty.

Reso cja li za cja w opa r ciu o spo³ecze ñ stwo obe j mu je ka ¿ de dzia³anie maj¹ce na
celu po moc spra w cy prze stê p stwa w po wro cie na dro gê pra wa. De fi ni cja ta nie
iden ty fi ku je jed nak kry te riów i za³o¿eñ po zwa laj¹cych roz ró ¿ niæ pro gra my reso -
cjali zacy j ne opa r te o spo³ecze ñ stwo od in ne go typu pro gra mów. Jest za tem rów nie
w¹ska i rów nie sta ty cz na jak poprzednia.

Mówi¹c sze rzej, pro gram reso cja li za cji w opa r ciu o spo³ecze ñ stwo jest tym co
wp³ywa na wiê zi miê dzy sprawc¹ a spo³ecz no œci¹ lo kaln¹, tj. pra wdzi wym zaan ga -
¿o wa niem prze stê pcy w powi¹za nia lo ka l ne, któ re wy twa rzaj¹ do bra i us³ugi wy -
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ma ga ne przez tê spo³ecz noœæ. Obe j muj¹ one edu ka cjê, za trud nie nie, re kre a cjê,
dzia³ania so cja l ne i pra kty ki religijne.

Uz na wa nie da ne go pro gra mu do ka te go rii pro gra mu reso cjali zacyj ne go w opar -
ciu o spo³ecze ñ stwo ty l ko dla te go, ¿e zak³ada mi ni maln¹ kon tro lê lub do zór jest
b³êdne. Niew¹tpli wie, nie któ re pro gra my zak³adaj¹ mi ni mum kon tro li czy do zo ru
(np. biu ra dla m³od zie ¿y, kli ni ki dla al ko ho li ków lub na rko ma nów), lecz nie któ re
in sty tu cje re so cja li zuj¹ce maj¹ rów nie ma³o re stry kcy j ne pro gra my (ur lo py, prze -
pu stki do pra cy). Dla te go sto pieñ kon tro li i do zo ru nie po zwa la na od po wied nie
roz ró ¿ nie nie miê dzy pro gra ma mi reso cjali zacyj ny mi w opa r ciu o spo³ecze ñ stwo
oraz dzia³ania mi insty tucjo nal ny mi.

Aby umie œciæ pro gram w ka te go rii reso cja li za cji opa r tej na spo³ecze ñ stwie, wa -
¿ ne wy da je siê stwier dze nie o isto t nych wiê ziach ze spo³ecz no œci¹ lo kaln¹. Isto ta
tych wiê zi za le ¿ na jest od czê stot li wo œci, cza su ich trwa nia oraz ja ko œci sto sun ków
wœród pra co w ni ków, pod opie cz nych i spo³ecze ñ stwa. Wszy stkie te zmien ne sta no -
wi¹ pod sta wê dywe rsy fi ka cji miê dzy pro gra mem opa r tym o spo³ecze ñ stwo i in ny -
mi strategiami.

Pod su mo wuj¹c, naj bar dziej sen so w na i wy cze r puj¹ca wy da je siê de fi ni cja Cen -
trum Spra wied li wo œci Ka r nej Ha r war dz kiej Szko³y Pra wa: „Im wiê cej klien tów
ucze st nicz¹cych w le ga l nych dzia³aniach wspie raj¹cych obe j mu je dany pro gram,
tym bar dziej opie ra siê on o spo³ecze ñ stwo”1.

Pro gra my te obe j muj¹ sze reg po za wiê zien nych od dzia³ywañ ta kich jak udzie la -
nie prze pu stek do pra cy, ur lo pów, „ha l f way ho u ses” (domy pra cy), zwo l nie nia wa -
run ko we i probacja.

Jed nym z naj wczeœ nie j szych œro d ków zwa l nia nia wiê Ÿ niów przed za ko ñ cze -
niem wy ro ku by³y prze pu stki do pra cy. Maj¹ one swój pocz¹tek w Rzy mie w okre -
sie ma so wych ro bót pu b li cz nych, do któ rych an ga ¿o wa no wiê Ÿ niów. Nie mie li oni
jed nak wi do ków na uwo l nie nie – ich pra ca by³a je dy nie inn¹ form¹ niewolnictwa.

W 1913 r. w Wi s con sin ze z wo lo no dro b nym prze stê pcom na kon tynu o wa nie
pra cy pod czas od by wa nia kary wiê zie nia. W od nie sie niu do in nych prze stê pców
za sa dê tê za czê to sto so waæ w in nych sta nach, a¿ do uchwa le nia Aktu Fe de ral ne go
o Reso cja li za cji Wiê Ÿ niów, któ ry usta no wi³ prze pu stki do pra cy, ur lo py i cen tra
reso cja li za cji spo³ecz nej dla wiê Ÿ niów federalnych.

Prze pu stka do pra cy nie jest sub sty tu tem zwo l nie nia wa run ko we go ale daje ku -
ra to rom mo ¿ li woœæ efe kty w ne go nad zo ru prze stê pcy. Nie jest ona rów nie¿ w ¿ad -
nym sen sie al te r na tyw¹ dla kary wiê zie nia. S³u¿y ra czej spra w dze niu prze stê pców
oraz ich umie jê t no œci za wo do wych, jak rów nie¿ mo ¿ li wo œci kon tro lo wa nia swo je -
go za cho wa nia w spo³ecze ñ stwie. Spra w ca musi siê me l do waæ w in sty tu cji mimo
fa ktu, ¿e wiêksz¹ czêœæ cza su spê dza poza ni¹. Jest to za tem czê œcio wa al ter na ty wa
a nie ca³kowite uwiêzienie.
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Inn¹ fo r mê nie pe³nego uwiê zie nia sta no wi¹ ur lo py. Przez wie le lat by³y one
wyko rzy sty wa ne w spo sób nie for ma l ny. Œmieræ cz³onka ro dzi ny lub ja ka ko l wiek
inna sy tu a cja kry zy so wa sta no wi³y g³ówne po wo dy zwra ca nia siê o udzie le nie ur -
lo pu. Obe c nie œro dek ten jest u¿y wa ny do ró ¿ nych ce lów, w³¹cz nie z wi zy ta mi
w do mu pod czas wa ka cji i œwi¹t lub te¿ przed zwo l nie niem tak, aby po wrót na wol -
noœæ by³ pro ce sem sto p nio wym. Za let¹ tego pro gra mu jest te¿ edu ka cja. G³ówn¹
ko rzy œci¹ p³yn¹c¹ z ur lo pów jest zmnie j sze nie na piê cia se ksu al ne go u ska za nych
umie sz czo nych w instytucjach zamkniêtych.

Po wszech nie wia do mo, ¿e nag³e zwo l nie nie wiê Ÿ nia po d³ugim okre sie kary po -
wo du je u nie go szok ku l tu ro wy. Jest on za tem nie zdo l ny do reso cja li za cji. Aby
unikn¹æ ta kiej kry zy so wej sy tu a cji prze stê pcê wpro wa dza siê do spo³ecze ñ stwa
sto p nio wo. Pro ces ten nosi na zwê sto p nio we go zwa l nia nia. U³atwia on znie sie nie
szo ku kul tu ro we go, któ re go do œwia d cza zinsty tucjo nalizo wa ny prze stê pca. Pro -
gram ten nie sta no wi al ter na ty wy dla uwiê zie nia i mo¿e po móc w eli mi na cji de struk -
cy j nych i wy twa rzaj¹cych uleg³oœæ efe ktach uwiê zie nia.

Ha l f way ho u se jest two rem d³ugich ba dañ nad zna le zie niem al ter na ty wy dla
uwiê zie nia. Jest to mie j s ce, gdzie prze stê pca mo¿e cze r paæ ko rzy œci z pra cy lub nau -
ki na wol no œci, re zy duj¹c jed no cze œ nie w spo³ecz no œci. Pocz¹tko wo Ha l f way ho u -
ses by³y re zy den cja mi dla bez do mnych zwa l nia nych z wiê zie nia. Po tem u¿y wa no
ich do ró ¿ nych ce lów. W osta t nich la tach s³u¿y³y jako mie j s ca bu do wa nia wiê zi
spo³ecz nych lub cen tra opie kuj¹ce siê prze stê pca mi przed ich uwo l nie niem.

Cen tra maj¹ce za za da nie pro wa dziæ oraz opie ko waæ siê prze stêpc¹ przed jego
zwo l nie niem po wsta³y w g³ów nych me tro po liach USA w 1961 r. Prze stê pcy byli
odsy³ani tam na ki l ka mie siê cy przed zwo l nie niem. Per so nel tych in sty tu cji do bie -
ra no na pod sta wie kie run ku reso cja li za cji oraz zdo l no œci do ra d czych. Prze stê pca
mo¿e pra co waæ i uczê sz czaæ do szko³y w spo³ecz no œci bez do zo ru lub ucze st ni czyæ 
w za jê ciach pro wa dzo nych przez ha l f way ho u ses.

S³owo „pa ro le” po cho dzi z fran cu skie go i oz na cza „dajê s³owo”. De fi ni cja
s³ow ni ko wa to „s³owo ho no ru”. Po raz pie r wszy w kon te k œcie pro gra mu reso cjali -
zacyj ne go s³owo to u¿y te zo sta³o w 1847 r. przez Sa mu e la G. Howe’a.

Do pie ro w 1972 r. Na ro do wa Rada ds. Reso cja li za cji i Zwo l nieñ Wa run ko wych 
Ad mi ni stra cji w No wym Or le a nie uchwa li³a, ¿e de fi ni cja zwo l nie nia wa run ko we -
go po win na za wie raæ dwa ele men ty: 1) de cy zjê sto so w nych w³adz okre œlaj¹c¹ jaka 
czêœæ kary mo¿e zo staæ od by ta poza wiê zie niem oraz 2) sta tus – od by cie kary po zo -
sta³ego wy ro ku w spo³ecze ñ stwie zgod nie z za sa da mi i regu³ami okre œlo ny mi
przez £awê ds. Zwo l nieñ Wa run ko wych oraz Radê ds. Zwo l nieñ Warunkowych.

Zwo l nie nie wa run ko we jest pro ce dur¹, zgod nie z któr¹ oso ba uwa ¿a na za
spe³niaj¹c¹ wa run ki zwo l nie nia wa run ko we go mo¿e zo staæ zwo l nio na w sto so wa -
nym cza sie przez Radê ds. Zwo l nieñ Wa run ko wych przed od by ciem ca³ego wy ro -
ku. Re sztê kary mo¿e ods³u¿yæ w spo³ecze ñ stwie pod do zo rem ku ra to ra. Je ¿e li
oso ba ta nie wywi¹¿e siê z wa run ków zwo l nie nia, mo¿e wró ciæ do wiêzienia.

Roz wój kon ce pcji zwo l nieñ wa run ko wych mo ¿ na przy pi saæ ró ¿ nym œro d kom
ta kim jak trans po rta cja wiê Ÿ niów, an gie l ski lub ir lan dz ki na kaz opu sz cze nia kra ju
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oraz pra com refo r ma to riów ame ry ka ñ skich w XIX w. Nie za le ¿ nie od pod staw
zwo l nie nia wa run ko we go do szu kaæ siê mo ¿ na trzech g³ów nych przes³anek tj.: da -
ro wa nie czê œci kary, pod pi sa nie przez ska za ne go kon tra ktu i nadzór s¹dowo -ku -
rato r ski.

Pro ba cja jako œro dek reso cja li za cji w opa r ciu o spo³ecze ñ stwo ba zu je na te o rii,
¿e naj le p szym spo so bem osi¹gniê cia celu ja kim jest reso cja li za cja jest orga ni zo wa -
nie san kcji kry mi na l nych w spo³ecze ñ stwie w przy pa d kach, gdy jest to uza sa d nio -
ne fun kcja mi kary. Zak³ada siê, ¿e dana oso ba na uczy siê z po wo dze niem ¿yæ
w spo³ecze ñ stwie, a nie w sztu cz nym i ode rwa nym œro do wi sku ja kim jest in sty tu -
cja wiê zien na. Pro ba cja jako œro dek reso cja li za cji w opa r ciu o spo³ecze ñ stwo,
w po³¹cze niu z sen so w nym zaan ga ¿o wa niem spo³ecz nym, za pe w nia wy ma ga ne
od dzia³ywa nie spo³ecz ne, eko no mi cz ne oraz osobowoœciowe.

Ko rzy œci p³yn¹ce z pro ba cji s¹ ogro m ne. Do pro wa dzi³y one San for da Ba te sa,
zna ne go ame ryka ñ skie go eks per ta pra wa ka r ne go, do stwier dze nia, ¿e „pro ba cja
mo¿e byæ uwa ¿a na za in wes ty cjê w lu dz koœæ. Za chê ca za miast przy no siæ roz go ry -
cze nie. Bu du je, a nie de gra du je. Jest in wes tycj¹ w ochro nê spo³ecze ñ stwa”2.

Wed³ug Pa na ka la: „Tak, jak wspó³cze s na me dy cy na pod kre œlaj¹ca wagê dba nia 
o zdro wie jako spo sób za po bie ga nia cho ro bom, tak i pro ba cja k³ad zie na cisk na za -
po bie ga nie za cho wa niom nie zgod nym z pra wem po przez pro mo cjê za cho wañ
zgod nych z pra wem. Fa wo ry zuj¹c reso cja li za cjê za miast wiê zie nia, pro ba cja chro -
ni spo³ecze ñ stwo i jed no cze œ nie za po bie ga zbro d niom”3.

Ten ner ba um s³usz nie pod su mo wa³ zna cze nie pro ba cji: „Pro ba cja po ma ga
unikn¹æ dru z goc¹cych efe któw na oso bo woœæ ludzk¹, któ re s¹ czê sto wy ni kiem
uwiê zie nia. Pro ba cja po zwa la za cho waæ oso bo woœæ w jej da w nych ra mach: nie po -
wo du je nag³ych i gwa³to w nych zmian na wy ków, nie ni sz czy wiê zi ro dzin nych,
kon ta któw z przy ja ció³mi i eko no mi cz nej nie zale ¿ no œci. Po zwa la za cho waæ te
wszy stkie doty ch cza so we na wy ki, któ re by³y do bre, ka ¿ dy kon takt, zain tere so wa -
nie, emo cje. Auto ma ty cz nie wchodz¹ do gry przy zwy cza je nia, któ re mog¹ byæ
u¿y te do za cho wa nia zwi¹zków ze spo³ecze ñ stwem w ocze ki wa nych no r mach
i staj¹ siê wa ¿ nym czyn ni kiem umo ¿ li wiaj¹cym wy pro wa dze nie da nej oso by na
dobr¹ dro gê. Prze stê p stwa, za któ re zo sta³a are szto wa na nie s¹ dra maty zo wa ne
i nie u¿y wa siê ich jako po wo du do zak³óca nia ry t mu jej ¿y cia”4.

Oprócz tych ko rzy œci czê sto wspo mi na siê, ¿e wy cho wa nie spra w cy w spo³e czeñ -
stwie t¹ me tod¹ jest o wie le mniej ko szto w ne ni¿ utrzy my wa nie go w wiê zie niu.

W USA ob li czo no, ¿e utrzy ma nie prze stê pcy w wiê zie niu ko sztu je od 10 do 13
razy wiê cej ni¿ jego nad zo ro wa nie w spo³ecze ñ stwie. W in nym ra po r cie uka za no,
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¿e pro ba cja ko sztu je zwy kle od 100 do 300 USD ro cz nie, a utrzy ma nie prze stê pcy
w wiê zie niu waha siê od 1000 do 3000 USD rocznie.

Brak spo³ecz nej styg ma ty za cji oraz mi ni ma l ne ry zy ko re cy dy wiz mu uwa ¿a siê
ta k ¿e za za le ty pro ba cji.

Te r min „pro ba cja” po cho dzi od ³aci ñ skie go s³owa „pro ba re” oz na czaj¹cego
pró bo waæ, te sto waæ. Po wy ¿sze zna cze nie te r mi nu sta no wi¹cego isto tê pro ba cji po -
su nê³o siê da le ko do przo du za cie niaj¹c jego tra dy cy j ne pra wni cze zna cze nie. Od -
no œ nie pro ba cji po ja wi³o siê wiele koncepcji.

Pro ba cja jest form¹ san kcji kry mi na l nych na³o¿on¹ przez s¹d na spra w cê, po
og³osze niu wy ro ku uz naj¹cego go win nym lecz bez uprzed nie go na³o¿e nia na nie -
go kary wiê zie nia.

W An glii naj bar dziej zbli ¿on¹ de fi ni cjê za pro po no wa³ Ko mi tet Mor ri so na:
„Pro ba cja jest pod da niem spra w cy, któ ry po zo sta je na wol no œci, nad zo ro wi pra cow -
ni ka spo³ecz ne go, któ ry jest urzêd ni kiem s¹do wym, na czas okre œlo ny”5.

W Ame ry ce, Sto wa rzy sze nie Pra wni cze de fi niu je u¿y cie te r mi nu „pro ba cja”
jako wy rok nie obe j muj¹cy ska za nia, któ ry okre œla wa run ki i przy zna je s¹dowi
orze kaj¹cemu pra wo do zmo dyfi ko wa nia wa run ków wy ro ku lub jego po no w ne go
orze cze nia w sto sun ku do spra w cy, któ ry te wa run ki pogwa³ci³.

De pa r ta ment Spraw We wnê trz nych ONZ w 1951 r. (pro ba cja i ana lo gi cz ne œrod -
ki) zde fi nio wa³ pro ba cjê jako pro ces reso cja li za cji przy pi sa ny przez s¹d w sto sun -
ku do oso by oska r ¿o nej o pope³nie nie prze stê p stwa w œwie t le pra wa, pod czas któ -
re go oso ba pod da na ku ra te li ¿yje w spo³ecze ñ stwie i re gu lu je swo je ¿y cie zgod nie
z wa run ka mi usta no wio ny mi przez s¹d lub inn¹ w³adzê i po zo sta je pod nad zo rem
ku ra to ra6.

Ze wzglê du na ró ¿ no rod noœæ ujêæ defi ni cy j nych te r mi nu pro ba cja, porz¹dku jê
kla sy fi ka cjê tego te r mi nu ze wzglê du na okre œlo ne kry te ria:
– for mal no- praw ne – wed³ug tej de fi ni cji pro ba cja jest po pro stu wstrzy ma niem

wy ko na nia wy ro ku przez s¹d. Spra w ca po zo sta je w spo³ecze ñ stwie pod do zo -
rem ku ra to ra na czas okre œlo ny przez s¹d. Je ¿e li za an ga ¿u je siê w co ko l wiek, co 
jest za ka za ne przez s¹d, do zór ku ra to r ski mo¿e zo staæ odwo³any i spra w cê ska -
zu je siê za pope³nio ny czyn. Tak¹ kon ce pcjê pro ba cji przy jê³o œro do wi sko pra -
wni cze;

– sta tu su pod opie cz ne go – w tym kon te k œcie pro ba cja od zwie rcie d la sta tus prze -
stê pcy ska za ne go na pro ba cjê. Pod czas gdy jego wol noœæ po zo sta je czê œcio wo
ogra ni czo na to sta tus po zo sta je le p szy ni¿ in nych prze stê pców. Oso by te nie s¹
ani ca³ko wi cie wo l ne ani uwiê zio ne; mog¹ pra co waæ, utrzy my waæ ro dzi nê,
unikn¹æ efe któw wiê zie nia i na pra wiæ wyrz¹dzo ne ofia rom szko dy;

– pod sy ste mu wyko na w cze go w ra mach s¹do wni c twa ka r ne go – pro ba cja w tym
kon te k œcie od no si siê do or ga nu ad mi ni stra cji lub or ga ni za cji, któ ra za j mu je siê
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œwia d cze niem us³ug pro ba cy j nych dla m³odo cia nych lub do ros³ych spra w ców.
Obe j mu je ona za sto so wa nie kon kre t nych œro d ków maj¹cych na celu po moc
prze stê pcy w uni k niê ciu k³opo tów. Pod kre œla rolê ku ra to ra w pi l no wa niu, nad -
zo ro wa niu i reso cja li za cji klien ta;

– pro ce su – w tej de fi ni cji za wie ra siê zbiór fun kcji, dzia³añ, us³ug i po stê po wa nie
sa me go spra w cy. Jest on post rze ga ny jako zja wi sko rów no leg³ej dzia³al no œci
s¹du, spra w cy i spo³ecze ñ stwa. Pro ces obe j mu je ko nie cz noœæ re gu lar ne go me l -
do wa nia siê ska za ne go u ku ra to ra, ko nie cz noœæ œwia d cze nia us³ug, któ rych po -
trze bu je spra w ca w tra kcie reso cja li za cji oraz do ra dz twa, a ta k ¿e nad zo ru ku ra -
to ra w celu kon tro li prze strze ga nia wa run ków pro ba cji.
Pod su mo wuj¹c, pro ba cja mo¿e byæ tra kto wa na jako pro ces, któ ry daje sê dzie -

mu orze kaj¹cemu al ter na ty wê prawn¹, któ ra po pra wia sta tus prze stê pcy w pod sy -
ste mie s¹do wni c twa karnego.

