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C yfry  do przemyślenia

J. Bafia w  artykule  pt. „W alka z przestępczością” („PiŻ” n r 6) 
przytacza szereg b. interesujących danych z zakresu sta tystyk i sądowej. 
Ilustru ją one, mimo dość ogólnikowego charakteru, niezwykle plastycz
nie pewne tendencje zarówno w dynam ice przestępczości, jak  i w sto
sowanej w  ciągu wielu ostatnich la t polityce krym inalnej.

Od 1949 r. (wcześniejszych danych artyku ł nie podaje) liczby skaza
nych nieustannie rosną: w 1949 — ok. 161 tys., w 1957 już ok. 176 tys., 
a w  1958 prawdopodobnie przeszło 200 tys. skazanych. W zrost do
tyczy przede wszystkim  przestępstw  przeciwko m ieniu oraz w ybryków 
chuligańskich.

Ten groźny stan  rozkw itu przestępczości pogłębiają tendencje rozwo
jowe recydyw y. W 1954 r. recydywiści stanow ili 17,9% ogółu skaza
nych, a w 1957 już 19,2%,. W grupie recydyw istów  w zrasta jeszcze 
silniej odsetek osobników trzykro tn ie  i więcej naw et razy karanych. 
A utor kom entuje te liczby następująco: „Są to dane b. alarm ujące, 
św iadczą one o tworzeniu się grupy osób, 'które są mocno z zakładem 
karnym  związane. Świadczą one o wyraźnej tendencji rozwojowej tej 
szczególnej grupy osób”.

Mówiąc zupełnie jasno, oznacza to, że nasza polityka krym inalna nie 
potrafiła zapobiec silnem u wzrostowi środowiska zawodowych prze
stępców.

Jak  kształtu je się ta polityka krym inalna w  świetle danych sta tys
tyk i sądowej? Dwa pozornie sprzeczne zjawiska rzucają się w oczy. 
Z jednej —■ wypieranie grzywny przez karę pozbawienia wolności (w 
1950 r. wym ierzono grzywnę jako karę zasadniczą w  32,5% skazań, 
w 1957 już tylko w 16,4%), z drugiej — wzrost warunkow ych zawieszeń 
kary  pozbawienia wolności (w 1952 r. zawieszono 32,7% kar aresztu 
lub więzienia do lat 2, w 1957 r. 56,2%).

Przytoczyliśm y tylko kilka najbardziej znam iennych cyfr. A rtykuł 
zawiera ich znacznie więcej. K om entarze, k tórym i zaopatrzył je autor, 
są zwięzłe i unikają zbyt daleko idących wniosków. W arto w  każdym 
razie przytoczyć z nich przynajm niej to jedno zdanie: „Sądzić należy, 
że ta potężna dawka sta tystyk i stanowić będzie podstawę do niejednej 
refleksji” .


