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dorobku autora z praktycznego punktu widzenia. Właśnie te praktyczne względy, 
odpowiadaj ąoe interesowi społecznemu z górą 1 milioma narciarzy w  Polsce, stano
wią — przy niewątpliwej teoretycznej wartości pracy doktorskiej — wystarczającą 
przesłankę do jej opublikowania w druku, czego gorąco życzę narciarstwu i Ko
ledze drowi Andrzejowi Rozmarynowiczowi.

adw. Jan  Żurowski

nej odległości; na szlakach tu rystyczn ych —nartostradach stosuj w  m iarę możliw ości reguły  
ruchu prawostronnego; W razie potrzeby ostrzegaj sygnałem  głosowym: EO!
Przy krzyżow aniu  torów jazdy zostaw  pierw szeństw o jadącemu w olniej, a także  znajdujące
m u sią poniżej.
Zwracaj uwagę na zjeżdżających, szczególnie jeżeli rozpoczynasz zjazd; podchodź tak, aby tor 
zjazdu był w olny.
N ie za trzym uj sie na przew ężeniach, na zakrętach ani w  żadnych m iejscach, w  k tórych  
utrudniasz zjazd  drugim.
Pomagaj m niej spraw nym  narciarzom radą; w  razie w ypadku  udziel w  m iarę m ożliwości po
m ocy lub ją  zorganizuj.
Dbaj kondycje; na nartach korzysta j ze szkolenia pod k ierunkiem  instruktora: nauczysz  sie 
prędzej i prawidłowo.
Nie zjeżdża j zb y t blisko toru wyciągu narciarskiego; nie przecinaj go; czekając nie usta 
w iaj sie na trasie zjazdu.
Dla własnego dobra i bezpieczeństw a stosuj się do ostrzeżeń l zakazów  um ieszczonych na 
znakach narciarskich: korzysta j z  Inform acji narciarskiej.
Pam iętaj, że odpowiadasz za wyrządzoną drugiem u szkodę szczególnie w tedy , gdy postępu
jesz sprzecznie z zasadami zatoartym i w  K odeksie Narciarskim .
Kodeks N arciarski radzi i ostrzega!
Narciarzu! Bądź ostrożny!

RECENZJE

1.

L. T y s z k i e w i c z :  Badania osobopoznawcze w prawie karnym, Wydawnictwo 
Prawnicze 1975, s. 276

Ukazanie się na rynku księgarskim 
tej książki trzeba powitać z dużym 
zadowoleniem. Problematyka badań 
osobopoznawczych, od dawna już do
strzegana, nie doczekała sdę kom
pleksowego opracowania przez praco
wników nauki prawa karnego. Proble
my osobowościowe, począwszy od kie
runku biologicznego w prawie karnym 
nabierały coraz to poważniejszego 
uznania zarówno w teorii jak i w 
praktyce zwalczania przestępczości. 
Szczególnie w dzisiejszej dobie pro

blemy osobowości sprawców prze
stępstw zajmują czołową pozycję w 
walce z przestępcami. Trudno sobie 
wyobrazić wymiar sprawiedliwości, 
który by się nie opierał na konkret
nych danych osobowościowych i zgro
madzonej wiedzy w tym względzie. 
Uwzględnienie tych danych w każdym 
etapie zwalczania przestępczości przez 
wszystkie organy w nich uczestniczą
ce, a więc przez milicję, prokuraturę, 
adwokaturę, sąd i służbę penitencjar
ną, stwarza gwarancje prawidłowego
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wymiaru sprawiedliwości i skutecznej 
walki z przestępczością.