W sy tu a cji ide a l nej, pro ba cja mog³aby zo staæ zo rien to wa na na wszy stkie ro dza -
je prze stêpstw. W pra kty ce nie jest to mo ¿ li we. Ist niej¹ ogra ni cze nia w sto sun ku do 
pe w ne go ro dza ju prze stê pców, któ rzy pope³niaj¹ zw³asz cza zbrod nie lub nie ro -
kuj¹ nad ziei na po pra wê. Za tem pro ba cjê sto su je siê wzglê dem tych prze stê pców,
u któ rych ist nie je po zy ty w na szan sa na ich reso cja li za cjê.

Ponad to, sto su je siê j¹ zwa ¿aj¹c na kry te rium wie ku spra w cy. W przy pa d ku bo -
wiem m³odo cia nych wy bie ra siê œro d ki pro ba cji, po nie wa¿ uwiê zie nie jest
dzia³aniem zbyt re stry kty w nym. W od nie sie niu do m³odo cia nych pro ba cja roz wi -
nê³a siê wraz z roz wo jem s¹dów dla nie le t nich w Ame ry ce i Anglii.

Pro ba cja jest aktu a l nie ro dza jem san kcji kry mi na l nych nak³ada nych przez s¹d
na prze stê pcê po wy da niu wy ro ku bez uprzed nie go orze cze nia kary wiê zie nia.
A za tem prze stê pca mo¿e byæ pod da ny pro ba cji lub otrzy maæ wy rok w za wie sze niu.

Ró ¿ ni ca miê dzy za wie sze niem kary a pro bacj¹ spro wa dza siê do okre œla nia za -
sad pro cedu ra l nych oraz do sku t ków pra wnych ich odwo³ania. Za wie sze nie wy ko -
na nia kary nie sie ze sob¹ ko rzyœæ zwi¹zan¹ z tym, ¿e ska za ny na ku ra te lê s¹dow¹
zna al ter na ty wê jak¹ jest kara wiê zie nia, co mo¿e po móc w jego reso cja li za cji,
sk³aniaj¹c go do wype³nie nia wa run ków okre su pró by. W wiê kszo œci pañstw eu ro -
pe j skich po stê po wa nie mo¿e zo staæ umo rzo ne a prze stê pca pod da ny opie ce i nad -
zo ro wi na od po wied ni okres na za sa dzie do bro wo l nej pro ba cji lub, w nie któ rych
przy pa d kach, s¹d mo¿e orzec wy rok w za wie sze niu. W pro ba cji, kar¹ jest czê œcio -
we po zba wie nie wol no œci, gdy¿ prze stê pca po zo sta je pod nad zo rem ku ra to ra, któ -
ry kon tro lu je prze strze ga nia wa run ków na³o¿o nych przez s¹d. Pro ba cja jest ro dza -
jem wy ro ko wa nia, któ ry mo ¿ na na³o¿yæ na ska za ne go za prze stê p stwo, a któ re mu
po zwa la siê ¿yæ w spo³ecze ñ stwie zgod nie z usta le nia mi s¹du. Musi on przyj¹æ wa -
run ki s¹du i zgo dziæ siê na po zo sta nie pod nad zo rem ku ra to ra. Je ¿e li wywi¹¿e siê
z wa run ków w wy zna czo nym okre sie jego sta tus po zy cy j ny ko ñ czy siê i zo sta je
zwo l nio ny spod ju ry s dy kcji s¹du. Je ¿e li nie wywi¹¿e siê, s¹d mo¿e za sto so waæ
inny ro dzaj kary w³¹cz nie z umie sz cze niem w zak³ad zie ka r nym. A za tem w sze r -
szym sen sie pro ba cja jest nie ty l ko sankcj¹ pe naln¹ i okre œlon¹ in sty tucj¹ prawn¹,
lecz równie¿ rozbudowanym systemem œwiadczeñ i us³ug.
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Po lit yka ka ran ia – jej man kam enty

Chc¹c po pra wiæ efe kty w noœæ œro d ków od dzia³ywa nia na spra w ców czy nów in -
kry mino wa nych, na le ¿y je od po wie d nio zró ¿ ni co waæ, nie ogra ni czaj¹c siê je dy nie
do kary po zba wie nia wol no œci czy œro d ków pro ba cy j nych. W chwi li obe cnej miê -
dzy izo lacj¹ w wiê zie niach a zwyk³¹ pro bacj¹ roz ci¹ga siê pu sta prze strzeñ, któ ra
mo¿e byæ zape³nio na dole gli wo œcia mi ka r ny mi innego typu. 

Nie jest od po wied nia ani zby t nia libe ra li za cja, ani nad mie r na pu ni ty w noœæ
œro d ków pe na l nych. W zwi¹zku z tym trze ba zmie rzaæ w kie run ku zwiê ksze nia
za ufa nia do zmo dyfi ko wa nia dzia³añ pro ba cy j nych, l¿e j szych ni¿ kara po zba wie -
nia wol no œci. Obe c nie zbyt wie lu ska za nych prze by wa w zak³adach ka r nych i zbyt
ma³o pod le ga wp³ywom in ne go ro dza ju in sty tu cji przy mu so wej kon tro li spo³ecz -
nej. Ce chu je nas zby t nia pob³a¿ li woœæ i prze sad na su ro woœæ; zby t nia pob³a¿ li woœæ
– w sto sun ku do osób, któ re po win ny zna j do waæ siê pod œci œle j szym nad zo rem
spo³ecze ñ stwa, a któ re te raz pod da ne zo sta³y od dzia³ywa niu œro d ków pro ba cy j -
nych, prze sad na su ro woœæ – wo bec osa dzo nych, któ rzy nie sta no wi¹ po wa ¿ ne go
za gro ¿e nia dla bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go. 

Ja kie s¹ przy czy ny bra ku za do wa laj¹cych re zu l ta tów, je œli cho dzi o po li ty kê ka -
ra nia? Nie któ re z nich tkwi¹ w na sta wie niu spo³ecze ñ stwa do œro d ków re pre sji ka r -
nej i w ge ne zie sy ste mu pra wa ka r ne go, inne – w nie sta bi l nym roz wo ju stru ktur
peni ten cja r nych i w wie lo œci pod mio tów kszta³tuj¹cych sy tu a cjê prawn¹ i fa ktycz -
n¹ osób uka ra nych. Chc¹c zdy na mi zo waæ i uspra w niæ po li ty kê ka ra nia, na le ¿y
wpro wa dziæ kary po œred nie, zna j duj¹ce siê po miê dzy kar¹ po zba wie nia wol no œci
a zwyk³ymi œrodkami probacyjnymi.

Dla cze go u¿y wa siê po jê cia „kary po œred nie” za miast wy ra ¿e nia „kary alte rna -
ty w ne” albo „san kcje alte rna ty w ne”? Okre œle nie „kary alte rna ty w ne” wywo³uje
wra ¿e nie, i¿ mamy na my œli sub sty tu ty kary po zba wie nia wol no œci, co mo¿e sku t -
ko waæ prze ko na niem, ¿e naj bar dziej wy dajn¹ kar¹ jest kara wiê zie nia. Z dru giej
stro ny, u¿y cie te r mi nu „alte rna ty w ne” mo¿e staæ siê swe go ro dza ju obie t nic¹
zmnie j sze nia za gê sz cze nia w jed no stkach peni ten cja r nych, obie t nic¹ – jak na ra zie
– nie do spe³nienia. 

Mo ¿ na przy pu sz czaæ, i¿ kary typu wy so ka grzy w na, przy mu so wa pra ca spo -
³ecz na, nad zór rezy den cja l ny, na kaz le cze nia by³yby sto so wa ne, przy naj mniej
pocz¹tko wo, wy³¹cz nie w sto sun ku do osób, któ re wa run ko wo zwo l nio no by z od -
by cia czê œci kary po zba wie nia wol no œci lub, któ rym wa run ko wo za wie szo no by jej 
wy ko na nie.

W celu uzu pe³nie nia bra kuj¹cego og ni wa po miê dzy bez wzglêd nym po zba wie -
niem wol no œci a po stê po wa niem w wa run kach pro ba cji na le ¿y za pro je kto waæ
i wpro wa dziæ w ¿y cie od po wia daj¹cy na szym wa run kom sy stem kar po œred nich.

Dla cze go kary po œred nie nie mog¹ byæ na zy wa ne san kcja mi po œred ni mi? Otó¿
w od bio rze spo³ecz nym kara uto ¿ sa mia na jest z po zba wie niem wol no œci, a san kcje
po œred nie ko ja rzo no by z nie co ³agod niejsz¹ form¹ po stê po wa nia wo bec spra w cy
czy nu za bro nio ne go przez usta wê karn¹. Kary po œred nie nie mog¹ staæ siê tym sa -
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mym czymœ nad zwy cza j nym, mniej do le gli wym. Musz¹ byæ rów no pra wnym ele -
men tem ist niej¹cego w na szym kra ju sy ste mu œro d ków represji karnej.

Kara po win na byæ nie uchron na. Prze stê pcy na le ¿y siê cie r pie nie, przy mus
i ogra ni cze nie swo bo dy. Re du ko wa nie wol no œci praw mo¿e siê jed nak od by waæ
nie ty l ko w wa run kach izo la cji wiê zien nej, lecz ta k ¿e w ra mach nie któ rych od -
dzia³ywañ spo³ecz nych in ne go typu. 

Nie zmie nia to fa ktu, i¿ re zu l ta tem ka ¿ de go prze stê p stwa win na byæ do le gli wa
san k cja, np. kara po zba wie nia wol no œci albo kara po œred nia. Nie mo¿e ni¹ byæ:
– kara œmie r ci, któ ra nie za wie ra w so bie ele men tów po pra wy spra w cy, a je dy nie

wype³nia fun kcjê eli mi na cyjn¹,
– kara piê t nuj¹ca, godz¹ca w god noœæ cz³owie ka,
– kara cie le s na (np. ch³osta), po ni ¿aj¹ca nie tyle ofia rê tej kary, ile spo³ecze ñ stwo, 

któ re j¹ wy mie rza.
Skrom ny ze staw œro d ków pro ba cy j nych (wa run ko we przed ter mi no we zwo l nie -

nie, wa run ko we za wie sze nie wy ko na nia kary oraz wa run ko we umo rze nie po stê po -
wa nia ka r ne go), z ja kim mamy do czy nie nia obe c nie w Pol sce, nie po zwa la sku te cz -
nie wy eli mi no waæ ne ga ty w nych sku t ków kary po zba wie nia wol no œci i jed no cze œ nie
za po biec po wro t no œci do prze stê p stwa. 

Dla nie któ rych prze stê pców ju¿ samo oska r ¿e nie lub od no to wa nie wy ro ku
w aktach mo¿e byæ wy sta r czaj¹c¹ kar¹. Dla in nych bê dzie ni¹ prze bieg pro ce su
s¹do we go i ho no ra ria wyp³aca ne ad wo ka tom. Nie pe w noœæ i oba wa zwi¹zane
z oska r ¿e niem i ska za niem mog¹ byæ tak do le gli we, ¿e czê sto orze ka nie kary po -
zba wie nia wol no œci (bez za wie sza nia jej wy ko na nia) sta je siê obci¹¿e niem nie zbyt
w³aœci wym.

Jak od ró ¿ niæ pra wid³owo ukszta³to wan¹ i orze czon¹ karê po œred ni¹ od zwyk³ej
pro ba cji? Cza sem bywa to bar dzo trud ne. Od ró ¿ nie nie jest jed nak mo ¿ li we. Otó¿,
areszt do mo wy mo ¿e my po tra kto waæ i jako je den z wa run ków pro ba cji, i jako karê
umie sz cze nia w odo so b nie niu, usta no wion¹ przez in sty tu cjê maj¹c¹ do tego pra -
wo. Do kar po œred nich za li cza my tzw. in ten sywn¹ pro ba cjê, kary pie niê ¿ ne, przy -
mu so we pra ce spo³ecz ne i inne kary, bêd¹ce w isto cie spo so ba mi œci œle j szej kon -
tro li po stê po wa nia osób ska za nych w wa run kach ograniczonej wolnoœci.

„In ten sy w na pro ba cja” jest po jê ciem na tyle ogó l nym, ¿e obe j mu je ono swym
za kre sem przed mio to wym ze staw re stry kcji ogra ni czaj¹cych swo bo dê ¿y cia
w da nej spo³ecz no œci i ró ¿ no rod noœæ pro gra mów zapro je kto wa nych w celu za po -
bie ¿e nia re cy dy wie. Pod da nie prze stê pcy kon kre t ne mu pro gra mo wi pro bacy j ne -
mu sta no wi je dyn¹ w swym ro dza ju karê, umo ¿ li wiaj¹c¹ dok³adne zba da nie
i przy naj mniej czê œcio we wy eli mino wa nie czyn ni ków pato lo gi cz nych, maj¹cych 
wiê kszy lub mnie j szy wp³yw na pope³nie nie czy nu za bro nio ne go. Cho dzi tu
m.in. o pro gra my wa l ki z na rko ty ka mi, al ko ho lem i cho ro ba mi umys³owy mi.
In ten sy w na pro ba cja to areszt do mo wy (rezy den cja l ny), wzmo c nio ny w nie któ -
rych przy pa d kach moni to ro wa niem ele ktro ni cz nym. To spra wia, ¿e nad zór nad
ska za nym sta je siê bar dziej efe kty w ny, a kon tro la prze stê pczo œci – co raz sku -
tecz nie j sza.
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In ny mi ka ra mi po œred ni mi s¹: kara pie niê ¿ na (grzy w na sa mo ist na), w Pol sce
nie do ce nia na ze wzglê du na mie r ne mo ¿ li wo œci w za kre sie jej egze k wo wa nia i nie -
ega lita r ny cha ra kter, oraz przy mu so wa pra ca spo³ecz na, kara na wskroœ wy cho waw -
cza, po ma gaj¹ca przy wró ciæ prze stê pcê spo³ecze ñ stwu.

Kary po œred nie nie po win ny fun kcjo no waæ w izo la cji jed na od dru giej. Grzy w -
nê mo ¿ na np. po³¹czyæ z are sztem do mo wym lub przy mu sow¹ prac¹ spo³eczn¹
i do daæ do tego nad zór ele ktro ni cz ny. Je ¿e li jed nak oka ¿e siê to nie wy sta r czaj¹ce,
po win no siê po wy ¿szy ze staw kar „wspo móc” kró t kim po by tem w in sty tu cji
zamkniêtej.

Jaki sy stem kar po œred nich na le ¿y za pro je kto waæ i wpro wa dzaæ w ¿y cie, a¿e by
unikn¹æ za rzu tu uprzy wile jo wa nia pe w nych grup prze stê pców, dzie le nia lu dzi na
„go r szych” i „le p szych” (ci „go r si” pójd¹ do wiê zie nia, wo bec „le p szych” bêd¹
sto so wa ne kary po œred nie)? W jaki spo sób do ko ny waæ kon tro li wy ro ków s¹do -
wych pod wzglê dem ich s³usz no œci w celu zmini mali zo wa nia nie wspó³mie r no œci
kary do winy? W przysz³oœci nie uni k nie my od po wie dzi na tak po sta wio ne py ta -
nia. Mo¿e ju¿ dziœ na le ¿a³oby ich udzieliæ.
Ska za nym na karê grzy w ny sa mo ist nej mo ¿ na by za ap li ko waæ i inne do le gli wo œci:
– na kaz wy na gro dze nia szkód po nie sio nych przez ofia rê prze stê p stwa,
– pe³ne po kry cie ko sztów s¹do wych,
– areszt do mo wy po³¹czo ny z moni to ro wa niem ele ktro ni cz nym, op³aca nym

przez prze stê pcê.
W sto sun ku do nie któ rych ka te go rii osób na ru szaj¹cych pra wo wy sta r czaj¹ca

mog³aby siê oka zaæ in ten sy w na pro ba cja, na któr¹ sk³ada³yby siê:
– dok³adny i re gu la r ny nad zór spra wo wa ny przez ku ra to ra s¹do we go b¹dŸ prze -

szko lo ne go w tym celu po li cjan ta,
– cza so wy po byt w oœro d ku reha bili tacy j nym (np. od wy ko wym),
– zo bo wi¹za nie do od pra co wa nia na cele spo³ecz ne okre œlo nej li cz by go dzin.

Wszy stkie ele men ty kar po œred nich musz¹ byæ jed nak skru pu la t nie eg zek wo -
wa ne. Orze kaj¹c w wy ro ku karê po œred ni¹, przys³u¿y my siê i spo³ecze ñ stwu,
i ofie rze prze stê p stwa oraz sa me mu prze stê pcy. Jest to bar dziej eko no mi cz ny spo -
sób zado œæu czy nie nia za wyrz¹dzo ne z³o ni¿ kara po zba wie nia wolnoœci.

Za apro bo wa nie tak roz budo wa ne go ka ta lo gu kar mo¿e byæ nie co skom pli ko -
wa ne na po zio mie wy ro ko wa nia s¹do we go. Zwi¹zane z nim ocze ki wa nia do tycz¹
jed nak kary wspó³mie r nej do za gro ¿e nia, ja kie prze stê pca stwo rzy³ spo³ecze ñ stwu, 
oraz do w³aœci wo œci wa run ków oso bi s tych spra w cy. Rozs¹dna re pre sja ka r na po -
win na przy czy niæ siê do ogra ni cze nia ne ga tyw ne go zja wi ska, ja kim jest po wro t -
noœæ do prze stê p stwa, i do wiê kszej ela sty cz no œci w ferowaniu orzeczeñ.

Kary po œred nie na le ¿y zin te gro waæ z ist niej¹cym wszech stron nym sy ste mem
œro d ków pe na l nych. Efe kty w nie po li ty ka ka r na mo¿e byæ pro wa dzo na ty l ko wte -
dy, gdy suma kar zo sta nie wzbo ga co na o do le gli wo œci przy sto so wa ne do ró ¿ nych
ty pów prze stêpstw oraz do ró ¿ nych ka te go rii prze stê pców, pod wa run kiem, ¿e
bêd¹ to san kcje pro ste w egzekwowaniu.
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Aktu a l nie w te o rii i pra kty ce pod no si siê za gad nie nie zna cz ne go prze lud nie nia
pa nuj¹cego w zak³adach ka r nych i are sztach œle d czych, a ta k ¿e nie sku tecz no œci
wa run ko we go przed termi no we go zwo l nie nia i wa run ko we go za wie sze nia wy ko -
na nia kary jako pod sta wo wych œro d ków pro ba cy j nych. To po wo du je ko nie cz noœæ
ode jœcia za rów no od pre fe ren cji przy zna wa nych ka rze po zba wie nia wol no œci jako
ka rze za sad ni czej, jak i od czê s tych de cy zji sto so wa nia na zbyt ³agod nych œro d ków
w wa run kach pro ba cji. Sprzy ja to wiê ksze mu zain tere so wa niu form¹ ³¹cz¹c¹ do le -
gliw¹ re pre sjê z nad zo ro wa nym po by tem na wol no œci, jak¹ s¹ niew¹tpliwie kary
poœrednie.

Jak na ra zie, w na szym kra ju nie uda³o siê zinsty tucjo nali zo waæ sy ste mu kar
zna j duj¹cych siê po miê dzy kar¹ po zba wie nia wol no œci a zwyk³¹ pro bacj¹. Kara
ogra ni cze nia wol no œci, bêd¹ca kar¹ za sad nicz¹, osta t nio doœæ rza d ko bywa sto so -
wa na. Ponad to daje ona zbyt ma³o mo ¿ li wych wa rian tów roz wi¹zañ. Pra wdo podo -
b na w przysz³oœci se le k cja po miê dzy s³usz nie ska za ny mi na karê po zba wie nia wol -
no œci a tymi, wo bec któ rych orze czo no karê po œred ni¹, nie mo¿e siê opie raæ
wy³¹cz nie na kry te riach wagi pope³nio ne go prze stê p stwa i czê stot li wo œci wy stê po -
wa nia okre œlo ne go ro dza ju czy nu za bro nio ne go na da nym ob sza rze. Po do b ne kry -
te ria nie po win ny rów nie¿ de cy do waæ o wy bo rze miê dzy œro d ka mi probacyjnymi
a karami poœrednimi.

Kary po œred nie

Wpro wa dze nie kar po œred nich do sy ste mu kar za sad ni czych wi¹¿e siê z ko nie -
cz no œci¹ prze³ama nia pe w ne go sty lu ro zu mo wa nia po le gaj¹cego na tym, ¿e prze -
stê p stwa o jed na ko wej wa dze i oso by o po do bnej ka rie rze kry mi na l nej po win ny
byæ tra kto wa ne tak samo. Jest to nie tra f ne ro zu mie nie za sa dy zas³u¿o nej kary. No -
wo cze s ny sy stem œro d ków pe na l nych daje mo ¿ li woœæ wy mie rza nia ró ¿ nych kar
w po do b nych przy pa d kach, nie któ rych ska za nych odsy³aj¹c do za mkniê tych in sty -
tu cji peni ten cja r nych, in nych represjonuj¹c na wolnoœci. 

Co na le ¿y zro biæ, aby kary po œred nie spe³nia³y swoj¹ rolê?
Po pie r wsze, musz¹ byæ one sto so wa ne ma so wo, co po zwo li³oby zli k wi do waæ
prze lud nie nie wiê zieñ i do pro wa dzi³oby do sto p nio wej mar gina li za cji in sty tu cji
wa run ko we go przed termi no we go zwo l nie nia i wy ro ków z wa run ko wym za wie -
sze niem wy ko na nia kary po zba wie nia wol no œci.
Po dru gie, musz¹ byæ sta no w czo eg zek wo wa ne. Ulgi i od ro cze nia w ich wy ko ny -
wa niu by³yby sto so wa ne wyj¹tko wo.
Po trze cie, nie wy wi¹zy wa nie siê oso by, wo bec któ rej orze czo no karê po œred ni¹,
z ci¹¿¹cych na niej obo wi¹zków po win no sku t ko waæ za ostrze niem re pre sji usta no -
wio nych pie r wo t nie, od po wie d nio do winy spra w cy.
Po czwa r te, grzy w na jako kara po œred nia po win na byæ roz pa try wa na albo jako od -
dzie l na kara, albo jako czêœæ okre œlo ne go ze spo³u san kcji. Do pie ro po roz strzy g -
niê ciu tej kwe stii na le ¿y usta liæ wy so koœæ kary pie niê ¿ nej i jej p³at noœæ ewen tu a l -
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nie roz³o¿yæ na raty. Wy so koœæ grzy w ny musi byæ do sto so wa na do mo ¿ li wo œci fi -
nan so wych prze stê pcy. Te r mi ny p³at no œci po win ny byæ œci œle prze strze ga ne. Naj -
wiê cej in no wa cji wy ma ga jed nak spo sób sza co wa nia i tryb eg ze ku cji na le ¿ no œci
pie niê ¿ nych. W chwi li obe cnej grzy w ny s¹ zbyt ni skie, nie ko re luj¹ ze zdo l no œcia -
mi p³at ni czy mi ska za nych, eg zek wo wa ne s¹ z tru dem.
Po pi¹te, przy mu sow¹ pra cê spo³eczn¹ mo ¿ na wy ko rzy staæ albo jako po je dyncz¹
do le gli woœæ, albo jako czêœæ ze sta wu kar. Œro dek ten mo¿e byæ orze ka ny za rów no
w sto sun ku do ska za nych o ni skim cen zu sie maj¹tko wym, jak i osób zamo ¿ nie j -
szych. Jego zaad op to wa nie mo¿e przy nieœæ po zy ty w ne efe kty pod wa run kiem, ¿e
wy ko na w stwo bê dzie rze te l nie nad zo ro wa ne.
Po szó ste, chc¹c uzy skaæ zna cz nie wiêksz¹ kon tro lê nad za cho wa niem ska za nych
w spo³ecze ñ stwie; aby umo ¿ li wiæ im po wrót do nor ma l ne go ¿y cia, wo l ne go od zja -
wisk pato lo gi cz nych, na le ¿y za sto so waæ in ten sywn¹ pro ba cjê, któ ra mo¿e w so bie
³¹czyæ areszt do mo wy np. z przy mu so wym le cze niem i nad zo rem ele ktro ni cz nym,
któ re go koszt czê œcio wo lub w pe³ni po kry je prze stê pca.
Po sió d me, przed wpro wa dze niem no we go sy ste mu kar po œred nich s¹do wni c two
po win no pod daæ siê wp³ywom okre œlo nych dy re ktyw inter preta cy j nych no wo czes -
nej po li ty ki orze cz ni czej:
– ist nie je ca³a gama przy pa d ków, w któ rych kary po zba wie nia wol no œci i po œred -

nie by³yby mo ¿ li we do za sto so wa nia w rów nym sto p niu (tak samo, je œli cho dzi
o œro d ki pro ba cy j ne i kary po œred nie),

– na le ¿y ze braæ pe³ny ze staw in fo r ma cji o sa mym prze stê pcy, o jego w³aœci wo -
œciach oso bi s tych, mo ¿ li wo œciach fi nan so wych, sto sun kach ro dzin nych itp.,
a¿e by móc zde cy do waæ o od po wied niej grzy w nie, przy mu so wej pra cy spo³ecz -
nej, le cze niu od wy ko wym, nad zo rze rezy den cja l nym lub moni to ro wa niu za po -
moc¹ urz¹dzeñ ele ktro ni cz nych, albo o wy mie rze niu w jed nym wy ro ku kary
po zba wie nia wol no œci i kary po œred niej z tym, ¿e kary te nie mog³yby byæ wy -
ko ny wa ne jed no cze œ nie,

– gdy by ska za ny na karê po œred ni¹ nie re a li zo wa³ ci¹¿¹cych na nim zo bo wi¹zañ,
sê dzia po wi nien od po wie d nio za ostrzyæ san kcje, a na wet zast¹piæ j¹ kar¹ po -
zba wie nia wol no œci.

Po ósme, sku te cz noœæ od dzia³ywa nia kar po œred nich po win na byæ oce nio na bar dzo 
kry ty cz nie, tak aby nie po paœæ w zby t ni¹ eu fo riê w tra kto wa niu tych œro d ków jako
je dy nie s³usz nych in stru men tów re pre sji ka r nej.

Przyk³ado wo, w 1999 r. w na szym kra ju ska za no na karê po zba wie nia wol no œci
211 941 osób, z cze go 128 561 osób – na karê z wa run ko wym za wie sze niem jej
wy ko na nia. Mo ¿ na siê za sta na wiaæ, jak wie le z tych osób mog³oby byæ pod da ne
ka rom po œred nim. Na le ¿y przy pu sz czaæ, i¿ by³aby to li cz ba ogromna.

Czy wszy s cy po zba wie ni wol no œci rze czy wi œcie po win ni byæ pod da ni za sto so -
wa niu te j ¿e san kcji? Prób¹ od po wie dzi na to py ta nie mo¿e byæ zde fi nio wa nie kry -
te riów uspra wie d li wiaj¹cych orze ka nie kary izo la cji od spo³eczeñstwa.

Ska za nie na po byt w zak³ad zie ka r nym ma sens je dy nie wte dy, gdy zo stan¹
spe³nio ne po ni ¿ sze wa run ki:
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– ja ka ko l wiek ³agod nie j sza kara nie by³aby wspó³mie r na do wagi pope³nio ne go
prze stê p stwa (prze stêpstw),

– izo la cja od spo³ecze ñ stwa za po bie ga³aby ko le j nym na ru sze niom pra wa,
– wcze œ niej sto so wa ne, l¿e j sze do le gli wo œci nie spe³ni³y swych ce lów.

A za tem, wy mie rza nie kary po zba wie nia wol no œci na le ¿y ogra ni czyæ do przy -
pa d ków, kie dy pope³nio no ciê¿k¹ zbrod niê, kie dy trze ba po wstrzy maæ prze stê pcê
od do ko na nia ko le j nych prze stêpstw i kie dy inne san kcje oka za³y siê nie wy sta r -
czaj¹ce.

Sto suj¹c ty l ko te kry te ria mo ¿ na stwier dziæ, i¿ jest wie lu ska za nych, któ rzy
w zak³adach ka r nych byæ nie po win ni. S¹ to lu dzie pope³niaj¹cy nie zbyt ciê ¿ kie
prze stê p stwa i maj¹cy doœæ krótk¹ przesz³oœæ prze stêpcz¹, któ rzy nie zas³uguj¹ na
odse pa ro wa nie od ro dzi ny i bli skich im osób. Jak du¿¹ sta no wi¹ gru pê, trud no
osza co waæ.

W pra kty ce do mi nu je je den po wód, któ ry pre fe ru je karê po zba wie nia wol no œci. 
Wy daj¹cy wy rok sê dzia mo¿e na wet za cho wy waæ sce p ty cyzm co do mo ¿ li wo œci
reso cjali zacy j nych tej kary i od stra sze nia po ten cja l nych prze stê pców, jed nak jed -
ne go jest pe wien: prze by waj¹c w jed no st ce peni ten cja r nej ska za ny z pe w no œci¹ nie 
pope³ni ¿ad ne go prze stê p stwa, chy ba ¿e bê dzie na prze pu st ce. Unie mo¿ li wie nie
pope³nia nia da l szych prze stêpstw od gry wa co raz wiêksz¹ rolê przy fe ro wa niu wy -
ro ków i mo¿e byæ w czê œci wyt³uma cze niem obe cne go prze pe³nie nia zak³adów
ka r nych.

Pro mo wa nie fun kcji zapo bie ga w czej kary po zba wie nia wol no œci jest w zna cz nej
mie rze za bie giem popu li sty cz nym, gdy¿ s¹dy po pe w nym cza sie ko rzy staj¹ jed nak
z in sty tu cji wa run ko we go przed termi no we go zwo l nie nia. Do zwo l nie nia teo re ty cz -
nie wy bie ra siê osa dzo nych stwa rzaj¹cych mo ¿ li wie naj mnie j sze ry zy ko pope³nie nia 
prze stê p stwa w przysz³oœci, a przy naj mniej w okre sie pró by. W pra kty ce dzia³a tu
pe wien au to ma tyzm – zwo l nie nie na stê pu je po od by ciu okre œlo nej czê œci kary.

W jed no stkach peni ten cja r nych zna j du je siê wie le osób, w sto sun ku do któ rych
ist nie je zni ko me pra wdopo dobie ñ stwo na ru sze nia pra wa w przysz³oœci i któ rych
je dyn¹ szans¹ jest wa run ko we przed ter mi no we zwo l nie nie. Nie musz¹ oni prze by -
waæ w ca³ko wi tej izo la cji od spo³ecze ñ stwa, któ re mu ju¿ nie za gra ¿aj¹, a któ re mu
mog¹ siê je sz cze przy daæ. Z tej gru py, wie lu ni g dy nie tra fi³oby do zak³adu ka r ne -
go, gdy by ist nia³ do sta te cz nie roz bu do wa ny system œrodków karania.

Z dru giej stro ny, wie lu ska za nych, któ rym wa run ko wo za wie szo no wy ko na nie
kary po zba wie nia wol no œci, albo któ rych wa run ko wo przed ter mi no wo zwo l nio no,
w okre sie pró by po win no zo staæ pod da nych œci œle j sze mu nad zo ro wi ni¿ ma to mie j s -
ce obe c nie. Nie któ rym na le ¿a³oby, za miast wa run ko wo za wie szaæ wy ko na nie kary 
izo la cy j nej, obli gato ry j nie wy mie rzyæ wy sok¹ karê grzy w ny. In nych mo ¿ na wy ko -
rzy staæ na przyk³ad przy pra cach na rzecz ochro ny œro do wi ska. Aktu a l nie œro d ki
pro ba cy j ne prze wi dzia ne w ko de ksie ka r nym s¹ nie wy sta r czaj¹c¹ szans¹ umo ¿ li -
wiaj¹c¹ po wrót prze stê pcy do nor ma l ne go ¿y cia – ze wzglê du na sw¹ ³agod noœæ.
Na ru sza nie wa run ków okre sów pró by czê sto op³aca siê, gdy¿ ich prze strze ga nie
nie jest na le ¿y cie nad zo ro wa ne.
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Re a su muj¹c, pol ski sy stem ka r ny zo sta³ za nad to spo lary zo wa ny. Ro dzaj orze -
czo nej kary czê sto nie od po wia da wa dze pope³nio ne go prze stê p stwa i sto p nio wi,
w ja kim ska za ny mo¿e za gro ziæ spo³ecze ñ stwu w przysz³oœci. Po miê dzy kar¹ po -
zba wie nia wol no œci a œro d ka mi pro bacy j ny mi ist nie je nie mal pró ¿ nia, któr¹ nie jest 
w sta nie wype³niæ kara ogra ni cze nia wol no œci. Wszech stron ny sy stem re pre sji ka r -
nej po wi nien zo staæ uzu pe³nio ny o ze staw kar po œred nich, któ ry w zna cz nej mie rze 
po zwo li³by wy eli mi no waæ karê wiê zie nia oraz œro d ki pro ba cy j ne w sto sun ku do
okreœlonych kategorii przestêpców.

W okre sie trans fo r ma cji ustro jo wej je ste œmy szcze gó l nie na ra ¿e ni na epi de miê
prze stêpstw tzw. „bia³ych ko³nie rzy ków” i na prze stê pczoœæ zor ga ni zo wan¹. Aby
za po biec tym nie po¿¹da nym zja wi skom spo³ecz nym, za ostrza my odpo wie dzia l -
noœæ karn¹, naj czê œciej przez pod nie sie nie gra nic za gro ¿e nia dla kary po zba wie nia
wol no œci, w od nie sie niu do kon kre t nych ty pów prze stêpstw. Nie wyko rzy stu je my
przy tym mo ¿ li wo œci, ja kie daje nam na przyk³ad kara grzy w ny. Nie któ re pa ñ stwa,
w tym kra je skan dy na wskie, tra ktuj¹ grzy w nê jako g³ówn¹ karê w sy ste mie œro d -
ków ka r nych. Jej wy so koœæ za le ¿y od sto p nia za mo ¿ no œci i mo ¿ li wo œci za ro b ko -
wych ska za ne go. Jest to re pre sja, któ ra sku te cz nie od stra sza po ten cja l nych prze stêp -
ców. Dzie je siê tak dla te go, i¿ kara ta w zna cz nym sto p niu na ru sza po zy cjê eko no -
miczn¹ spra w ców. W Pol sce za zwy czaj jest ona ty l ko do da t kiem do kary po zba -
wie nia wol no œci. 

Aktu a l nie w Pol sce wpro wa dzo no karê grzy w ny ob li czan¹ wed³ug li cz by i wy -
so ko œci sta wek dzien nych. I tak mi ni ma l na wy so koœæ sta w ki wy no si 10 z³ a ma ksy -
ma l na 2 tys. z³; zaœ li cz ba sta wek mi ni ma l nie 10 na to miast ma ksy ma l nie 360.
Wed³ug tych za sad mi ni ma l na grzy w na wy no siæ mo¿e 100 z³ a ma ksy ma l na 720
tys. z³. Ponad to przy orze ka niu kary grzy w ny nad zwy cza j nie ob ostrzo nej wpro wa -
dza siê mo ¿ li woœæ pod nie sie nia ma ksy ma l nej li cz by sta wek do 540 co sta no wi fa k -
ty cz ny wy miar kary grzy w ny w wysokoœci 1 miliona 80 tys. z³.

Na to miast dru gie ob ostrze nie w za kre sie wy mia ru kary grzy w ny do ty czy nie -
któ rych prze stêpstw prze ciw ko ob ro to wi go spo dar cze mu (art. 296 § 3 k.k. – na du -
¿y cie za ufa nia i wyrz¹dze nie szko dy w wie l kich roz mia rach; art. 297 § 1 k.k. –
wy³udze nie kre dy tu i art. 299 k.k. – pra nie pie niê dzy), gdzie li cz ba sta wek dzien -
nych pod nie sio na zo sta³a do 2000 – od no si siê to wy³¹cz nie do grzy w ny orze ka nej
obok kary po zba wie nia wol no œci i wy no si ogó³em 4 mi lio ny z³ (Ko deks Ka r ny,
Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Na le ¿y pod kre œliæ, i¿ w pra wie kar no- skar bo wym wpro wa dzo no ta k ¿e za sa dê
orze ka nia kary grzy w ny wed³ug za sa dy li cz by i wy so ko œci sta wek (art. 22 k.k.s.),
gdzie okre œlo no mi ni ma l na li cz bê 10, a ma ksy maln¹ 720 (Ko deks Ka r ny Skar bo -
wy, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 111, poz. 765 ze zm.).

Grzy w ny s¹ nie do ce nia ne jako in stru ment ka r ny prze ciw ko powa ¿ nie j szym
prze stê p stwom. Kary pie niê ¿ ne do strze ga siê jako nie sku te cz ne w sto sun ku do
osób o wy so kim cen zu sie maj¹tko wym i nie sto so wa ne w sto sun ku do jed no stek
spau pery zo wa nych, za po mi naj¹c, i¿ wszy stkie mu win na jest eg ze ku cja, któr¹ kie -
dyœ bê dzie mo ¿ na prze cie¿ usprawiedliwiæ.

134 An drzej Ba³an dyn owi cz



Kara grzy w ny, bêd¹ca pod sta wow¹ re presj¹ w sy ste mie œro d ków pe na l nych,
po win na w swej wy so ko œci od po wia daæ wa dze pope³nio ne go prze stê p stwa i wy dol -
no œci fi nan so wej ska za ne go. Efekt w po sta ci zwiê kszo nej œci¹ga l no œci na le ¿ no œci
pie niê ¿ nych mo¿e byæ osi¹gniê ty bar dzo ta nim ko sztem, je ¿e li do sy ste mu or ga -
nów egze ku cy j nych w³¹czy my sa morz¹d tery to ria l ny i ko mer cy j ne in stru men ty fi -
nan so we (np. ban ki). Niedo inwes to wa ne i prze ci¹¿one prac¹ s¹dy nie s¹ do bry mi
egze ku to ra mi. W tym tkwi w³aœ nie nie wia ra w sku te cz noœæ kary grzy w ny jako za -
sad ni czej re a kcji na po wa ¿ ne na ru sze nia pra wa.

Zga dzam siê, ¿e grzy w na nie jest od po wied ni¹ kar¹ dla prze stê pców o bar dzo
ni skich do cho dach. Orze ka na wo bec lu dzi po zba wio nych maj¹tku i œro d ków do
¿y cia, fa kty cz nie sta je siê kar¹ po zba wie nia wol no œci (kara za stê pcza). Czy rze czy -
wi œcie wszy s cy spau pery zo wa ni spra w cy po win ni tra fiaæ do wie zie nia? Czy nie
wa r to im daæ szan sy reha bi li ta cji w wa run kach wol no œci? Tak¹ mo ¿ li woœæ daje
przy mu so wa pra ca spo³ecz na, któ ra po zwa la na na pra wie nie wyrz¹dzo nych szkód
lub przys³u¿e nie siê w ja kiœ inny spo sób do bru wspó l ne mu. Od czu wa my re gres
w budo w ni c twie mie sz ka nio wym, jest wie le do zro bie nia w dzie dzi nie ochro ny
œro do wi ska i w in fra stru ktu rze ko mu na l nej, czy w zwi¹zku z tym nie na le ¿a³oby
sko rzystaæ z umie jê t no œci i pra cy nie któ rych ska za nych i z po ¿y t kiem dla nich
sa mych (nie by li by po zba wie ni wol no œci, otrzy ma li by ca³od zien ne wy ¿y wie nie,
mo gli by mie sz kaæ w in ter na tach), dla ca³ej gmi ny (po zy ska nie ta niej si³y ro bo czej)
i dla bu d¿e tu pa ñ stwa (uzy ska nie osz czêd no œci bu d¿e to wych)? W przy pa d ku nie -
wy pe³nia nia przez nich na le ¿y cie obo wi¹zków pra co w ni czych, karê przy mu so wej
pra cy spo³ecz nej za mie nia no by na karê wiê zie nia.

Kary po œred nie obe j muj¹ ta k ¿e inne dzia³ania spo³ecz nie apro bo wa ne, m.in. in -
ten sywn¹ pro ba cjê wy ko ny wan¹ w ró ¿ ne go ro dza ju oœro d kach przy stoso wa w -
czych, zak³adach od wy ko wych, a na wet w mie j s cach sta³ego za mie sz ka nia spra w -
ców (areszt do mo wy), w tych osta t nich – wspa r te naj czê œciej ele ktro ni cz nym lub
tele fo ni cz nym monitoringiem.

Mu si my so bie uœwia do miæ, i¿ wie lu prze stê pców wy ma ga œci œle j sze go nad zo ru 
ni¿ ma to mie j s ce przy zwyk³ej pro ba cji, jed nak nie na tyle in ten syw ne go, aby re a -
li zo waæ go w wa run kach po by tu w jed no st ce peni ten cja r nej. Kary po œred nie wy -
daj¹ siê wiêc nie zbêd nym og ni wem w ewo lu cji sy ste mu œro d ków represji karnej.