Autor szeroko zaplanował swoją 
pracę, pragnąc w ten sposób, jak to 
zapowiedział w słowie wstępnym, 
przedstawić całokształt problematyki 
badań osobopoznawczych. Rozpoczyna 
od zagadnień wstępnych, przedstawiając 
pojęcie samego terminu „badań oso- 
bopazinawczych”. 'Przyjmuje więc, że 
„badania osobopoznawcze” to wszelkie 
procesy poznawcze oraz ich wyniki do
tyczące sprawcy czynu zabronionego i 
jego warunków środowiskowych. Tak 
rozumiane badania osobopoznawcze, 
„poza stosunkowo nielicznymi wyjąt
kami, nie są jeszcze na co dzień sto
sowane w praktyce wymiaru sprawie
dliwości”. Dalej, autor jest zdania, że 
badania osobopoznawcze nie mają 
właściwej rangi w przepisach praw
nych ii w  naukach prawniczych. Bada
nia takie są skomplikowane, ponieważ 
me mieszczą się w matmach jednej gałęzi 
prawa czy jednej nauki penalnej. Do 
słusznego tego stanowiska można do
dać jedynie to, że problematyka oso- 
bopoznawcza wykracza nawet poza na
uki penalne i że przy jej opracowy
waniu nie sposób ich pominąć. Są to 
bowiem nauko, któme już wcześniej za
jęły się tym problemem i osiągnęły 
znaczne efekty. Nauki penalne zatem 
muszą korzystać z dorobku innych na
uk. Stąd postulat interdyscyplinarnej 
integracji badań jest całkowicie słusz
ny.

W rozdziale drugim przedstawiono 
potrzebę badań osobopoznawczych w 
świetle prawa karnego zarówno pol
skiego jak i innych państw, prawa 
przy tym dawnego w jego rozwoju 
historycznym oraz prawa obecnie obo
wiązującego. Badania osobopoznawcze 
były też przedmiotem obrad między
narodowych kongresów (w 1925 roku 
w Londynie, a w 1950 r. w Hadze). 
Badania osobopoznawcze mają pod
stawowe znaczenie dla szczególno-pre- 
wencyjnego i resocjalizacyjnego mode

lu prawa karnego. W systemie socja
listycznym, opartym w znacznej mie
rze na resocjalizacji, badania osobo
poznawcze są konieczne, i to już w 
fazie postępowania poprzedzającego 
wydanie wyroku. Autor wymienia na
stępnie liczne przepisy prawa kar
nego, które wskazują na potrzebę pro
wadzenia badań osobopoznawczych. Są 
to w szczególności przepisy prawa kar
nego materialnego, a prócz tego jeden 
przepis z dziedziny prawa karnego 
procesowego oraz również jeden — 
prawa karnego wykonawczego. Należy 
dodać, że nie są tu wyszczególnione 
wszystkie przepisy powyższych trzech 
kodeksów (¡wymieniam tu przykładowo 
chociażby trzy następujące: art. 80 k.k., 
91 § 2 k.k. i 37 k.k.w.). Szkoda, że 
autor nie wzbogacił swej pracy prze
pisami wykonawczymi do niektórych 
przepisów kodeksów, które w sposób 
szczegółowy zajmują się problemami 
osobowościowymi.

W rozdziale trzecim zajęto się cha
rakterystyką kryminologii klinicznej, 
która z trudem zdobywa sobie miejsce 
w naukach karnych. Sam termin kry
minologia kliniczna nie jest szczęśliwie 
dobrany, zwłaszcza ze względu na 
swój przymiotnik. Zajmuje się ona o- 
praoowanuiem opdmdii o przestępcy, za
wierającej diagnozę, prognozę i ewen
tualnie wskazówki co do postępowa
nia z nim.

Rozdział czwarty przeznaczony zo
stał na determinanty ludzkiego zacho
wania ze szczególnym uwzględnieniem 
zachowań przestępczych. Po dokona
nym przez autora wprowadzeniu do 
właściwego tematu przedstawiono naj
pierw czynniki somatyczne, wśród 
których znalazły się organizm i jego 
funkcje, problematyka dziedziczności, 
stan zdrowia fizycznego, system ner
wowy i hormonalny oraz wygląd zew
nętrzny, a następnie czynnika środo
wiskowe, ich typy oraz ich oddziały
wanie. Uwzględniono tu liczne środo
wiska: naturalne, makrospołeczne, re
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gionalne, rodzinne, szkolne, wojskowe, 
miejsca pracy i inne. Następnie autor 
zajął się czynnikami sytuacyjnymi, 
psychicznymi, czynnikami złożonymi 
(jak wiek, płeć i status społeczno-eko
nomiczny) oraz trybem życia. Chciał
bym itu zwrócić uwagę na sprawę 
geografii przestępczości, według której 
przestępczość nie występuje równo
miernie w poszczególnych wojewódz
twach. Niektórych zjawisk nie można 
wyjaśnić bez pogłębionych badań. 
Mam tu na myśli województwo kato
wickie, mające najwyższy procent lud
ności miejskiej, a mimo to wykazujące 
zarazem najniższe nasilenie przestęp
czości w  miastach i prawie najniższe 
na wsi.