Roz bud owa ny sys tem odp owiedzialnoœci kar nej

Na uru cho mie nie ekspe rymen tal ne go pro gra mu kar po œred nich fun du sze na pew -
no siê znajd¹. Nowe ini cja ty wy za wsze spo ty kaj¹ siê z ¿y wym zain tere so wa niem.
Wcze s ny en tu zjazm szy b ko jed nak wy ga sa, gdy do cho dzi do po rów nañ z alte rna -
tyw ny mi roz wi¹za nia mi obe cne go sy ste mu. Czy z ka ra mi po œred ni mi sta nie siê po -
do b nie? Czy wci¹¿ bê dzie my siê satys fa kcjo no waæ re zul ta ta mi w po sta ci ogro mnej 
li cz by pro je któw, któ re ni g dy nie zo stan¹ zrea li zo wa ne? Trud no po wie dzieæ. A za -
tem, niech o wszy stkim zde cy du je sku te cz noœæ. Prze ko na j my siê, czy nowy ze staw 

Wie lop asm owa teo ria re soc jali zac ji z udzia³em spo³eczeñstwa  135



san kcji nie wy eli mi nu je z wiê zieñ mniej gro Ÿ nych prze stê pców, daj¹c im szan sê
zreha bili to wa nia siê na wol no œci. Nie chcê, aby en tu zjazm refo r ma to rów zno wu siê 
roz pro szy³ i zwy ciê ¿y³a biu ro kra tycz na ine r cja.

Na le ¿y podj¹æ ry zy ko, po ko naæ trud no œci orga niza cy j ne, po li ty cz ne i fi nan so -
we, je ¿e li chce my, aby nowe po mys³y zo sta³y zinsty tucjo nalizo wa ne i spo dzie wa -
ne ko rzy œci osi¹gniê te. Musz¹ zna leŸæ siê œro d ki na wdro ¿e nie w ¿y cie sy ste mu kar 
po œred nich. Ina czej przy na tê ¿e niu zja wi ska prze stê pczo œci prze lud nie nie jed no -
stek peni ten cja r nych sta nie siê czymœ normalnym.

Je ¿e li w pe w nym mo men cie nak³ady na roz wój kar po œred nich zo stan¹ ogra ni -
czo ne, mo¿e dojœæ do sy tu a cji, jaka mia³a mie j s ce w la tach sze œ æ dzie si¹tych w Sta -
nach Zjed no czo nych. Do pro wa dzo no tam,  jak siê wy da wa³o, do prze³omu w le -
cze niu umys³owo cho rych. Du¿¹ popu la r no œci¹ cie szy³y siê wte dy leki
anty psy choty cz ne i po wsta³ na wet ruch spo³ecz ny, któ re go zwo len ni cy g³osi li
has³a przy wró ce nia psy chi cz nie cho rych spo³ecze ñ stwu. Wie rzo no, ¿e cho rzy ci
mog¹ wy ko ny waæ pra cê gru pow¹ (bêd¹c oczy wi œcie pod œcis³ym nad zo rem), ¿e
mog¹ byæ le cze ni w kli ni kach, w któ rych sk³ada li by okre so we wi zy ty i ¿e mog¹
mie sz kaæ na wol no œci w spe cja l nie przy sto so wa nych obie ktach. Nie ste ty, leki
anty psy choty cz ne oka za³y siê zbyt dro gie, a mie j s ca te ra pii za jê cio wej, spe cja li sty -
czne klin ki i domy dla osób do tkniê tych cho rob¹ umys³ow¹ ni g dy nie po ja wi³y siê
w od po wied niej li cz bie. Opró ¿ nio no szpi ta le, nie ofe ruj¹c nic w za mian. Po do b nie
mo¿e byæ z ka ra mi po œred ni mi. Wpro wa dze nie ich do ka ta lo gu kar za sad ni czych
wy ma ga bo wiem zmian sy ste mo wych, a nie pó³œro d ków w po sta ci szczup³ych
nak³adów na pra ce pro je kto we i eks pe ry men ty oraz uczy nie nie z kar poœrednich
uzupe³nienia ju¿ istniej¹cego systemu kar.

Sy stem o zró¿ ni co wa nej ska li re pre sji, od œro d ków pro ba cy j nych po przez kary
„œred niej mocy” a¿ do kary po zba wie nia wol no œci, bê dzie ta ñ szy od tego, w któ -
rym kara wiê zie nia jest do le gli wo œci¹ do mi nuj¹c¹, pod jed nym wsza k ¿e wa run -
kiem: musi up³yn¹æ sto so w ny okres od mo men tu wdro ¿e nia re fo r my. Du¿y nak³ad
pra cy i œro d ków nie przy nie sie naty ch mia sto wych efektów.

Urzêd ni ków nad zo ruj¹cych wy ko ny wa nie kar po œred nich na pocz¹tku bê dzie
nie wie lu, co oz na cza, ¿e i nie wie lu ska za nych bê dzie mog³o byæ pod da nych od -
dzia³ywa niu tych kar. Ruch „al te r na tyw dla kary po zba wie nia wol no œci” roz win¹³
siê pod niew³aœci wym has³em: naty ch mia sto wych osz czêd no œci. Za po mnia no, ¿e
bu d¿et wiê zien ni c twa ra dy ka l nie zmnie j sza siê ty l ko wte dy, gdy uby wa osa dzo -
nych i to w ta kiej li cz bie, i¿ na le ¿y zamkn¹æ ja kiœ zak³ad ka r ny lub przy naj mniej je -
den z jego oddzia³ów.

Jest je sz cze je den aspekt, na któ ry trze ba zwró ciæ szcze góln¹ uwa gê: kara po -
œred nia musi byæ bar dzo rygo ry sty cz nie wy ko ny wa na. Prze stê pca – na rko man,
któ ry prze ry wa pro gram le cze nia od wy ko we go, po wi nien wie dzieæ, ¿e cze ka na
nie go kara zna cz nie su ro wsza od tej orze czo nej pie r wo t nie, tzn. po byt w jed no st ce
peni ten cja r nej.

Je ¿e li orze czo no karê pie niê¿n¹, ade k watn¹ do wa run ków oso bi s tych mo ¿ li wo -
œci fi nan so wych ska za ne go, i je ¿e li zo sta³ wy zna czo ny te r min jej ui sz cze nia, naj -
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wa ¿ niejsz¹ spraw¹ sta je siê pro sty i spra w ny me cha nizm eg ze ku cyj ny. Wy da je siê
nie zbêd ne uœwia do mie nie so bie tych re a liów, gdy¿ li cz ba grzy wien, któ rych nie
uda³o siê œci¹gn¹æ, jest znaczna.

Aby cele, po sta wio ne przed ka ra mi po œred ni mi, zo sta³y osi¹gniê te, na le ¿y kon -
sek wen t nie dzia³aæ w kie run ku wykwa lifi ko wa nia od po wied nich kadr i wiê kszej
sku te cz no œci apa ra tu wyko na w cze go.

W ci¹gu najbli ¿ szych lat, mam nad zie jê, zo sta nie za chwia na po zy cja kary
po zba wienia wol no œci jako kary do mi nuj¹cej. Po wsta nie sy stem, któ ry bê dzie za -
pe w nia³ mo ¿ li woœæ wy bo ru jed ne go lub ki l ku œro d ków ka r nych (bez po dzia³u na
„le p sze” i „go r sze”) dla okre œlo nych grup prze stê pców. Œro d ki pro ba cy j ne po win -
ny byæ uzu pe³nio ne ka ra mi po œred ni mi zak³adaj¹c, ¿e œro d ka mi pro bacy j ny mi po -
zo stan¹ ty l ko wa run ko we przed ter mi no we zwo l nie nie, wa run ko we za wie sze nie
wy ko na nia kary po zba wie nia wol no œci oraz wa run ko we umo rze nie po stê po wa nia
ka r ne go. Stwa rzaj¹c ca³¹ gamê kar, umo ¿ li wia my, na wet w tra kcie wy ko ny wa nia
jed nej z nich, za mia nê pie r wo t nie orze czo nej san kcji (na inne), je ¿e li bêd¹ za tym
prze ma wia³y ja kieœ wa ¿ ne wzglê dy. Oce ny wa ¿ no œci po wo dów zast¹pie nia okre œ -
lo nej re pre sji inn¹ (in ny mi) po wi nien do ko ny waæ s¹d po wys³ucha niu opi nii or ga -
nów po stê po wa nia wyko na w cze go.

Te dy wa ga cje teo re ty cz ne mog¹ wy da waæ siê zbyt idea li sty cz ne, ale s¹ one
przed³u¿e niem osi¹gniêæ na uki pra wa ka r ne go w za kre sie jak naj pe³nie jsze go urze -
czywi st nie nia w tra kcie wy ko ny wa nia kar za sa dy huma nita ry z mu. Ich wpro wa -
dze nie w ¿y cie wy ma ga po czy nie nia ra dy ka l nych re form w sfe rze wy da wa nia
wyroków.

Nie mo¿e byæ tak, ¿e sê dzia wy daj¹cy wy rok sta je fa kty cz nie przed wy bo rem –
kara po zba wie nia wol no œci (lub kara grzy w ny) albo wa run ko we za wie sze nie jej
wy ko na nia; coœ albo nic. W ten spo sób kie ru je my do zak³adów ka r nych dro b nych
prze stê pców, lu dzi nie przy stoso wa nych spo³ecz nie, bar dzo czê sto jed no stki uchy -
laj¹ce siê od ali men ta cji. Je dyn¹ dla nich szans¹ jest wa run ko we przed ter mi no we
zwo l nie nie, mo ¿ li we do za sto so wa nia w przy pa d ku od by cia przez nich pe w nej
czê œci kary i po zy ty w nej w sto sun ku do nich pro gno zy krymi nolo gi cz nej. Szko da,
¿e nie maj¹ oni szan sy zreha bili to wa nia siê w inny spo sób, bar dziej u¿y te cz ny dla
spo³ecze ñ stwa. Chy ba wa r to po my œleæ nad zmia na mi legi sla cyj ny mi, któ re usu -
nê³yby gra ni ce cza so we mo ¿ li wo œci pod jê cia przez s¹dy de cy zji o wa run ko wym
przed ter mi no wym zwo l nie niu. Jako alte rna ty w ne roz wi¹za nie ry su je siê po trze ba
ewen tua l ne go zast¹pie nia kary po zba wie nia wol no œci w toku jej wy ko ny wa nia
inn¹ kar¹, np. kar¹ grzy w ny czy przy mu sow¹ prac¹ spo³eczn¹. W tym wy pa d ku
krót kote rmi no wa kara wiê zie nia zna ko mi cie spe³nia³aby swoj¹ rolê jako czyn nik
od stra szaj¹cy przed pope³nie niem ko le j nych prze stêpstw, a kara za stê pcza sta³aby
siê eko no mi cz nym ek wi wa len tem szkód i krzywd wyrz¹dzonych ofierze
przestêpstwa oraz spo³eczeñstwu.

Przed sta wio ne pro po zy cje pod le ga³yby oczy wi œcie od po wied nie mu mo de lo -
wa niu tak, aby dawa³y szan sê wcze œnie j sze go wyj œcia na wol noœæ mo ¿ li wie sze ro -
kie mu krê go wi osa dzo nych. Nie do sta wa li by ta kiej szan sy spra w cy nie bez pie cz ni,

Wie lop asm owa teo ria re soc jali zac ji z udzia³em spo³eczeñstwa  137



g³êbo ko zde mora lizo wa ni i ci, któ rzy wcze œ niej, cho æ by raz, nie po tra fi li z niej
skorzystaæ.

Jak za tem po wi nien wygl¹daæ ra cjo na l ny sy stem wy da wa nia wy ro ków?
Po pie r wsze, musi byæ za akce pto wa na za sa da mo ¿ li wo œci zmia ny kary w tra k -

cie jej wy ko ny wa nia.
Po dru gie, na le ¿y uni kaæ upro sz czeñ typu „kara po zba wie nia wol no œci albo nic

(albo pra wie nic)”.
Po trze cie, sê dziom na le ¿y daæ wiê cej swo bo dy przy wy bo rze ro dza ju i wy mia -

ru kary.
Swe go ro dza ju ogra ni cze niem by³aby na stê puj¹ca kla sy fi ka cja prze stê pców:

– „musi zo staæ ska za ny na karê po zba wie nia wol no œci”,
– „po wi nien zo staæ ska za ny na karê po zba wie nia wol no œci, chy ba ¿e...”,
– „nie po wi nien zo staæ ska za ny na karê po zba wie nia wol no œci, chy ba ¿e...”,
– „musi zo staæ ska za ny na inn¹ karê ni¿ kara po zba wie nia wol no œci”.

Przed sta wio ne wy ¿ej ka te go rie kla syfi kacy j ne zo sta³y zbu do wa ne na ba zie
dwóch równo upra w nio nych kry te riów: wagi pope³nio ne go prze stê p stwa i ka rie ry
kry mi na l nej sprawcy.

Po czwa r te, o wy bo rze od po wied niej kary (ewen tu a l nie o jej zmia nie) po wi nien 
de cy do waæ wy³¹cz nie or gan s¹dowy.

Sy stem œro d ków re pre sji ka r nej, wzbo ga co ny o ze staw kar po œred nich, mo¿e
spo t kaæ siê z gwa³town¹ kry tyk¹ ze stro ny sê dziów i zwo len ni ków rów ne go tra kto -
wa nia spra w ców prze stêpstw tego sa me go ro dza ju. Oczy wi œcie, mo¿e siê zda rzyæ,
¿e dwaj jed na ko wo „zas³u¿e ni” prze stê pcy zo stan¹ po tra kto wa ni w ró ¿ ny spo sób,
je den – ³agod niej, dru gi – su ro wiej. Ktoœ otrzy ma karê po zba wie nia wol no œci, ktoœ
inny – karê grzy w ny lub karê przy mu so wej pracy spo³ecznej.

Za rzut nie rów ne go tra kto wa nia prze stê pców ³atwo daje siê oba liæ. Czy¿ dzi siaj
sê dzio wie nie ró ¿ ni¹ siê w oce nach, wy mie rzaj¹c na tej sa mej ska li prze stê p stwa,
co pra wda prze wa ¿ nie karê po zba wie nia wol no œci, jed nak w ró ¿ nej wy so ko œci?
Roz bu do wa na te o ria kary wy ma ga akce p ta cji fa ktu, ¿e orze czo na w wy ro ku kara
jest przy pa d kiem indy widu a l nym i nie musi byæ pre cy zy j nie po wtó rzo na w ko le j -
nych wy ro kach w sto sun ku do spra w ców tej sa mej ka te go rii. Je dy ne, co mo¿e byæ
osi¹gniê te w tym za kre sie, to przy bli ¿o na ekwi wa len t noœæ kar dla danego typu
przestêpstwa.

Kon se k wen cjê wpro wa dze nia do sy ste mu œro d ków ka r nych kar po œred nich sta -
no wi prze su niê cie zna cz nej li cz by spra w ców, któ rzy po szli by do wiê zie nia, do sfe -
ry przy mu so wych od dzia³ywañ spo³ecz nych w wa run kach wol no œcio wych. Jest to
op³aca l ne za rów no dla prze stê pców, któ rzy unikn¹ po by tu w zak³ad zie ka r nym, jak 
i dla spo³ecze ñ stwa, cho æ by ze wzglê dów eko no mi cz nych. Z dru giej stro ny,
zmnie j szy siê li cz ba osób pod da wa nych pro ba cji; kary po œred nie z po wo dze niem
mog¹ zast¹piæ np. wa run ko we za wie sze nie wy ko na nia kary po zba wie nia wol no œci
czy te¿ wa run ko we przed ter mi no we zwo l nie nie (w tym wy pa d ku czêœæ kary po -
zba wie nia wol no œci za mie nio no by np. na karê przy mu so wej pra cy spo³ecznej albo 
na areszt domowy).
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S¹d, rów no wa¿¹c w wy ro ku sto pieñ na ru sze nia okre œlo nych dóbr chro nio nych
oraz ro dzaj i wy miar san kcji, po wi nien za sta no wiæ siê nad ce la mi przy œwie -
caj¹cymi po szcze gó l nym ro dza jom kar i wy braæ tê, któ ra eli mi nu je prze stê pcê ze
spo³ecz no œci (kara po zba wie nia wol no œci) albo do niej przy wra ca (kara po œred nia). 
Spra w cy nie bez pie cz ni i zde mora lizo wa ni, któ rzy ni g dy nie przy sto suj¹ siê do
„nor ma l ne go ¿y cia”, po win ni byæ od spo³ecze ñ stwa izo lo wa ni tak d³ugo, jak jest to 
racjonalne.

Na le ¿y zdaæ so bie spra wê, i¿ bar dzo trud no bê dzie prze ko naæ sê dziów, ¿e kara
po zba wie nia wol no œci jest jedn¹ z wie lu re pre sji ka r nych i ¿e po win na byæ sto so -
wa na, mo¿e nie wyj¹tko wo, ale nie zbyt czê sto. Wa¿n¹ rolê do spe³nie nia wi dzê dla
S¹du Naj wy ¿sze go w sto sun ku do no wej Ko dy fi ka cji Ka r nej, któ ry swym au to ry -
te tem mo¿e wp³yn¹æ na po li ty kê sê dziów, w celu ra cjo nal ne go wy bo ru san kcji ka r -
nych, w tym kary wiêzienia.

Wœród pro ble mów pra kty cz nych, to wa rzysz¹cych do ce lo we mu wpro wa dze niu
kar po œred nich do sy ste mu œro d ków re pre sji ka r nej, naj trud nie j szym wy da je siê po -
ko na nie uprze dzeñ, ¿e kara po zba wie nia wol no œci po zo sta nie kar¹ dla osób spau -
pery zo wa nych, zaœ inne ro dza je kar bêd¹ sto so wa ne wo bec osób o wy so kim cen zu -
sie maj¹tkowym. 

We Ÿmy jako przyk³ad dwóch prze stê pców uza le ¿ nio nych od na rko ty ków,
oska r ¿o nych o do ko na nie roz bo ju. Ka ¿ dy z nich by³ ju¿ raz ska za ny za po do b ne
prze stê p stwo. Obaj s¹ pe³no le t ni, le gi ty muj¹ siê tym sa mym wie kiem. Prze stê pca
A jest stu den tem, po cho dzi z pe³nej ro dzi ny, po zo sta je na utrzy ma niu za mo ¿ nych
ro dzi ców, na le ¿y do kla sy œred niej, ko rzy sta³ wie lo kro t nie z ko szto w nych ku ra cji
od wy ko wych op³aca nych przez ro dzi nê. Prze stê pca B po cho dzi z ro dzi ny pato lo -
gi cz nej, wie lo dzie t nej, mie sz ka ra zem z ro dzin¹ po ko le niow¹, po sia da trud ne wa -
run ki mie sz ka nio we, ¿yje z do ra Ÿ nych zasi³ków z po mo cy spo³ecz nej i nie staæ go
na leczenie w oœrodku odwykowym.

Prze stê pca B rze czy wi œcie naj pierw po wi nien tra fiæ do zak³adu ka r ne go, gdy¿
nie mo ¿ na wo bec nie go za sto so waæ ¿ad nej in nej san kcji:
– grzy w na nie zo sta³aby ui sz czo na,
– przy mu so wa pra ca spo³ecz na nie wcho dzi³aby w grê ze wzglê du na cho ro bê nar -

ko ty kow¹,
– nad zór w wa run kach in ten sy w nej pro ba cji by³by czymœ ilu zo ry cz nym,
– ko szty przy mu so we go le cze nia w zak³ad zie od wy ko wym na wol no œci mu -

sia³oby po kryæ pa ñ stwo, a prze stê pca, nie po nosz¹c ¿ad nych obci¹¿eñ fi nan so -
wych, by³by w isto cie „na gro dzo ny” za pope³nie nie zbro d ni, dla te go te¿ w sto -
sun ku do nie go po win na byæ za sto so wa na ku ra cja anty na rko tyko wa w jed no st -
ce peni ten cja r nej, aby od czu³ karê, w tym przy pa d ku w po sta ci po zba wie nia
wol no œci, aby zro zu mia³, ¿e dano mu szan sê nie ty l ko wy le cze nia, ale i za -
st¹pie nia w przysz³oœci kary wiê zie nia kar¹ przy mu so wej pra cy spo³ecz nej.
W sto sun ku do prze stê pcy A po stê po wa nie po win no byæ inne. Za miast po zba -

wiaæ go wol no œci, mo ¿ na mu wy mie rzyæ od po wied ni¹ karê pie niê¿n¹, któ ra za doœæ -
uczy ni³aby ofie rze prze stê p stwa oraz spo³ecze ñ stwu wyrz¹dzo ne krzy w dy i szko -
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dy, na stê p nie pod daæ go in ten syw ne mu nad zo ro wi pro bacy j ne mu (jed nym
z wa run ków okre su pró by by³by re gu la r ny udzia³ w pro gra mie le cz ni c twa od wy ko -
we go – za to rów nie¿ spra w ca mu sia³by zap³aciæ – poza tym okre so wo pod da wa no
by go te stom na obe cnoœæ w or ga ni z mie œro d ków odu rzaj¹cych), a jego po byt na
wol no œci orga ni zo wa ny wi nien byæ w wa run kach od po wia daj¹cych are szto wi do -
mo we mu i, je œli to nie zbêd ne, kon tro li za po moc¹ urz¹dze nia ele ktro nicz ne go (do
za ku pu ta kie go urz¹dze nia mo ¿ na by zo b li go waæ ska za ne go w wy ro ku).