Dla tematu pracy istotnym zagad
nieniem są prawnokarne środki walki 
z przestępczością, ich stosowanie i sku
teczność, które wypełniają rozdział 
piąty. W systemie środków stosowa
nych wobec dorosłych wymieniono — 
oprócz kar (zasadniczych i dodatko
wych), środków zabezpieczających, 
ośrodka przystosowania społecznego, 
wolności dozorowanej, nawiązki, pole
ceń i skazań z odstąpieniem od w y
mierzenia kary — ulgi warunkowe i ul
gi bezwarunkowe. Do pierwszych zali
czono warunkowe umorzenie postępo
wania, warunkowe skazanie (chodzi tu 
zapewne o warunkowe zawieszenie 
wykonania kary pozbawienia wolności, 
której to instytucji nie powinno się, 
moim zdaniem, zastępować skrótem 
„warunkowe skazanie”, ponieważ taka 
instytucja istnieje w innych systemach 
prawa karnego i znacznie się różni od 
naszego warunkowego zawieszenia) i 
warunkowe przedterminowe zwolnie
nie. Sam autor ma wątpliwości, czy 
wymienione instytucje trafnie zostały 
zaliczone do ulg albo czy trafnie wy
eksponowano w nich moment ulg. 
Osobiście mam wątpliwości, czy środek 
kamy może być w ogóle określony ja
ko ulga. Trzeba tu odróżnić etap orze
kania od etapu wykonania. W drugim

etapie, np. w  systemie penitencjarnym, 
ulgi mają swoje określone znaczenie 
jako dodatnie środki oddziaływania; są 
one stosowane jako swoiste nagrody 
za dobre, przykładne postępowanie w  
czasie wykonania kary pozbawienia 
wolności. Zachodzi tu zatem podobne 
postępowanie jak w pedagogice. Nato
miast wymienione wyżej trzy warun
kowe środki karne nie mają i nie mo
gą mieć charakteru nagrody-ulgi za 
popełnienie przestępstw w określonych 
war unikach. Dlatego proponuję zastą
pienie terminu „ulgi warunkowe” ter
minem „środki warunkowe”. W wa
runkowych środkach karnych znajdzie 
się wyrażenie społecznego potępienia 
sprawcy, czego nie zawierają ulgi.

Problematyka rozdziału piątego skła
nia może najbardziej do polemiki. Czy 
rzeczywiście warunkowe umorzenie 
postępowania, warunkowe zawieszenie 
i warunkowe przedterminowe zwolnie
nie zostały słusznie zaliczone do środ
ków o jednej tylko funkcji wycho
wawczej? Warunkowe zawieszenie jest 
przecież środkiem karnym, i to samo
istnym, zawierającym element potę
pienia, a w pewnym zakresie także 
element dolegliwości i odwetu. Cho
ciaż zalicza się go do środków reali
zujących głównie cele prewencji indy
widualnej, zawiera on także — w  
znacznie mniejszej mierze — cele pre
wencji ogólnej. Podobna sytuacja za
chodzi przy warunkowym umorzeniu 
i warunkowym przedterminowym zwol
nieniu, chociaż to ostatnie jest środ
kiem niesamoistnym i stosowanym 
sukcesywnie. Czy zatem nie należałoby 
zaliczyć ich do środków o dominują
cej funkcji wychowawczej mimo 
stwierdzania autora, że tego rodzaju 
środków brak?

Autor wymienia karę 25 lat pozba
wienia wolności jako osobny rodzaj 
kary, niezależny od kary pozbawienia 
wolności (s. 121), lecz pomija ją przy 
zaliczaniu środków do poszczególnych 
funkcji. A czy kara ta nie należy do
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funkcji eliminacyjnej jako dominują
cej (wprowadzono ją w miejsce kary 
dożywotniego więzienia) z funkcjami 
ubocznymi: wychowawczą i odweto
wą?

Inny dyskusyjny problem — to sku
teczność środków karnych. Tym chcę 
się zająć nieco szerzej ze względu na 
jego wagę. Autor przytoczył szereg 
prac i wyłuszczył z nich nieomal w y
łącznie same wyniki badań efektyw
ności środków karnych. Nie są to jed
nak ani wszystkie prace, ani też wszy
scy aiutarzy, którzy się zajmują tą 
problematyką. Zajmę się jednak sta
nowiskiem zajętym przez autora w 
podsumowaniu.