Na le ga nie, aby prze stê pca A po szed³ do wiê zie nia wy³¹cz nie z tego po wo du, ¿e
bra ku je sto so w nych œro d ków do ob cho dze nia siê z prze stêpc¹ B w wa run kach wol -
no œcio wych, jest ilu zo ry cz nym przyk³adem d¹¿e nia do rów no œci w cie r pie niu fi zy -
cz nym, a jed no cze œ nie zna ko mi tym spo so bem na prze lud nie nie zak³adów ka r nych. 
Je ¿e li karê po zba wie nia wol no œci na dal bê dzie my tra kto waæ in stru men tal nie jako
san kcjê do mi nuj¹c¹, to nie ty l ko nie damy szan sy prze stê pcy A, ale ta k ¿e unie mo¿ -
li wi my wy le cze nie i po wrót do normalnego ¿ycia przestêpcy B.

Spra w cy po tra fi¹cy zre habi li to waæ siê na wol no œci, któ rzy nie musz¹ byæ izo lo -
wa ni od spo³ecze ñ stwa, nie po win ni tra fiaæ do jed no stek peni ten cja r nych. Ich
„uwo l nie nie”, co mo¿e wy da waæ siê pa ra do ksem, bê dzie ko rzy st ne dla prze stê p -
ców, któ rzy musz¹ siê zna leŸæ w wiê zie niu lub któ rzy znajd¹ siê tam dla te go, ¿e
inne kary nie by³y dla nich od po wied nie. Zre du ko wa na po pu la cja wiê zien na mo¿e
zo staæ pod da na o wie le bar dziej in ten sy w nym za bie gom terapeu tyczno- resocja -
lizacyj nym i o to prze cie¿ cho dzi w no wo cze s nej po li ty ce penitencjarnej.

Wszech stron ny sy stem przy wra ca nia prze stê pcy spo³ecze ñ stwu, ba zuj¹cy na
œro d kach pro ba cy j nych, ka rach po œred nich i ka rze po zba wie nia wol no œci, jest bar -
dzo ela sty cz ny i s¹d, wy szu kuj¹c ze staw san kcji dla kon kre t ne go spra w cy, po wi -
nien o tym pamiêtaæ.

Na le ¿y siê zgo dziæ, i¿ do bry sy stem ka r ny to taki sy stem, w któ rym kary s¹
ekwi wa len t ne w sto sun ku do prze stê pców pope³niaj¹cych ten sam typ prze stê p -
stwa oraz maj¹cych po dobn¹ ka rie rê kry mi naln¹. Trze ba siê jed nak za sta no wiæ,
w ja kim sen sie po win ny byæ one ekwi wa len t ne. Ist niej¹ co naj mniej dwie p³asz czyz -
ny, na któ rych mo ¿ na tej rów nowa ¿ no œci siê do szu ki waæ.

Z pun ktu wi dze nia prze stê pcy ek wi wa len tem czy nu za bro nio ne go jest do zna -
wa nie cie r pie nia lub sto so w ny wy miar kary po zba wie nia wol no œci. S¹dy jed na k ¿e
po win ny ro zu mieæ ek wi wa len cjê ina czej – jako rów no wa ¿ nik fun kcji pe³nio nych
przez kary, czê sto ro dza jo wo ró ¿ ne wo bec ro dza jo wo po do bnych przestêpców.

Zró¿ ni co wa ne po sta cie, od mia ny in ten syw no œci bólu oraz roz mia rów na ru sza -
nia au to no mii za wie ra w so bie kara po zba wie nia wol no œci. £atwo jed nak za uwa -
¿yæ, ¿e ró ¿ ni ce w sta tu sie osa dzo nych, a ta k ¿e miê dzy ty pa mi i ro dza ja mi zak³adów 
ka r nych wy klu czaj¹ jak¹ko l wiek ekwi wa len t noœæ. Jed na k ¿e ty l ko w oce nie nie -
profe sjona li stów ro cz ne uwiê zie nie jest ek wi wa len tem ra cjo na l nej po li ty ki ka ra -
nia. Os¹d ten jest ra czej po chodn¹ wie dzy na te mat spra wied li wo œci ka r nej, uzy ski -
wa nej ze Ÿró de³ po to cz nych ani ¿e li z rze czo wych i za wo do wych pu b li ka cji
z za kre su po li ty ki kry mi na l nej. Si³a od dzia³ywa nia wiê kszo œci spo³ecze ñ stwa jest
tak du¿a, ¿e usta wo da w ca czê sto ule ga ma gii naj bar dziej su ro wych kar i ogra ni cza
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rolê s¹dów do og³asza nia wy ro ków i wy mie rza nia kar nie zmien nych i nie pod wa-
¿a l nych, qu a si-ega li ta r nych. Rów noœæ w cie r pie niu i na ru sza niu pra wa do wol no -
œci jest idea³em ilu zo ry cz nym opa cz nym ro zu mie niem za sa dy po wszech nej rów -
no œci. Kar nie po win no siê dzie liæ na su ro we i ³agod ne, lecz ty l ko na od po wied nie
i nie od po wied nie wo bec cha ra kte ru czy nu in kry mino wane go. Miar¹ ich ekwi wa -
lent no œci po wi nien byæ spo dzie wa ny efekt w po sta ci zni we lo wa nia sku t ków prze -
stê p stwa (na pra wa szkód i zado œæu czy nie nia krzy w dom), reso cja li za cji czy te¿
odi zo lo wa nia od spo³ecze ñ stwa. Ty l ko ta kie po dej œcie nie nace cho wa ne prze sad -
nym ry go ry z mem umo ¿ li wi za akce pto wa nie kar po œred nich jako rów no rzêd nych
œro d ków w sto sun ku do kary po zba wie nia wolnoœci. Dopiero uœwiadomiona
pozorna „nierównoœæ” zdaje siê nie stanowiæ wiêkszego problemu.

Zain tere so wa nie wie lu grup spo³ecz nych ogra ni cza siê naj czê œciej do najpo -
wa¿ nie j szych w sku t kach, naj bar dziej sen sa cy j nych lub naj bar dziej bru ta l nych
przy pa d ków prze stêpstw. Nie s¹ to za zwy czaj przy pa d ki, w któ rych kary po œred nie 
mog³yby byæ za sto so wa ne. Nag³aœ nia nie ta kich spraw po wo du je jed nak spo³eczn¹
nie akcep towa l noœæ ró¿ no rod no œci san kcji, a co za tym idzie – utwier dze nie do mi -
nuj¹cej po zy cji kary izo la cy j nej jako swe go ro dza ju an ti do tum na za gro ¿e nie prze -
stê pczo œci¹. Zinsty tucjo nalizo wa nie kar po œred nich nie bê dzie mo ¿ li we bez prze -
ko na nia do nich ogó³u spo³ecz no œci, któ ra na dal wy zna je za sa dê, ¿e su ro wsze kary
spo wo duj¹ zre du ko wa nie zjawiska przestêpczoœci.

Ból lub cie r pie nie mog¹ byæ wy zna czni ka mi zas³u¿o nej kary ty l ko w ta kim zna -
cze niu, ¿e re pre sja nie de pre cjo nu je wagi prze stê p stwa i uprzed niej ka ra l no œci
spra w cy po przez, miê dzy in ny mi, wy ro zu mia³oœæ dla jego obe cnej sy tu a cji ¿y cio -
wej, ani te¿ nie san kcjo nu je cie r pie nia prze sad ne go w sto sun ku do pope³nio ne go
czy nu lub sto p nia zdemo rali zo wa nia prze stê pcy. Nie wy klu cza to wsza k ¿e mo ¿ li -
wo œci za sto so wa nia wo bec okre œlo nych spra w ców za cho wañ kry mi na l nych kary
wiê zie nia, pod czas gdy inni za po do b ne za cho wa nie pod le ga li by rygorom kar
poœrednich.

Czy sto pieñ ogra ni cze nia au to no mii jest lepsz¹ miar¹ ekwi wa lent no œci kar od
bólu i cie r pie nia? Ogra ni cze nia wol no œci w na stê p stwie umie sz cza nia osób w za -
k³adach peni ten cja r nych s¹ oczy wi œcie zna cz nie sze r sze ni¿ ma to mie j s ce w przy -
pa d ku are sztu do mo we go po³¹czo ne go z ele ktro ni cz nym moni to ro wa niem. Jed nak -
¿e ka¿ do ra zo wo w oce nie tra f no œci orze cze nia s¹do we go co do ro dza ju san kcji
pe na l nej na le ¿y wzi¹æ pod uwa gê ele ment ko sztoch³on no œci spo³ecz nej i indy -
widu a l nej tkwi¹cej w wy mie rzo nej san kcji. Ko szty po by tu w zak³adach ka r nych
obci¹¿aj¹ pa ñ stwo, ko szty za ku pu i obs³ugi urz¹dze nia ele ktro nicz ne go nad zo ru
po kry wa na to miast sam ska za ny.

Oso ba prze by waj¹ca w wiê zie niu, z jed nej stro ny „ko rzy sta” z opie ki pa ñ stwa,
z dru giej – musi pod daæ siê re ¿i mo wi jed no stki to ta l nej. Are sztant do mo wy z ko lei
ma, z jed nej stro ny, wiê cej swo bo dy, w orga ni zo wa niu swe go ¿y cia pry wa t ne go,
z dru giej – po no si bar dzo wy so kie ko szty eko no mi cz ne orze czo nej w sto sun ku do
nie go kary. Okre sy trwa nia nad zo ru rezy den cjal ne go i kary po zba wie nia wol no œci
mo ¿ na tak zrów no wa ¿yæ, ¿e areszt do mo wy bê dzie rów nie do tkliw¹ sankcj¹ jak
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po byt w wiê zie niu. ¯eby tego do ko naæ, na le ¿y prze pro wa dziæ re wo lu cjê w spo so -
bie my œle nia na te mat spra wie d li wej kary, co wy da je siê byæ realne w nied³ugiej
przysz³oœci.

A za tem wy ob ra ¿e nie, i¿ spra wie d li wa i rów na kara to, przyk³ado wo, san k cja
piê ciu lat po zba wie nia wol no œci, mo¿e w pra kty ce pod le gaæ ró ¿ nym mo dy fi ka -
cjom w oce nie sa mych spra w ców prze stêpstw. Jed ni od czuj¹ j¹ jako do bro dzie j -
stwo w po sta ci bezp³at ne go wy ¿y wie nia i no c le gu lub jako okazjê do spo t ka nia siê
z oso ba mi ze œro do wisk kry mi no gen nych, inni – jako nie mo ¿ noœæ zreko mpen so -
wa nia spo³ecze ñ stwu i ofie rze prze stê p stwa wyrz¹dzo ne go z³a lub te¿ jako wy³¹cz -
nie okres fru stra cji i po ni ¿e nia godnoœci osobistej.

Pe³na ekwi wa len t noœæ kar po zo sta je ty l ko idea³em, do któ re go na le ¿y d¹¿yæ.
Ro dzaj i wy miar san kcji nie po wi nien za tem opie raæ siê na su bie kty w nych ocze ki -
wa niach spo³ecz nych, lecz na obie kty w nej pro gno zie po stê pów karania.

Zin ter pre tuje my tê tezê okre œlo nym przyk³adem. Dwóch spra w ców pope³ni³o
prze stê p stwo tego sa me go typu, np. kra dzie¿ z w³ama niem. Obaj uza le ¿ nie ni s¹ od
na rko ty ków. Przy j mi j my, i¿ chcie li ukraœæ przed mio ty o zbli ¿o nej wa r to œci i ¿e
przed tem byli ka ra ni s¹do w nie. Prze stê pca A, bez za wo du, bez ro bo t ny, mie sz ka
w bar dzo z³ych wa run kach w ro dzi nie wie lo dzie t nej, utrzy mu je siê z zasi³ków i do -
ra Ÿ nej pra cy fi zy cz nej. Prze stê pca B ma sta³e za trud nie nie, uko ñ czy³ szko³ê œred -
ni¹, nie ma k³opo tów fi nan so wych, ko rzy sta z od po wied nich wa run ków mie sz ka -
nio wych wraz z ro dzin¹ po ko le niow¹. Czy na stê puj¹ce kary by³yby dla nich
spra wie d li we? Dla prze stê pcy A – dwa lata po zba wie nia wol no œci; w tra kcie od by -
wa nia kary w jed no st ce peni ten cja r nej ucze st ni czy³by w pro gra mie le cze nia od wy -
ko we go i pó Ÿ niej, po od by ciu kary, le czy³by siê na koszt pa ñ stwa w zak³ad zie spe -
cjali sty cz nym. Dla prze stê pcy B – trzy lata in ten sy w nej probacji na nastêpuj¹cych
warunkach:
– rok po by tu w szpi ta lu od wy ko wym (w zak³ad zie za mkniê tym),
– przez na stê p ne dwa lata – raz w tygo dniu kon takt z ku ra to rem i re gu la r ne ba da -

nie na obe cnoœæ w or ga ni z mie na rko ty ków, poza tym obo wi¹zek na pra wie nia
szkód wyrz¹dzo nych prze stê p stwem; ko szty le cze nia od wy ko we go i wy da t ki
zwi¹zane z nad zo rem pro ba cy j nym po kry wa³by ska za ny. 
Ta kie zró¿ ni co wa nie san kcji wy da je siê uza sa d nio ne z pun ktu wi dze nia fun kcji, 

ja kie spe³niaj¹ one wo bec spo³ecze ñ stwa i sa me go spra w cy prze stê p stwa. Fakt po -
sia da nia wspa r cia ze stro ny ro dzi ny, od po wied nie wy kszta³ce nie i mo ¿ li wo œci kon -
tynu o wa nia pra cy za ro b ko wej na wol no œci nie mog¹ po zo sta waæ bez zna cze nia
przy wy bo rze kary (ze sta wu kar). Czy wo bec tego na dal po win ni œmy fo r so waæ
tezê, ¿e za rów no dla prze stê pcy A, jak i prze stê pcy B, naj od po wied niejsz¹ kar¹ bê -
dzie kara po zba wie nia wol no œci, bêd¹ca uo so bie niem opa cz nie ro zu mia nej zasady
powszechnej równoœci?

Na le ga nie, aby obaj spra w cy zo sta li ska za ni na po byt w zak³ad zie ka r nym ty l ko
dla te go, ¿e w sto sun ku do prze stê pcy A nie mo ¿ na za sto so waæ in ne go œro d ka ka r -
ne go (oprócz kary po zba wie nia wol no œci), bior¹c pod uwa gê jego trudn¹ sy tu a cjê
so cjaln¹, jest ni czym in nym jak prób¹ osi¹gniê cia po zo r nej rów no œci za zbyt wy -
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gó ro wan¹ cenê. Nie przy nios³oby to ko rzy œci ani prze stê pcy A, ani prze stê pcy B,
ani spo³ecze ñ stwu. Pra wo ka r ne nie jest w sta nie na pra wiæ nie rów no œci spo³ecz -
nych. Wy twa rza siê tu jed nak pe wien stan nie rów no œci mo ra l nej, któ ry zmu sza nas
do za sta no wie nia siê nad tym, czy sy stem zró¿ ni co wa nych kar uzy ska akce p ta cjê
po wszechn¹ jako spra wie d li wy i czy, za nim to nast¹pi, mo¿e prawid³owo
funkcjonowaæ.

W po li ty ce kry mi na l nej po win no prze wa ¿aæ prze ko na nie, i¿ war to œcio wa nie
san kcji pod wzglê dem bólu, cie r pie nia czy ogra ni cze nia au to no mii nie ma ju¿ ¿ad -
ne go sen su, a ek wi wa len cja kar po win na ra czej wy ra ¿aæ siê w ich funkcjach.

Dy re kty wa in ter pre tacy j na o po trze bie ek wi wa len cji ro zu mia nej jako re zu l tat
wype³nia nych przez karê fun kcji ta k ¿e dla sê dziów po win na staæ siê pod sta wo wym 
ar gu men tem przy wy bo rze okre œlo ne go œro d ka ka ra nia. Je œli kara ma po le gaæ na
od stra sza niu spra w cy od pope³nie nia ko le j ne go prze stê p stwa, to w rów nym sto p -
niu mo ¿ na to osi¹gn¹æ za po moc¹ krót koter mino we go po zba wie nia wol no œci, jak
i od po wie d nio wy so kiej grzy w ny. Tak samo fun k cja izo la cy j na kary mo¿e byæ
z po wo dze niem wype³nia na za rów no przez wiê zie nie, jak i w wa run kach are sztu
do mo we go, po³¹czo ne go z monitorowaniem elektronicznym.

Ko rzy œci w po sta ci osz czêd no œci fi nan so wych i uni ka nia nie po trze bne go cie r -
pie nia sk³aniaj¹ ku pre fe ren cjom dla mniej re stru kty w nych kar po œred nich, któ rych 
fun kcjo na l ne cele s¹ zgo³a od mien ne od ce lów kary po zba wie nia wolnoœci.

Teo ria zas³u¿o nej kary

Kie dy mó wi my, i¿ ja kaœ kara jest zas³u¿o na, nie mamy na my œli do le gli wo œci
ani zbyt ³agod nej, ani zbyt su ro wej, ani ta kiej, któ ra jest ade k wa t na dla zna mion
sta nu pod mio to we go prze stê pcy czy pro po rcjo nal na do sto p nia szko d li wo œci czy -
nu prze stê pcze go, ani te¿ ta kiej, któ ra jest okru t na lub nie daje szans jed no st ce na
po wrót do nor ma l ne go ¿y cia. Cho dzi o karê spra wie d liw¹, da lek¹ za rów no od
prze sad ne go ry go ry z mu, jak i od abolicjonizmu.

Dia le kty ka lu dz kich my œli i dzia³añ okre œli z cza sem wa r to œci wy zna czaj¹ce mi -
ni ma i ma ksi ma zas³u¿o nych kar w sto sun ku do okre œlo nych ty pów prze stêpstw
czy po do bnych w swej na tu rze prze stê pców. Wa r to œci ta kie na pe w no ist niej¹; trze -
ba byæ jed nak cie r p li wym w ich po szu ki wa niach, nie ule gaj¹c jed no cze œ nie pre sji
opi nii pu b li cz nej, któ ra prze chy la sza lê spra wied li wo œci za wsze ty l ko w jedn¹ stro -
nê – ku nad mie r ne mu rygoryzmowi.

Okre œlaj¹c górn¹ i doln¹ gra ni cê kary, któ ra mo¿e byæ orze czo na w sto sun ku do
da ne go typu prze stê p stwa, usta wo da w ca czê sto kie ru je siê emo cja mi, widz¹c
w prze stê pcach wy³¹cz nie lu dzi zdemo rali zo wa nych, nie przy stoso wa nych spo -
³ecz nie i nie zas³uguj¹cych na da nie im cho æ by jed nej szan sy zreha bili to wa nia siê
na wol no œci. Nie wszy s cy z nich s¹ jed nak nie bez pie cz ni; wie lu po pchnê³a do prze -
stê p stwa nie rów noœæ spo³ecz no - maj¹tko wa, nie zna jo moœæ pra wa lub, po pro stu,
zwyk³y przy pa dek. Naj go r sze jest jed nak to, ¿e pra kty cz nie je dyn¹ al te r na tyw¹ dla
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orze czo nej kary po zba wie nia wol no œci (bez za wie sze nia jej wy ko na nia) wci¹¿ po -
zo sta je skrócenie okresu jej trwania.

Ko ja rze nie spra wie d li wej kary wy³¹cz nie z wy mia rem cza so wym po by tu w jed -
no st ce peni ten cja r nej musi bu dziæ sprze ciw te o re ty ków pra wa ka r ne go. Je sz cze
wiê kszy opór po wi nien wzbu dziæ sche mat my œlo wy, po le gaj¹cy na za akce pto wa -
niu regu³y sto so wa nia i wy ko ny wa nia kary po zba wie nia wol no œci jako gwa ran -
tuj¹cej rów noœæ ska za nych w cie r pie niu i na ru sza niu au to no mii. Przy jê cie ta kie go
roz wi¹za nia spo wo do wa³oby ko nie cz noœæ utwo rze nia no wych zak³adów ka r nych
i roz bu do wy ju¿ ist niej¹cych. W ta kim sy ste mie nie wie lu ska za nych mog³oby li -
czyæ na inn¹ karê ni¿ kara wiêzienia.

Kon ku ren cyj ne my œle nie to sy stem zmo dyfi ko wa ny, je ¿e li chce my unikn¹æ
nad mie r nej su ro wo œci w po li ty ce ka r nej i po li ty ce peni ten cja r nej. Za prze stê p stwa
powa ¿ nie j sze wy mie rza my karê po zba wie nia wol no œci, za mnie j szej wagi – inne
san kcje, np. karê grzy w ny, przy mu so wej pra cy spo³ecz nej czy do zór pro ba cy j ny.
Ogó l nie rzecz bior¹c, prze stê p stwa prze ciw ko ¿y ciu i zdro wiu po win ny spo t kaæ siê 
z od po wie dzi¹ w po sta ci re pre sji izo la cy j nych, a prze stê p stwa prze ciw mie niu
i prze stê p stwa go spo da r cze – w po sta ci san kcji eko no mi cz nych, nieraz bardzo
dotkliwych.

Ale na wet sy stem „kara po zba wie nia wol no œci lub inna kara plus rów noœæ
w cie r pie niu lub ogra ni cza niu au to no mii” by³by nad mie r nie su ro wy, a to z po wo du
k³opo tów z usze re go wa niem szkód eko no mi cz nych i strat mo ra l nych w od nie sie -
niu do kon kre t nych ty pów prze stêpstw. Ta kie po gru po wa nie zo sta³oby za pe w ne
prze pro wa dzo ne na za sa dzie „naj go r sze go przy pa d ku”, co mog³oby do pro wa dziæ
do pa ra do ksu po le gaj¹cego na tym, ¿e spra w ca roz bo ju, któ ry gro¿¹c kon kre t nej
oso bie u¿y ciem si³y, za bra³ jej nie znaczn¹ kwo tê pie niê¿n¹, zo sta³by zna cz nie su -
ro wiej po tra kto wa ny przez s¹d ni¿ ma l we r sant fi nan so wy, któ ry na ra zi³ bu d¿et pañ -
stwa na wie lomi liar do we stra ty. W³adza usta wo da w cza, usta laj¹c gra ni ce za gro ¿e -
nia kar¹ dla da ne go typu prze stê p stwa, do pa so wu je je do naj bar dziej bru ta l nych
przy pa d ków po gwa³ce nia pra wa. Cie r pi¹ na tym zw³asz cza „prze ciê t ni” prze stê p -
cy, któ rzy staj¹ siê „ofia ra mi” ry go ry z mu usta wo da w cy nie ja ko z przy pa d ku. Je œli
chce my wpro wa dziæ sy stem rozs¹dnej i spra wie d li wej kary, mu si my od rzu ciæ
sche ma tyzm przy wy bo rze ro dza ju i roz mia ru san kcji, po zo sta wiaj¹c s¹dom swo -
bo dê de cy zji, któ ry z œro d ków ka r nych i w ja kim wy mia rze bê dzie od po wied ni dla
da ne go spra w cy. Do pro wa dzi to do osz czêd niej sze go ko rzy sta nia z gru py œro d ków 
pe na l nych naj bar dziej re pre sy j nych.

Wa r to zwró ciæ uwa gê na je sz cze je den aspekt, bar dzo wa ¿ ny i czê sto nie do -
strze ga ny, a mia no wi cie – na mo dy fi ka cje we wnê trz ne w ob rê bie po szcze gó l nych
kar. Kara po zba wie nia wol no œci jako re pre sja mo¿e byæ wy ko ny wa na w ró ¿ ny spo -
sób w za le ¿ no œci od typu zak³adu ka r ne go i za sto sowa ne go pro gra mu. £ago dze nie
jej sku t ków mo¿e siê od by waæ np. po przez czê ste udzie la nie prze pu stek lub mo ¿ li -
wo œci za trud nie nia ska za nych na zewn¹trz. Skró ce nie po by tu w wa run kach izo la cji 
– dziê ki wa run ko we mu przed termi no we mu zwo l nie niu – rów nie¿ w pe wien spo -
sób ró ¿ ni cu je osa dzo nych. Je œli cho dzi o karê grzy w ny, to jej mo dy fi ka cje mog¹

144 An drzej Ba³an dyn owi cz



po le gaæ na od ro cze niu p³at no œci albo na roz³o¿e niu œwia d cze nia na raty. My œlê, i¿
wa r to roz wa ¿yæ, czy nie wpro wa dziæ do ko de ksu ka r ne go wyko na w cze go no we go
in stru men tu, sto so wa ne go w wyj¹tko wych przy pa d kach, a mia no wi cie – re du kcji
czê œci na le ¿ no œci (nie na le ¿a³oby wte dy tak czêsto orzekaæ zastêpczej kary
pozbawienia wolnoœci).

W przy pa d ku po stu lo wa nej kary in ten sy w nej pro ba cji na le ¿y te wype³nia nie
obo wi¹zków i su mien ne prze strze ga nie wa run ków œcis³ego do zo ru po win no staæ
siê przes³ank¹ do skró ce nia okre su ich trwa nia. To samo mo ¿ na od nieœæ do kary
przy mu so wej pra cy spo³ecznej.

Ist nie je pe³na gama mo ¿ li wych roz wi¹zañ w za kre sie ukszta³to wa nia po win no -
œci i spo so bów do zo ru, je œli cho dzi o in ten sywn¹ pro ba cjê, oraz ro dza ju i czê stot li -
wo œci prac w przy pa d ku przy mu so wej pra cy spo³ecz nej. Umie jê t ne wy ko rzy sta nie
zró¿ ni co wa nia we wnê trz ne go kar mo¿e staæ siê naj le p szym in stru men tem do ru go -
wa nia puni ty w no œci z ob ce go systemu karnego.

Kon klu duj¹c, na le ¿y stwier dziæ, i¿ do mi nuj¹ca po zy cja kary po zba wie nia wol -
no œci w ze sta wie kar za sad ni czych, choæ na dal siê utrzy mu je, zo sta³a pod da na dru -
z goc¹cej kry ty ce. Aktu a l nie ka rze po zba wie nia wol no œci od ma wia siê mia na œro d -
ka po pra wcze go oraz zwra ca siê uwa gê na po stê puj¹c¹ dehu ma ni za cjê wiê Ÿ niów
w wa run kach izo la cji wiê zien nej. Po szu ki wa nia sy ste mu spra wie d li wej re pre sji
ka r nej, opie raj¹cego siê na cie r pie niach fi zy cz nych i psy chi cz nych zwi¹za nych
z uwiê zie niem, nie po win ny mieæ ra cji bytu w kra ju demo kra ty cz nym, w któ rym
pra wa cz³owie ka nie s¹ ty l ko czcz¹ de kla racj¹.

Wpro wa dze nie no we go sy ste mu odpo wie dzial no œci kar no- pra w nej, opa r te go
o ka ry po œred nie utrud niaj¹ kom p li ka cje na tu ry pra wnej, po li ty cz nej, ideo lo gi cz -
nej, orga niza cy j nej oraz finansowej.

Ba rie ry pra w ne wi¹¿¹ siê z trud no œcia mi asy mi la cji in sty tu cji kar po œred nich –
jako wy two ru sy ste mu pra wa anglo amery kañ skie go – na grunt porz¹dku krajo we -
go (ko de ksu ka r ne go, ko de ksu po stê po wa nia ka r ne go i ko de ksu ka r ne go wy ko naw -
cze go). Przysz³ym sub stra tem dla roz wo ju no we go typu san kcji mog³yby byæ: kara 
ogra ni cze nia wol no œci, kara grzy w ny, œro d ki za bez pie czaj¹ce (izola cyjno- lecz ni -
cze), œro d ki pro ba cy j ne (wa run ko we umo rze nie po stê po wa nia ka r ne go, wa run ko -
we przed ter mi no we zwo l nie nie, wa run ko we za wie sze nie wy ko na nia kary po zba -
wie nia wol no œci), a ta k ¿e in sty tu cja za mia ny ro dza ju kary na œro dek ³agod nie j szy.
Chc¹c prze pro wa dziæ grun town¹ re fo r mê sy ste mu ka r ne go, nie wy sta r czy zast¹piæ
ki l ku in sty tu cji no wy mi. Naj pierw trze ba zdia g no zo waæ ca³oœcio wo przy czy ny
dys fun kcjo nalno œci po prze dnich roz wi¹zañ, a na stê p nie wpro wa dziæ nowe – lub
zmo dy fi ko waæ doty ch cza so we in stru men ty po li ty ki ka ra nia. Jak siê wy da je,
g³ówn¹ prze szkod¹ wpro wa dze nia w na szym kra ju sy ste mu kar po œred nich wci¹¿
po zo sta je prope niten cja r ny (w zna cze niu – pro wiê zien ny) cha ra kter prze pi sów
pra wa ka r ne go mate ria l ne go (za pis usta wo wych san kcji od nosz¹cych siê do prze -
pi sów za wa r tych w czê œci szcze gó l nej ko de ksu ka r ne go), pra wa ka r ne go pro ce so -
we go (rola, jak¹ od gry wa tym cza so we are szto wa nie – izo la cy j ny œro dek zapo bie -
ga w czy w po stê po wa niu ka r nym) i pra wa ka r ne go wyko na w cze go (w ko de ksie
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ka r nym wy ko na w czym kara po zba wie nia wol no œci za j mu je cen tra l ne i do mi nuj¹ce 
miejsce).

Po wie rz chow na ana li za mo¿e uza sad niaæ pogl¹d, i¿ wy sta r czy wpro wa dziæ
zmia ny w ko dy fi ka cjach ka r nych w kie run ku ob ni ¿e nia ran gi in sty tu cji izo la cy j -
nych i tym sa mym w ze sta wie kar za sad ni czych zmie œciæ œro d ki bar dziej hu ma ni -
tar ne. Tego typu ra cjo nali za cja jest nie za do wa laj¹ca, gdy¿ od razu po ja wiaj¹ siê
kom p li ka cje m.in. na tu ry praktycznej.

Do prze pro wa dze nia no we li za cji aktów pra wnych ran gi usta wo wej po trze ba
woli po li ty cz nej ugru po wañ maj¹cych wiê kszoœæ w pa r la men cie. Bez uzy ska nia
po pa r cia wp³ywo wych po li ty ków ¿ad na ini cja ty wa usta wo da w cza nie zo sta nie
w pro ce sie legi sla cy j nym skonsumowana.

Nie mo ¿ noœæ prze ko na nia wiê kszo œci par la men tar nej (prze szko dy po li ty cz ne)
mo¿e spo wo do waæ, i¿ re wo lu cyj ne zmia ny w po li ty ce kry mi na l nej do tycz¹ce
wpro wa dze nia kar po œred nich nie wyjd¹ poza sfe rê stu diów ana li ty cz nych.

Z ba rie ra mi poli ty cz ny mi œci œle wi¹¿¹ siê kom p li ka cje ideo lo gi cz ne. Wie lu
dzia³aczy po li ty cz nych, odwo³uj¹c siê do re li kto wych te o rii kary oraz ste reo ty pów
inter preta cy j nych za ko rze nio nych w po wszech nej œwia do mo œci spo³ecz nej, g³osi
popu li sty cz ne pogl¹dy na te mat Ÿró de³ prze stê pczo œci, re stry kty w nych me tod re a -
go wa nia na ni¹ i po zy ty w nych b¹dŸ ne ga ty w nych sku t ków po szcze gó l nych do le -
gli wo œci ka r nych. Ta ide o lo gia spra wied li wo œci spo³ecz nej pro wa dzi jed noz na cz -
nie w stro nê pu ni tyw ne go sy ste mu ka r ne go z kar¹ po zba wie nia wol no œci i kar¹
œmie r ci – jako naj bar dziej efe kty w ny mi san kcja mi. A za tem g³oszo ne prze ko na nie
o nie wy sta r czaj¹cym sto p niu po czu cia pe w no œci w³adzy oraz sto p niu pe w no œci
bez pie cze ñ stwa pra wne go oby wa te li i zwi¹za ne go z nim s¹du o spo so bie kon tro lo -
wa nia prze stê pczo œci nie to ruj¹ dro gi do mo dy fi ka cji sy ste mu odpo wie dzial no œci
karnej poprzez wprowadzenie katalogu sankcji poœrednich.

Poza tym, wpro wa dze nie no wych re a kcji kar no- pra w nych stwa rza, przy naj -
mniej na pocz¹tku, wie le pro ble mów struktu ralno-or ganizacy j nych. Pod mio ty
w³aœci we w za kre sie wy ko ny wa nia orze czeñ w po stê po wa niu ka r nym pod da wa ne
s¹ wte dy sy ste mo wej reor ga ni za cji poci¹gaj¹cej za sob¹ prze kwali fiko wa nie ka dry 
do no wych za dañ oraz ro ta cjê osób nie na daj¹cych siê do wype³nia nia no wych funk -
cji za wo do wych. Zmia ny tego typu nie s¹ od bie ra ne po zy ty w nie przez per so nel
eta to wy s³u¿b odpo wie dzia l nych za wy ko na w stwo œro d ków pe na l nych. Ewen tu a l -
ne w³¹cze nie kar po œred nich do sy ste mu kar za sad ni czych i czê œcio we wy pa r cie
przez nie kary po zba wie nia wol no œci naj bar dziej od czu li by wiê zien ni cy, jako ¿e
stra ci li by oni po zy cjê g³ów nych wy ko na w ców kar na rzecz or ga nów eg ze k -
wuj¹cych grzy w ny, ku ra to rów i po li cjan tów. W zwi¹zku z tym, naj wiê kszym opo -
nen tem no we go ro dza ju san kcji wy da je siê byæ obe c na stru ktu ra orga niza cy j na
odpo wie dzia l na za pro ces wy ko na na kary po zba wie nia wol no œci.

Prze kszta³ce nie wie lu jed no stek peni ten cja r nych w zak³ady reha bi li ta cji
spo³ecz nej oraz le cz ni c twa od wy ko we go, uspra w nie nie sy ste mu œci¹ga nia na le ¿ -
no œci pie niê ¿ nych, a ta k ¿e prze szko le nie ka dry ku ra to rów i po li cjan tów, wy ma ga
rów nie¿ od po wied nich nak³adów fi nan so wych. A za tem, ko le j ny mi trud no œcia mi,
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na któ re mog¹ na po tkaæ refo r ma to rzy sy ste mu ka r ne go na dro dze do jego rehu -
mani zo wa nia, s¹ kom p li ka cje na tu ry fi nan so wej. Bu d¿et pa ñ stwa obci¹¿ony
d³ugiem ze w nê trz nym i we wnê trz nym, nad mie r nie roz dê ty w sfe rze wy da t ko wej,
nie jest w sta nie par ty cy po waæ w ko sztach re fo r my po le gaj¹cej na wkom po no wa -
niu kar po œred nich do ze sta wu kar za sad ni czych. Ciê ¿ar prze pro wa dze nia tej ope -
ra cji mu sia³by wiêc spocz¹æ na gmi nach. Naj pierw jed nak na le ¿a³oby je prze ko naæ, 
i¿ in wes to wa nie w in fra stru ktu rê wy ko nawcz¹ w za kre sie kar po œred nich by³oby
dla nich op³aca l ne, cho cia ¿ by ze wzglê du na po zy ski wa nie zna cz nej gru py ska za -
nych do prac fi zy cz nych (kara przy mu so wej pra cy spo³ecz nej) i zwiê kszo ne
wp³ywy pie niê ¿ ne (cze r pa nie ko rzy œci fi nan so wych z odp³at ne go le cz ni c twa od -
wy ko we go, eg ze ku cji grzy wien oraz ró ¿ ne go ro dza ju op³at zwi¹zanych z wy ko ny -
wa niem nadzoru w warunkach intensywnej probacji).

D³uga li sta prze szkód stoj¹cych na dro dze zmia ny sy ste mu odpo wie dzial no œci
kar no- pra w nej nie oz na cza, i¿ do ko na nie te j ¿e mo dy fi ka cji nie bê dzie mo ¿ li we.
Wy ma gaæ to jed nak bê dzie zbu do wa nia od po wied niej stra te gii, za po moc¹ któ rej
owe kom p li ka cje uda siê po ko naæ. Zmia ny w po li ty ce spo³ecz nej do tycz¹ce form
kon tro lo wa nia prze stê pczo œci po win ny roz pocz¹æ siê od refo r mo wa nia po staw
spo³ecz nych, od dzia³ywa nia na opi niê pu b liczn¹, ura bia nia usta wo da w cy oraz ró ¿ -
nych li cz nych an ta go ni stów do pro po no wa nej re fo r my, i¿ jest ona nie zbêd na dla
stwo rze nia no wo cze s nej i sku te cz nej po li ty ki kry mi na l nej ograniczania prze stê p -
czo œci.

Kary po œred nie nie mog¹ byæ post rze ga ne jako al ter na ty wy dla kary po zba wie -
nia wol no œci. S¹ one san kcja mi nie zale ¿ ny mi, zape³niaj¹cymi pust¹ prze strzeñ po -
miê dzy po by tem w zak³ad zie ka r nym a œro d ka mi pro bacy j ny mi. Sy stem odpo wie -
dzial no œci, w któ rym karê wiê zie nia uwa ¿a siê za pod sta wow¹ san kcjê, a inne
œro d ki – za jej sub sty tu ty, po wi nien jak naj szy b ciej przejœæ do hi sto rii. Tak
twierdz¹ nie ty l ko przed sta wi cie le na uki pra wa ka r ne go, ale ta k ¿e sê dzio wie, pro -
ku ra to rzy, któ rzy w prze lud nie niu jed no stek peni ten cja r nych oraz de gra da cji reso -
cjali zacy j nych dzia³añ do strze gaj¹ bar dzo nie po koj¹ce zja wi sko spo³ecz ne. Wszy -
s cy oni widz¹ po trze bê zmo dyfi ko wa nia obe cne go sy ste mu odpo wie dzial no œci
kar no- pra w nej i s¹ po ten cjal ny mi zwolennikami kar poœrednich.

Czy re fo r ma po le gaj¹ca na wpro wa dze niu do ze sta wu kar za sad ni czych no we -
go typu san kcji jest op³aca l na pod wzglê dem eko no mi cz nym i poli tycz no- praw -
nym?

W pie r wszej fa zie re fo r my, czy li w fa zie in wes to wa nia, ko szty polity czno-e ko -
nomi cz ne wpro wa dza nych zmian mog¹ byæ doœæ wy so kie, a efe kty – nie zna cz ne.
Nie na le ¿y siê spo dzie waæ, i¿ w kró t kim cza sie nast¹pi nag³e od wró ce nie ten den cji
w po li ty ce orze cz ni czej or ga nów s¹do wych i ¿e ra dy ka l nie zmnie j szy siê po pu la cja 
wiê zien na. Na to potrzeba czasu.

Na pocz¹tku, kary po œred nie spe³nia³yby rolê za ostrzo nych œro d ków pro ba cy j -
nych. Zast¹pi³yby za pe w ne wa run ko we za wie sze nie wy ko na nia kary po zba wie nia
wol no œci, wa run ko we umo rze nie po stê po wa nia i wa run ko we przed ter mi no we
zwo l nie nie (w tym wy pa d ku mie li by œmy do czy nie nia z wa rian tem – kara po zba -
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wie nia wol no œci plus kara po œred nia). Za ta kim w³aœ nie roz wi¹za niem prze ma -
wia³yby wzglê dy za rów no su bie kty w ne, jak i obie kty w ne. Su bie ktyw ny mi na zy -
wam te, któ re wi¹¿¹ siê z nie od part¹ wol¹ sê dziów do sto so wa nia su ro wych
re pre sji i ule ga niem w ten spo sób opi nii pu b li cz nej (np. wa run ko we za wie sze nie
wy ko na nia kary jest post rze ga ne w spo³ecze ñ stwie jako œro dek zbyt ³agod ny i nie -
adek wa t ny do wyrz¹dzo nych prze stê p stwem szkód i krzywd), obie kty w ny mi zaœ –
mo ¿ li wie szy b kie prze kszta³ce nie bazy or ga ni zuj¹cej od dzia³ywa nia spo³ecz ne
w wa run kach okre su pró by w in fra stru ktu rê nie zbêdn¹ do pe³nego wykorzystania
zestawu kar poœrednich.

Chc¹c prze ciw dzia³aæ ca³ko wi tej de pre cja cji in sty tu cji œro d ków pro ba cy j nych
i za stê po wa niem ich przez kary: przy mu so wej pra cy spo³ecz nej, are sztu do mo we go
czy grzy w ny, na le ¿a³oby jak naj szy b ciej do pro wa dziæ do sy tu a cji, kie dy kary po -
œred nie by³yby orze ka ne wo bec spra w ców, któ rzy nie po win ni byæ kie ro wa ni do
zak³adów ka r nych (albo nie po win ni w nim d³u¿ej prze by waæ) i jed no cze œ nie nie
zas³uguj¹cych na szan sê po wro tu do spo³ecze ñ stwa w wa run kach zwyk³ej pro ba cji.