Stwierdza się więc w nim, że „do
tychczasowe wyniki badań nad sku
tecznością różnych środków karnych 
n i e  s ą  z a d o w a l a j ą c e  (podkreśl, 
moje — J.W.), ponieważ nie objęto ni
mi wszystkich środków (...)”. Jeżeli 
autor miał na widoku badania nad 
środkami stosowanymi już na podsta
wie nowej kodyfikacji karnej, to za
jęte przezeń stanowisko jest w zasadzie 
słuszne. Z przytoczonych badań wyni
ka jednak, że autorowi chodziło o 
zbadanie tego problemu w ogóle jako 
tematu. A jeśli tak, to okoliczność, 
czy badania obejmują wszystkie środki 
dla danego okresu, czy też nie, nie 
ma większego znaczenia. Moim zda
niem polskie badania obejmują, choć 
w  różnym zakresie, wszystkie środki 
karne stosowane do roku 1969. Jed
nym z  celów tych badań było dostar
czenie odpowiednich wyników kodyfi- 
katorom naszego prawa karnego. Nie
które wyniki badań istotnie zostały wy
korzystane w procesie tworzenia nowe
go systemu karnego1. Dla przykładu 
można by tu podać pracę na temat kary 
dożywotniego więzienia w Polsce * *, któ

rą autor pominął. ¡Badania m in. nad 
efektywnością tej kary, która w  żad
nym razie nie okazała się dożywotnią* 
dostarczyły kodyfikatorom takich 
materiałów, że wyeliminowali ją z 
obecnie obowiązującego kodeksu kar
nego. Wykorzystano także badania nad 
efektywnością warunkowego zawiesze
nia wykonania kary (badania Gene
ralnej Prokuratury), stwarzając obec
nie szersze możliwości jego wykorzys
tania.

Wykorzystane zostały także badania 
nad recydywą, prowadzone przez ze
spół S. Batawii w Instytucie Nauk 
Prawnych PAN.

W omawianej tu kwestii należy chy
ba wyrazić żal, że zdecydowana więk
szość publikacji na temat efektywno
ści kar ukazała się zbyt późno, bo 
już po uchwaleniu obecnych kodeksów 
karnych, i dlatego nie mogły one być 
w pełni wykorzystane. Na usprawie
dliwienie tych autorów trzeba powie
dzieć, że tendencje do prowadzenia ba
dań nad efektywnością środków kar
nych pojawiły się stosukowo późno, 
gdyż dopiero po 1960 roku (po II Kon
gresie ONZ w Londynie) *. Ponadto 
niektóre wyniki tych badań nie do
czekały stię, miiesitety, wcześniejszych 
publikacji.

Obecne kodeksy karne wprowadziły 
szereg istotnych zmian w rodzajach 
kar, zasadach ich orziekaniia i wyko
nywania. Spowodowały zatem stosun
kowo krótką przerwę w badaniach. 
Dla ścisłości trzeba jednak powiedzieć, 
że już od paru lat ukazują się publi
kacje na temat efektywności nowych 
środków karnych, jak np. kary ogra
niczenia wolności, a nawet nadzoru 
ochronnego. Pełne badania będą mogły 
być prowadzone dopiero w  bieżącym r, 
i następnych latach. Jeśli chodzi o

i S. W a l c z a k :  Z problem atyki p ro jek tu  kodeksu karnego wykonawczego, PIP  1968, 
n r 4, s. 5.

* J. W ą s i k :  K ara dożywotniego więzienia w  Polsce, W arszawa 1963, s. 170.
• S. W a l c z a k :  Współczesne tendencje  w  dziedzinie pracy  pen itencjarne j w  zwalczaniu 

przestępczości, P iP  1961, n r 5.
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dotychczasowe wyniki badań, to mają 
one i ten' walor, że będą mogły służyć 
celom porównawczym, jeśli tylko bada
cze dostosują swoje materiały do kry
teriów dobonu z poprzednich prac.

Autor wyraża dalej pogląd, że „naj
częściej stosowane kryterium skutecz
ności środków (w postaci wskaźnika 
recydywy) jesiit n a  o g ó ł  z a w o d 
ni e (podikr. moje — J.W.). Tezę tę po
piera .trzema argumentami.