Ko szty de tro ni za cji sy ste mu opa r te go na do mi nuj¹cej po zy cji kary po zba wie -
nia wol no œci mog¹ byæ jed nak na tyle wy so kie, ¿e kary po œred nie ni g dy nie stan¹
siê prze ciw wag¹ dla kary wiê zie nia i nie spo wo duj¹ zna cz ne go zmnie j sze nia siê
po pu la cji wiê zien nej. Ob ni ¿e nie tych ko sztów jest jed nak mo ¿ li we pod wa run -
kiem, ¿e grun to w na mo dy fi ka cja obe cne go sy ste mu zo sta³aby prze pro wa dzo na
szy b ko i spra w nie w ra mach re a li za cji szcze gó³owych pro gra mów restru ktury -
zacy j nych, w któ rych ucze st ni czy³yby nie ty l ko jed no stki pa ñ stwo we, ale ta k ¿e
gmi ny, ban ki i inne pod mio ty, jak cho cia ¿ by zak³ady ube z pie czeñ czy organizacje
spo³eczne.

Po pie r wsze, pro gram zago spoda ro wa nia in fra stru ktu ry po wiê zien nej. Na ba zie 
lik wi do wa nych jed no stek peni ten cja r nych mog³yby po wstaæ zak³ady reha bi li ta cji
spo³ecz nej czy te¿ oœro d ki le cz ni c twa od wy ko we go, pro wa dzo ne na za sa dzie czê -
œcio wej lub pe³nej odp³at no œci, jak rów nie¿ in ter na ty dla osób od by waj¹cych karê
przy mu so wej pra cy spo³ecz nej. Zna cz na czêœæ fun kcjo na riu szy s³u¿by wiê zien nej
po win na zna leŸæ w nich zatrudnienie.

Po dru gie, pro gram przy ucze nia czê œci ka dry wiê zien nej do wy ko ny wa nia no -
wych za dañ w ra mach spra wo wa nia nad zo ru nad oso ba mi zna j duj¹cymi siê w aresz -
tach do mo wych (cho dzi tu m.in. o prze szko le nie w za kre sie pos³ugi wa nia siê
urz¹dze nia mi moni to ro wa nia ele ktro nicz ne go).

Po trze cie, pro gram skute cznie j sze go egze k wo wa nia grzy wien. Efekt w po sta ci
zwiê kszo nej œci¹ga l no œci kar pie niê ¿ nych móg³by zo staæ osi¹gniê ty z ³atwo œci¹
w przy pa d ku po wie rze nia fun kcji or ga nów egze ku cy j nych ban kom, zak³adom
ubez pie cze nio wym lub jed no stkom sa morz¹du tery to rial ne go.

Czê œcio wa komu na li za cja lub kome rcja li za cja sy ste mu wy ko na nia œro d ków
ka r nych nie ty l ko pro wa dzi do ogra ni cze nia za kre su sto so wa nia kary bez wzglêd -
ne go po zba wie nia wol no œci, ale ta k ¿e do uz na wa nia regu³ spra wied li wo œci fo r ma l -
nej oraz spra wied li wo œci wy rów na w czej za pod sta wo we i na cze l ne dy re kty wy no -
wo cze s nej po li ty ki ka ra nia.
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Pod sum owa nie

Ca³y œwiat od dzie siê cio le ci gwa³to w nie po szu ku je sku te cz nych, z pun ktu wi -
dze nia za bez pie cze nia spo³ecz ne go, sub sty tu tów kary po zba wie nia wol no œci.
Osta t nio w po li ty ce kry mi na l nej mod ne jest po szu ki wa nie tzw. trze cie go toru w sy -
ste mie na stêpstw pra wnych pope³nie nia prze stê p stwa. Cho dzi tu o tego typu œwia d -
cze nia spra w cy, któ re zda t ne s¹ do wy two rze nia sy tu a cji, gdzie spo³ecze ñ stwo
i po krzy w dzo ny mog¹ byæ w „rozs¹dny” spo sób za spo ko je ni. Prze ja wem ta kich
po szu ki wañ jest za pro je kto wany przez au to ra sy stem no wo cze s nej po li ty ki kry mi -
na l nej uw z glêd niaj¹cy ze staw kar po œred nich i san kcji pro ba cy j nych. Jest to no vum

w sto sun ku do obo wi¹zuj¹cego sta nu nor maty w ne go i do zmian pro po no wa nych
w pro je ktach usta wo da w stwa ka r ne go. G³ów nym ce lem tej re fo r my jest do pro wa -
dze nie do œwia do mo œci pra kty ków, i¿ za cho dzi ko nie cz noœæ prze³ama nia sty lu myœ -
le nia po le gaj¹cego na tym, ¿e prze stê p stwo o jed na ko wej wa dze i oso by o po do b -
nej ka rie rze kry mi na l nej po win ny byæ tra kto wa ne jed na ko wo. Na le ¿y osta te cz nie
prze³amaæ mit tak w³aœ nie ro zu mia nej za sa dy zas³u¿o nej kary.
 1. Ba da nia kry mino logi cz ne wy ra Ÿ nie pod kre œlaj¹ ist nie nie zwi¹zku miê dzy

prze stê pczo œci¹ a in ny mi pro ble ma mi spo³ecz ny mi i to na po zio mie stru ktu ry
mi kro- i ma kro spo³ecz nej. Ten bli ski zwi¹zek upo wa ¿ nia ba da czy do po szu ki -
wa nia wspó l ne go i jed no rod ne go pa ra dyg ma tu na uko we go dla zbu do wa nia
ca³oœcio we go mo de lu za po bie ga nia zja wi skom pa to lo gii spo³ecz nej. Wy da je
siê, ¿e te ra pia spo³ecz na jest szans¹ na po zio mie inte gra cyj no œci my œli, fi lo zo fii
i i dei po stê po wa nia do skon stru o wa nia ty ch ¿e przed siê w ziêæ.

 2. Dzia³al noœæ refo rma to r ska mo¿e byæ wy³¹cz nie do men¹ zmia ny ob ra zu rze -
czy wi sto œci spo³ecz nej po przez prze ob ra ¿e nie ja ko œcio we a nie ilo œcio we. Te 
pie r wsze po le gaj¹ na mo dy fi ka cji obe j muj¹cych prze warto œcio wa nia co do
ce lów, fun kcji, za dañ oraz me tod i œro d ków po stê po wa nia w ujê ciu stru ktu ral -
nym i dy na mi cz nym. Zaœ dru gi ro dzaj prze bu do wy opie ra siê na wy bra nych
ele men tach zmian z ka ta lo gu czyn ni ków od dzia³ywuj¹cych na spo³ecze ñ -
stwo, nie wywo³uj¹c po zy ty w nych na stêpstw w sfe rze kon tro li zja wisk spo -
³ecz nych.

 3. Od rzu caj¹c sta g na cjê jako stan bez ru chu spo³ecz ne go i cha ra kte ry zuj¹cy siê
re zy g nacj¹ z ca³oœcio wych zmian a je dy nie do ko ny wa niem ko rekt, któ re w ni -
czym nie na ru szaj¹ isto ty – stru ktu ry, na le ¿a³oby re fo r mo waæ pro ce sy i zja wi -
ska spo³ecz ne na po zio mie po dej œcia moder niza cyj ne go uw z glêd niaj¹cego
glo ba l noœæ prze kszta³ceñ jako wa run ku do ko or dy na cji dzia³añ w za kre sie fo r -
mu³owa nia no we go pra wa wspa r te go na rze czy wi stym au to ry te cie. Na tej
p³asz czy Ÿ nie po win na po wstaæ – ho me o sta za wszy stkich pod mio tów or ga ni -
zuj¹cych dzia³al noœæ pro fi la ktyczn¹, so cja li za cyjn¹ i reso cja li za cyjn¹ w za kre -
sie ogra ni cza nia zja wisk pa to lo gii spo³ecz nej, mar gina li za cji i wy klu cze nia
spo³ecz ne go uz naj¹cych wspó l ne i fun kcjo na l ne pra wo opa r te na to ¿ sa mej
aksjo lo gii obie kty wi zuj¹cej jego treœæ jako oko li cz no œci bu do wa nia sy ste mo -
we go po dej œcia w za kre sie pro fi la kty ki spo³ecz nej dru gie go sto p nia.
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 4. Myœl refo rma to r ska in spi ro wa na na sta wie nia mi kon ser waty wny mi, li be ral ny -
mi b¹dŸ ra dy kal ny mi co do inte le ktua l nej kon ce pcji ty ch ¿e zmian i ja ko œci fo r -
mu³owa ne go pra wa, bê dzie z ko lei de cy do waæ o gra ni cach, g³êbo ko œciach
i mo ty wach bu do wa nia stru ktur orga niza cy j nych odpo wie dzia l nych za wy ko -
na w stwo i re a li za cjê mo de lu pro fi la kty ki spo³ecz nej na po zio mie pro fi la kty ki
pre deli ktua l nej, prze stê pczej (ob ja wo wej) oraz post deli ktua l nej. Wy da je siê, i¿ 
zaad op to wa nie roz wi¹zañ pra kty cz nych z dzie dzi ny huma ni sty cz nej pe da go -
gi ki spo³ecz nej uz naj¹cych mo del dzia³añ kli ni cz nych – wy cho wa w czych oraz
dzia³añ pro ba cy j nych, po zwo li³oby do pro wa dziæ do inte gra cyj no œci orga nizo -
wa ne go sy ste mu na trze cim po zio mie, odpo wie dzia l nej za po no w ny po akty wi -
za cji uda ny po wrót jed no stek do spo³ecze ñ stwa. Jest to mo ¿ li we aby w pro ce sie
zmian pro wa dzo nych w in sty tu cjach po mo co wych i pro ba cy j nych do pro wa -
dzaæ jed no stkê do po zio mu cz³owie ka zin te gro wane go po przez roz bu do wa nie
ele men tów to ¿ sa mo œci oso bo wej i to ¿ sa mo œci spo³ecz nej, tj. sfe ry praw i wol no -
œci indy widu a l nej oraz odpo wie dzial no œci i zro zu mie nia spo ³ecz ne go dla tych osób.

 5. W pol skiej po li ty ce kry mi na l nej na dal do mi nu je ten den cja do orze ka nia za
pope³nio ne prze stê p stwo san kcji ka r nej w po sta ci kary bez wzglêd ne go po zba -
wie nia wol no œci. Opie ra siê ona w g³ów nej mie rze na prze œwia d cze niu, i¿ ka ¿ -
dy ska za ny bez wyj¹tku jest po da t ny na dane od dzia³ywa nia wy cho wa w cze
oraz za³o¿e niu, ¿e kara izo la cy j na stwa rza op ty ma l ne wa run ki do prze pro wa -
dze nia okre œlo nych czyn no œci w za kre sie pro ce su reso cja li za cji, któ re sku te cz -
nie re fo r muj¹c oso bo woœæ prze stê pcy za po bie gaj¹ wyst¹pie niu zja wi ska prze -
stê pczo œci wtó r nej.

Jed nym z g³ów nych po wo dów fe ro wa nia tego ro dza ju kary jest spe³nia nie przez 
ni¹ fun kcji zapo bie ga w czej wy ra ¿aj¹cej siê w bra ku mo ¿ li wo œci do ko ny wa nia ko -
le j nych czy nów prze stê pczych. Pro mo wa nie zna cze nia po wy ¿szej fun kcji wy da je
siê byæ jed nak za bie giem popu li sty cz nym, gdy¿ s¹dy po up³ywie pe w ne go cza su
ko rzy staj¹ w spo sób nie ja ko auto ma ty cz ny z in sty tu cji wa run ko we go przed termi -
no we go zwo l nie nia, nie ty l ko w sto sun ku do osa dzo nych stwa rzaj¹cych naj mnie j -
sze ry zy ko pope³nie nie prze stê p stwa w przysz³oœci ale rów nie¿ jed no stek, któ re
win ny zo staæ pod da ne zna cz nie œciœlejszemu nadzorowi.

Obe c ny pu ni ty w ny mo del zwa l cza nia prze stê pczo œci, ko rzy staj¹cy w sze ro kim
za kre sie z orze ka nia do tkli wych, nie zró¿ nico wa nych œro d ków ka r nych, wy da je siê
nie do strze gaæ ist niej¹cych ju¿ od pocz¹tków XIX stu le cia nu r tów ne guj¹cych po -
pra wcze wa r to œci kary izo la cji. Po wsta³a na prze³omie XIX i XX w. kon ce p cja de -
mo ra li zuj¹cego wp³ywu œro do wi ska wiê zien ne go na ska za ne go, wspó³cze œ nie po -
twier dza na jest przez wy ni ki ba dañ em pi ry cz nych, prze pro wa dza nych w Pol sce
i kra jach za chod nich. Wy ka zuj¹ one otwa r cie nik³¹ wa r toœæ re pre syj ne go mo de lu
prze stê pczo œci dla efe któw pro ce su reso cja li za cji. Ba da nia Kra je wskie go udo wod -
ni³y, i¿ Pol ska po sia da naj wy ¿szy w Eu ro pie wska Ÿ nik pri zo ni za cji. Wed³ug wie lu
au to rów zja wi sko przy sto so wa nia wiê zien ne go jest sy ste mem auto de stru kcyj nym
i nie sprzy ja pro wa dze niu reso cja li za cji w jed no stkach peni ten cja r nych, nie
przygotowuje wiêŸniów do ¿ycia na wolnoœci.
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Ba da nia uwi do cz ni³y ponad to, i¿ na pod nie sie nie efe kty w no œci kary izo la cy j nej
nie wy wie ra wp³ywu okres po by tu w wiê zie niu, zw³asz cza zaœ d³ugo ter mi no wy
cha ra kter kary oraz fakt, ¿e kara wol no œci nie sta no wi sku te cz ne go œro d ka po pra w -
cze go, zw³asz cza w przy pa d ku orze ka nia jej wo bec re cy dy wi stów peni ten cja r nych.

Ko nie cz nym wy da je siê wiêc po szu ki wa nie do sko na l szych spo so bów i me tod
od dzia³ywa nia na spra w ców prze stêpstw przez stwo rze nie od po wied nie go sy ste -
mu œro d ków pe na l nych nie zbêd nych do ogra ni cze nia i zwa l cza nia zja wi ska prze -
stê pczo œci.
 6. W³aœciw¹ od po wie dzi¹ na wska za ne po szu ki wa nia jest roz wój idei pro ba cji

jako pro fe sjo nal nej dzia³al no œci ró ¿ nych pod mio tów na rzecz osób psy cho -
spo³ecz nie dys fun kcy j nych w ry go rach od po wied nich dla wol no œcio wych
sank cji kar no- pra w nych.

Wpro wa dze nie pro ba cji jako no wej fi lo zo fii ka ra nia nie oz na cza wy mu sze nia
re zy g na cji ze sto so wa nia su ro wych œro d ków pe na l nych, ogra ni cza jed nak ich sto -
so wa nie do roz mia rów nie zbêd nych dla po trzeb ochro ny spo³ecze ñ stwa.

Ska za nie cz³owie ka na po byt w zak³ad zie ka r nym ma sens je dy nie w sy tu a cji,
gdy ja ka ko l wiek kara ³agod nie j sza by³aby ra¿¹co nie wspó³mie r na do wagi
pope³nio ne go prze stê p stwa (na przyk³ad ciê ¿ ka zbrod nia), gdy wcze œ niej sto so wa -
ne san kcje nie spe³ni³yby za³o¿o nych ce lów oraz w przy pa d ku, gdy izo la cja
mog³aby za po biec ko le j nym na ru sze niom prawa.

Pro ba cja win na sta no wiæ sy stem po pra wczy, prze de wszy stkim umo ¿ li wiaj¹cy
ska za ne mu uda ny po wrót do ¿y cia w spo³ecze ñ stwie oraz da waæ szan sê reha bi li ta -
cji w wa run kach wol no œci kon tro lo wa nej.

Nie ukry wam, i¿ fi lo zo fia pro ba cji sta no wi pró bê rewo lucy j ne go po dej œcia
w po li ty ce ka ra nia, pro po nu je bo wiem ja ko œcio we, ge ne ra l ne zmia ny w ob rê bie
po li ty ki kry mi na l nej.

Nie mo ¿ na jej tra kto waæ jako wy³¹cz nie ko re kty sy ste mo wej, któ ra wpro wa -
dzo na do po li ty ki w ni czym nie na ru sza usta no wio nych wcze œ niej fun kcji i zadañ.

Chc¹c uspra w niæ i zmie niæ po li ty kê ka ra nia, któ ra jest in te graln¹ czê œci¹ po li ty -
ki kry mi na l nej obok œci œle zwi¹za nej z ni¹ po li ty ki legi sla cy j nej i peni ten cja r nej,
na le ¿y wpro wa dziæ i sto so waæ sy stem kar po œred nich. Za pro pono wa na kon ce p cja
œro d ków pro ba cy j nych opie ra siê na idei wspó³ucze st ni c twa ogó³u spo³ecze ñ stwa
w re a li za cji ce lów po li ty ki kry mi na l nej, nie zbêd ne jest wiêc rze te l ne, kom p le kso -
we uœwia da mia nie lu dzi za po moc¹ sto so w nych me tod, i¿ ma ono szan sê byæ sku -
te cz nie chro nio ne przed zja wi skiem prze stê pczo œci in ny mi spo so ba mi ni¿ kla sy cz -
ne œro d ki re pre sji.
 7. Nie zmie r nie isto t ne jest roz bi cie fun kcjo nuj¹cego w œwia do mo œci spo³ecz nej

mitu re pre sji oraz opa r te go na nim spo so bu my œle nia, i¿ kara sku te cz na to kara
je dy nie su ro wa, gdzie wzma ga nie ele men tów re pre sy j nych pod no si je sz cze jej
sku te cz noœæ.

Jak wy ka za³em kary po œred nie nie po win ny byæ tra kto wa ne jako al ter na ty wa
dla kary po zba wie nia wol no œci. S¹ one nie zale ¿ ny mi san kcja mi uzu pe³niaj¹cymi
lukê po miê dzy kar¹ izo la cyjn¹ a œro d ka mi pro bacy j ny mi.
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Oprócz tego, sfo r mu³owa nie „kary alte rna ty w ne” przy wo³ywaæ mo¿e sko ja rze -
nie, i¿ mamy do czy nie nia z sub sty tu ta mi kary po zba wie nia wol no œci, co z ko lei
pro wa dziæ mo¿e do prze ko na nia, i¿ je dyn¹ wy dajn¹ sankcj¹ jest kara wiê zie nia.

Kary po œred nie nie mog¹ byæ rów nie¿ na zy wa ne san kcja mi po œred ni mi, gdy¿
w od bio rze spo³ecz nym kara uto ¿ sa mia na jest z fa ktem po zba wie nia wol no œci,
kary po œred nie mog³yby wiêc zo staæ uz na ne za ³agod niejsz¹ fo r mê po stê po wa nia
wo bec spra w cy przestêpstwa.

Kary po œred nie nie mog¹ byæ ka ra mi mniej do le gli wy mi, musz¹ sta no wiæ rów -
no pra w ny ele ment ist niej¹cego sy ste mu œro d ków re pre sji ka r nych.

Kary po œred nie, jak rów nie¿ œro d ki pro ba cy j ne musz¹ byæ tra kto wa ne w spo sób 
auto no mi cz ny, nie sta no wi¹ bo wiem za stê p stwa ale po sia daj¹ do le gli woœæ sa mo -
istn¹ w myœl spra wied li wo œci fo r ma l nej oraz spra wied li wo œci wyrównawczej.

Nie ule ga wiêc w¹tpli wo œci, i¿ kara po win na byæ nie uchron na, i po win na za -
wie raæ ele ment do le gli wo œci czy przy mu su. Trze ba mieæ jed nak na uwa dze fakt, i¿
jej pie r wo t nym ce lem jest prze de wszy stkim reso cja li za cja i po pra wa cz³owie ka
w za kre sie jego spo³ecz ne go, emo cjo nal ne go i du cho we go fun kcjo no wa nia.
W zwi¹zku z po wy ¿szym, karê pro ba cyjn¹ po win na ce cho waæ od po wie d nioœæ po -
le gaj¹ca na wspó³mie r no œci orze ka nej kary do pope³nio ne go czy nu za bro nio ne go
oraz skutków jakie wywo³a³.
 8. Orze ka nie kary po winno byæ wa run ko wa ne za le ¿ no œci¹ od etio lo gii za cho wañ

prze stê pczych. S¹dy ek wi wa len cjê win ny ro zu mieæ jako rów no wa ¿ nik fun kcji
pe³nio nych przez kary, czê sto ró ¿ ne go ro dza ju wo bec ro dza jo wo po do bnych
prze stê pców (D.J. West, 1983).

Kary spra wie d li we, nie maj¹ dzie liæ siê na kary ³agod ne b¹dŸ su ro we, ty l ko na
od po wied nie lub nie od po wied nie cha ra kte ro wi czy nu prze stê pcze go.

Ból czy cie r pie nie mog¹ byæ wy zna czni ka mi zas³u¿o nej kary, je dy nie w ta kim
zna cze niu, i¿ wy mie rza na kara nie de pre cjo nu je wagi prze stê p stwa po przez wy ro -
zu mia³oœæ dla obe cnej sy tu a cji ¿y cio wej spra w cy, nie po win na rów nie¿ san kcjo no -
waæ cie r pie nia prze sad ne go w sto sun ku do pope³nio ne go czy nu lub sto p nia
demoralizacji.

W za³o¿e niach po li ty ki kry mi na l nej po win no byæ za zna czo ne w wy ra Ÿ ny spo sób, 
i¿ war to œcio wa nie san kcji pod wzglê dem ogra ni cza nia au to no mii, za da wa nia bólu
nie ma ¿ad ne go sen su; ek wi wa len cja kar po win na wy ra ¿aæ siê w ich fun kcjach.

Kara spra wie d li wa po win na wiêc spe³niaæ fun kcje w za kre sie spe³nie nia wy mo -
gów spra wied li wo œci fo r ma l nej (na le ¿y tu: od po wie d nioœæ kary; ró ¿ ne ro dza je kar
dla ró ¿ ne go ro dza ju prze stêpstw), oraz spra wied li wo œci wy rów na w czej, zwi¹za nej
z wy rów ny wa niem strat po wsta³ych w wy ni ku pope³nie nia prze stê p stwa na po zio -
mie ofiar spra w cy prze stê p stwa, spo³ecze ñ stwa oraz samego sprawcy.

Kary pro ba cy j ne na le ¿y kon stru o waæ w taki spo sób by osi¹ga³y ele men ty
oby dwu ro dza jów spra wied li wo œci. Nie wy stê puj¹ zreszt¹ isto t ne prze szko dy
w za kre sie kszta³to wa nia spo so bów i po win no œci do zo ru w przy pa d ku in ten sy w nej 
pro ba cji oraz ro dza ju, cza su w przy pa d ku orze cze nia przy mu so we go wy ko ny wa -
nia prac spo³ecz nych. W³¹czyæ tu mo ¿ na pro gra my wa l ki z wsze l ki mi uza le¿ nie -
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nia mi, po moc oso bom upo œle dzo nym umys³owo b¹dŸ nie spra w nym fi zy cz nie. In -
ten sy w na pro ba cja to rów nie¿ mo ¿ li woœæ za sto so wa nia do zo ru rezy den cjal ne go
oraz pod da nia prze stê pcy moni to rin go wi ele ktro nicz ne mu czy za sto so wa nie kary
grzy w ny sa mo ist nej.
 9. Pro ba cja jako nowa fi lo zo fia ka ra nia musi byæ bu do wa na jako sy stem kar.

Kary po œred nie, do któ rych za li cza siê miê dzy in ny mi in ten sywn¹ pro ba cjê nie
po win ny fun kcjo no waæ w izo la cji lecz po zo sta waæ po³¹czo ne; w sy tu a cji gdy
wy bra ny ze staw kar oka za³by siê nie efe kty w ny mo ¿ na by³oby wes przeæ go
krót koter mi no wym po by tem w pla ców ce za mkniê tej. Wszy stkie ele men ty
kary musz¹ byæ œci œle eg zek wo wa ne, aby przys³u¿yæ siê w za do wa laj¹cym stop -
niu ofie rze prze stê p stwa, spo³ecze ñ stwu oraz sa me mu prze stê pcy. Musz¹ byæ
nad to orze ka ne i sto so wa ne w ska li ma so wej, w celu do pro wa dze nia do mar -
gina li za cji in sty tu cji wa run ko we go przed termi no we go zwo l nie nia, wa run ko -
we go za wie sze nia wy ko na nia kary po zba wie nia wol no œci, po zwo li³oby te¿ na
zlik wi do wa nie prze lud nie nia wiê zieñ. Za sad nym wy da je siê obci¹¿e nie ska za -
ne go pe³nymi lub czê œcio wy mi ko szta mi kar orze ka nych w sy ste mie in ten sy w -
nej pro ba cji. Z pun ktu wi dze nia efe kty w no œci pro ce su reso cja li za cji nie sku te -
cz ne jest wpro wa dze nie kar po œred nich bez sto so wa nia przez s¹dy dy re ktyw
od no œ nie ko nie cz no œci zbie ra nia pe³nego ze sta wu in fo r ma cji o sy tu a cji socja l -
no- by to wej prze stê pcy, wa r to rów nie¿ wy ka zy waæ kon tro lo wa ny op ty mizm
w oce nie od dzia³ywa nia tych kar.

Ka ¿ dy ro dzaj orze czo nej kary po wi nien s³u¿yæ na pra wie jed no stki, do le gli woœæ 
za wa r ta w tre œci kary ma na celu reso cja li za cjê, od bie gaj¹c od nie go je dy nie utrwa -
li siê wa d li we me cha ni z my po stê po wa nia przestêpcy.
10. Na le ¿y prze de wszy stkim mieæ na uwa dze, i¿ nowa fi lo zo fia ka ra nia jest tra k -

to wa na jako te o ria wy cho wa nia do wol no œci oraz te o ria ad ap ta cji do wol no œci.
Oz na cza to przy go to wa nie ska za ne go i na ucze nie go po pra wne go pe³nie nia
okre œlo nych ról w œro do wi sku spo³ecz nym, akce p to wa nych po wszech nie form 
za cho wañ jako al te r na tyw wo bec pope³nia nych uprze d nio czy nów za bro nio -
nych i za cho wañ anty spo³ecz nych. Zak³ada two rze nie po zy ty w nych zmian
w o so bo wo œci spra w cy oraz wy rów ny wa nie psy chi cz nych dys fun kcji, po ma ga 
te¿ wdra ¿aæ ca³y pro gram w ¿y cie spra wuj¹c kon tro lê nad jego re a li zacj¹.
Wspo mnieæ tu wa r to o ist niej¹cym du cho wym nu r cie do tycz¹cym wy cho wa -
nia cz³owie ka, któ re go twórc¹ by³ na pocz¹tku lat dwu dzie s tych XX wie ku Ru -
dolf Ste i ner. Przed wcze s na œmieræ tego my œli cie la i fi lo zo fa prze rwa³a roz po -
czê te ba da nia w po wy ¿szym za kre sie; Ste i ner opra co wa³ pro gram wy cho wa nia 
opa r te go na roz wo ju du cho wym cz³owie ka Zak³ada³ on zgod nie z kon cepcj¹
an tro po zo fii ist nie nie w ka ¿ dej jed no st ce pie r wia stka du cho we go, któ ry na le ¿y 
roz wi jaæ. Mo¿e byæ to osi¹gniê te przez ka ¿ de go cz³owie ka, gdy¿ ab so lu t nie
ka ¿ da jed no stka po sia da wro dzon¹ zdo l noœæ do roz wi ja nia we wnê trz nej
m¹dro œci. Nie jest to kwe stia wia ry lecz wie dzy i mo¿e byæ wyko rzy sty wa na
przy udzia le odpo wie dzia l nych pe da go gów do prze kszta³ca nia spo³ecz nej rze -
czy wi sto œci w po¿¹da nym kie run ku.
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11. Fakt pope³nie nia prze stê p stwa jest oce nia ny przez spo³ecze ñ stwo za za cho wa -
nie wy so ce na gan ne, staj¹c siê Ÿród³em ró ¿ no rod nych kon fli któw. W tym za -
kre sie kara jest wiêc spo so bem eli mi no wa nia sy tu a cji kon fli kto wej wœród
ogó³u spo³ecz no œci za rów no w chwi li obe cnej jak i w przysz³oœci. Sta nie siê to
jed nak mo ¿ li we do pie ro po nawi¹za niu wspó³pra cy po miê dzy sprawc¹, ofiar¹
oraz spo³ecze ñ stwem. Po ro zu mie nie bê dzie mo ¿ li we dziê ki wy ko rzy sta niu
me dia cji i zado œæu czy nie niu spo³ecze ñ stwu po przez pod jê cie dzia³añ wy rów -
nuj¹cych stra ty wy nik³e z pope³nie nia czy nu prze stê pcze go na rzecz œro do wi -
ska lo ka l ne go. Na le¿¹ tu taj wsze l kie pra ce o cha ra kte rze spo³ecz nym na te re nie 
ho spi cjów, szpi ta li oraz pra ce in ter we ncyj ne.

Aby wpro wa dziæ w ¿y cie i sto so waæ w pra kty ce na sze rok¹ ska lê, dzia³ania
pod le gaj¹ce te o rii spra wied li we go ka ra nia, na le ¿y w³¹czyæ spo³ecze ñ stwo w rze -
czy wi ste wy ko rzy sta nie kar œred niej mocy i œro d ków pro ba cy j nych. Zwi¹zane jest
to z za pe w nie niem lud no œci od po wied niej w tym za kre sie edu ka cji. 

Wy zna cz ni kiem pa ñ stwa pra wa jest do stê p noœæ do edu ka cji; w Pol sce obe c nie
ogó³ spo³ecze ñ stwa nie jest in for mo wa ny, edu ko wa ny w wy sta r czaj¹cym sto p niu
w za kre sie zwa l cza nia prze stê pczo œci in ny mi œro d ka mi ni¿ re pre sy j ne œro d ki pe nal -
ne, nie po sia da te¿ wie dzy o fa kty cz nej sy tu a cji psy cho spo³ecz nej ska za nych.
Trud no jest pra co waæ na rzecz odst¹pie nia od sto so wa nia kary po zba wie nia wol no -
œci je œli nie ma siê re a l nych szans na za pe w nie nie spo³ecze ñ stwu mo ¿ li wo œci wy -
ucze nia od po wied nich re a kcji spo³ecz nych po staw. Dzi sie j sze po sta wy lu dzi wo -
bec no wej fi lo zo fii ka ra nia maj¹ ra czej cha ra kter fa sa do wy, popu li sty cz ny. Ma to
œcis³y zwi¹zek z fa ktem, i¿ za wy ko ny wa nie kary po no si w g³ów nej mie rze odpo -
wie dzia l noœæ rz¹d oraz do mi nuj¹cy trend po li ty cz ny. Wiê zien ni c two nie od po wia -
da za spo sób wy ko ny wa nia kary. Gdy by dano szan sê spo³ecze ñ stwu – przed sta wi -
cie lom ban ków, po li cji, pra co w ni kom gmin – wy ko ny wa nia kar po œred nich
w fo r mie za sto so wa nia na przyk³ad wol no œci do zo ro wa nej, by³aby re a l na szan sa
w³aœci we go bu do wa nia po staw lu dzi wo bec kary, prze stê pcy i no wo cze s nych me -
tod za po bie ga nia prze stê pcy. Pro gram edu ka cji aka de mi c kiej nie uz na je obe c nie
ko nie cz no œci w³¹cze nia doñ jako przed mio tu obli gato ryj ne go te o rii spra wied li we -
go ka ra nia czy no wej fi lo zo fii ka ra nia.
12. Wci¹¿ pra wo ka r ne, peni ten cja r ne i pro ce so we po sia da cha ra kter prope niten -

cja r ny, wy stê pu je rów nie¿ wie loœæ pod mio tów kszta³tuj¹cych pra wo, zaœ re sort 
wiê zien ni c twa nie po zo sta je odpo wie dzia l nym za kszta³t ist niej¹cych wiê zieñ.
Pro po no wa ne re fo r my mog³yby za ra dziæ obe c nie ist niej¹cej sy tu a cji, wy ma ga
to jed nak prze³ama nia wie lu ba rier. Bez po mo cy wp³ywo wych po li ty ków, ¿a -
den ini cja tor zmian nie ma mo ¿ li wo œci zrea li zo wa nia re form. Po trze b na jest tu
wola po li ty cz na pa r tii po sia daj¹cych wiê kszoœæ pa r la men tarn¹. Tym cza sem
wie lu po li ty ków przez odsy³anie do prze sta rza³ych i nie sku te cz nych te o rii ka r -
nych ne ga ty w nie ge ne ru je œwia do moœæ spo³eczn¹ i pro pa gu je popu li sty cz ny
punkt wi dze nia na spra wy kry mi na l ne.
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Pro mo wa nie wia ry w nie wy sta r czaj¹cy po ziom za ufa nia w sto sun ku do w³adz
pu b li cz nych oraz ni ski po ziom bez pie cze ñ stwa pra wne go stoi w wy ra Ÿ nej sprze cz -
no œci z wpro wa dza niem w ¿y cie kar poœrednich.
13. Prócz tego, wpro wa dze nie no we go sy ste mu re stry kcji ka r nych ro dzi wie le pro -

ble mów orga niza cy j nych. Po ten cja l ne wpro wa dze nie do pod sta wo we go sy ste -
mu ka r ne go po œred nie go ka ra nia wraz z czê œciow¹ eli mi nacj¹ kar wiê zie nia,
mog³oby wywo³aæ si l ny sku tek dla per so ne lu wiê zien ne go; utra ci³by on po zy -
cjê in sty tu cji ka r nej na rzecz or ga nów zbie raj¹cych grzywny, ku ra to rów czy
po li cjan tów. Wy da je siê, i¿ naj wiê kszy mi prze ciw ni ka mi wpro wa dze nia no -
wych san kcji s¹ jed no stki fun kcjo nuj¹ce w ist niej¹cej stru ktu rze orga niza cy j -
nej odpo wie dzia l nej za pro ces ³¹cze nia kar z uwiê zie niem.

14. Ko lejn¹ ba rier¹, na któr¹ na ty kaj¹ siê ini cja to rzy re form jest ba rie ra fi nan so wa
– jak wia do mo bu d¿et pa ñ stwa nie ma mo ¿ li wo œci ucze st ni c twa w ko sztach re -
form skie ro wa nych na wdro ¿e nie kar po œred nich w ob rêb pod sta wo wych in -
sty tu cji pe na l nych.

Ist niej¹ce prze szko dy nie wy klu czaj¹ w spo sób kate go ry cz ny mo dy fi ka cji sy -
ste mu ka ra nia. Na pocz¹tek wy sta r czy za jê cie siê re form¹ po staw spo³ecz nych,
prze ko ny wa niem pro fe sjo nal nych grup zwi¹za nych z dzia³al no œci¹ w sy ste mie,
o ko nie cz no œci usta no wie nia na rzê dzi no wo cze s nej, efe kty w nej, huma ni ta r nej po -
li ty ki kry mi na l nej eli mi nuj¹cej prze stê pczoœæ. W zna cz nie pó Ÿ nie j szym okre sie
na le ¿a³oby wpro wa dziæ pro gra my uty li za cji in fra stru ktu ry wiê zien nej, pro gra my
spe cja l nych szko leñ dla s³u¿by wiê zien nej do tycz¹ce no wych za dañ, pro gram
efektywnego zbierania grzywien. 
15. Bar dzo wa ¿ nym ele men tem w za kre sie zmian sy ste mo wych by³yby zmia ny

w ob rê bie or ga nu s¹du. S¹d po wi nien byæ or ga nem nie za wis³ym przy wy bo rze
œro d ka i po wi nien mieæ mo ¿ li woœæ jego za mia ny w tra kcie wy ko ny wa nia kary. 

Ku ra to rzy sta no wi¹cy gru pê profe sjo na li stów po win ni byæ stron¹ w po stê po -
wa niu s¹dowo- wyko na w czym, w prze ciw ie ñ stwie do roli tera Ÿ nie j szej apa ra tu
wyko na w cze go. Ku ra tor jako spe cja li sta po wi nien sta wiaæ dia g no zê od no œ nie wy -
bo ru w³aœci we go œro d ka ka r ne go i jako or gan wy ko na w czy po wi nien móc ko rzy -
staæ z us³ug wol on ta ria tu. Po wy ¿sze pro po zy cje re form nie s¹ pro mo wa ne przez in -
sty tu cje rz¹dowe. Mimo tego, ist nie je szan sa na prze pro wa dze nie pie r wszej
zmia ny przez stwo rze nie no we go sy ste mu ku ra te li jako pod sta wo we go wa run ku
dla systemu probacji w Polsce.

Pro ba cja jest in wes tycj¹ w lu dz koœæ; daje mo ¿ li woœæ bu do wa nia, a nie ru j no wa -
nia lu dz kiej oso bo wo œci, i w ta kim spo j rze niu po win na tkwiæ si³a fun kcjo no wa nia
no we go sy ste mu karania.

Stresz czen ie

Sy stem pro fi la kty ki i pro ba cji zwra ca uwa gê, i¿ doty ch cza so wa po li ty ka w za kre sie ogra ni cza nia

prze stê pczo œci po zba wio na by³a fun kcjo na l nych i sku te cz nych zwi¹zków osób na ru szaj¹cych

porz¹dek pra w ny z pro fe sjo nal nymi in sty tu cja mi spo³ecz ny mi, któ re mog³y byæ po mo c ne w do pro -

wa dze niu ich na w³aœciw¹ dro gê, a za tem spo sób reso cja li za cji za czê to post rze gaæ jako ofe r tê wiê zi

prze stê pców ze spo³ecze ñ stwem, in te gra cji spo³ecz nej, od bu do wy wiê zi ro dzin nych, zdo by wa nia
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wy kszta³ce nia i za trud nie nia, za bez pie cze nia na d³u¿ szy okres, zna le zie nie mie j s ca pra cy na wol no -

œci. Dzia³ania ta kie po win ny obe j mo waæ pro ce du ry skie ro wa ne na zmia nê za cho wa nia prze stê pców

ale ta k ¿e na zmia nê samo œwia do mo œci spo³ecz nej i re a kcji oto cze nia spo³ecz ne go wo bec osób na ru -

szaj¹cych porz¹dek spo³ecz ny. Na daj¹c kszta³t pra kty cz ny przed sta wio nej fi lo zo fii tra kto wa nia

prze stê pców, g³ówny na cisk k³ad zie siê na jak naj wiê ksze wy ko rzy sta nie reso cja li za cji wspie raj¹cej

w otwa r tym spo³ecze ñ stwie. Spo wo do wa ne jest to tym, i¿ in sty tu cje po mo co we, opie ku ñ cze, wy -

cho wa w cze i tera peu ty cz ne pra kty cz nie nie maj¹ do stê pu do pro gra mów reso cjali zacy j nych, pro fe -

sjo nal nej obs³ugi i pub li cz ne go wspa r cia. Dla te go pro gram reso cjali zacy j ny opie raj¹cy siê na

spo³ecze ñ stwie jest al te r na tyw¹ dla reso cja li za cji insty tucjo na l nej. Spro wa dza siê on do zor gani zo -

wa nia rze czo wych wiê zi po miê dzy sprawc¹ a spo³ecze ñ stwem lo ka l nym, tj. pra wdzi wym zaan ga ¿o -

wa niem prze stê pcy w powi¹za nia lo ka l ne, któ re wy twa rzaj¹ do bra i us³ugi wy ma ga ne przez tê

spo³ecz noœæ. Obe j muj¹ one edu kacjê, za trud nie nie, re kre a cje, dzia³ania so cja l ne i pra kty ki re li gi j ne.

Aby umie œciæ pro gram pro fila kty cz ny b¹dŸ dzia³ania pro ba cy j ne w ka te go rii reso cja li za cji opa r tej na 

spo³ecze ñ stwie, wa ¿ ne wy da je siê stwier dze nie za sad ni czych wiê zi ze spo³ecz no œci¹ lo kaln¹. Isto ta

tych wiê zi za le ¿ na jest od czê stot li wo œci, czasu ich trwania oraz jakoœci stosunków wœród

wykonawców zadañ, podopiecznych oraz spo³eczeñstwa.

Pra wno- ka r nym wy ra zem dzia³añ profila ktyczno -proba cyj nych s¹ san kcje pro ba cy j ne w po sta ci kar

œred niej mocy i kar wol no œcio wych nak³ada nych przez s¹d na prze stê pcê po wy da niu wy ro ku bez

uprzed nie go orze cze nia kary wiê zie nia.

Sy stem pro ba cji uj mo wa ny w fo r mie zinsty tucjo nalizo wa nej pe³ni 3 fun kcje tj.: opie kuñcz¹, kon -

troln¹ i zmia ny spo³ecz nej. Fun kcje te s¹ rea li zo wa ne przez ku ra to rów s¹do wych, oso by pod da ne

pro ba cji i spo³ecze ñ stwo.

Opie ka spo³ecz na spro wa dza siê do pra cy ku ra to ra s¹do we go me tod¹ indy widu a l nych przy pa d ków

(ca se wor ku) i ma na celu za spo ka ja nie po trzeb wy cho wa w czych osób pod opie cz nych ce lem do pro -

wa dze nia ich do po pra wne go fun kcjo no wa nia w spo³ecze ñ stwie.
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