Takie dość zdecydowane stanowisko 
skłania mnie do polemiki także z tego 
względu, że osobiście reprezentuję in
ny pogląd w tej materii. Nie jest to 
zresztą tylko mój punkt widzenia. 
Można przytoczyć szereg autorów, 
którzy uznając kryterium recydywy 
za niedoskonały miernik skuteczności 
środków karnych, jednocześnie są zda
nia, że jest on spośród innych naj
lepszy.

W pogłębionej i uogólniającej ten 
temat pracy T. Szymanowski wyraźnie 
stwierdza, że p i e r w s z y m  n a j 
w a ż n i e j s z y m  k r y t e r i u m  e- 
f e k t y w n o ś c i  j e s t  b a d a n i e  
r e c y d y w y  s k a z a n y c h  po w y 
k o n a n i u  ś r o d k ó w  k a r n y c h 4. 
Akcentuje dalej, że operowanie tym 
kryterium wynika z jego o b i e k t y w 
n o ś c i  (podkr. moje. — J.W.). Autor 
ten przytacza szereg prac polskich i 
zagranicznych, w których podkreśla 
się znaczenie recydywy jako kryterium 
badań efektywności środków karnych. 
Wymienia więc tafcieh autorów, jak 
K. O. Christiansena, H. Góppingera, 
R. Hooda, F. T. Kuźniecowa, L. Ler- 
nella, B. S. Nikiforowa, P. E. Podymo- 
wa, R. F. Sparksa, W. Szmarowa, T. 
Szymanowskiego, J. Wąsika, L. T. 
Wilkinsa i W. Woltera. Dorzuciłbym 
jeszcze szereg nazwisk polskich bada
czy, wśród których znaleźliby się: S. 
Batawia, K. Buchała, T. Cyprian, E. 
Janiszewska-Talago, B. Jarzębowska-

-Baziak, A. Kobus, I. Korzewnikow, B. 
Kowalska-Erlich, J. Malec, W. Mo
szyński, H. Naumowicz, Z. Ostrihań- 
ska, M. Rudnik, J. Sikora, S. Szelhaus, 
A. Tobis, J. Tuchan Mirza-Baranow- 
ska, S. Walczak, P. Wierzbicki. Więk
szość spośród tych autorów zdaje so
bie sprawę z nieprecyzyjności omawia
nego narzędzia pomiaru efektywności, 
ale jednocześnie nie widzi obecnie in
nego jako lepszego. Przyjęcie jednego 
z różnych lub kilku kryteriów badań 
zależeć będzie od wielu czynników,
m.in. również od wielkości masy ba
dawczej. Duża masa badawcza zmu
sza do ograniczenia kryteriów badaw
czych i wybrania głównie takiego, 
który daje rękojmę zakończenia prac 
w możliwie krótkim czasie. Mała ma
sa badawcza stwarza możliwość po
szerzenia metod badawczych i podję
cia w nich także tych, które są nie
wątpliwie .trudniejsze.

Obierając recydywę jako kryterium 
badawcze efektywności środków kar
nych, spełniamy zasadnicze zadanie, 
jakie postawił ustawodawca prawu 
karnemu, mianowicie żeby przestępcy 
nie popełniali nowych przestępstw lub 
żeby osiągnęli poprawę społeczną5 6. 
Pierwsze zadanie jest minimalistyczne, 
drugie — maksymalistyczne. Oczywiście 
to kryterium nie odpowie nam na py
tanie, jakie przyczyny miały wpływ 
na popełnienie przestępstw, ale też nie 
rości ono sobie żadnych do tego u- 
prawnień. To kryterium pozwoli jedy
nie odpowiedzić na pytanie, z jakimi 
efektami stosowane są środki karne 
w walce z przestępczością. Oczywiście 
niezbędne tu będzie zastosowanie mo
żliwie jednorodnych grup badawczych 
dla celów porównawczych. Bardziej po
głębione badania wskażą na zależność 
lub na jej brak w aspekcie wysokości 
kar, rodzajów przestępstw, wieku 
sprawców, ich pozycji społecznych,

4 T. S z y m a n o w s k i :  N iektóre problem y metodologiczne badania efektyw ności środ
ków karnych , „Zeszyty Naukoiwe IBPS MS” , 1974, n r 1, s. 54 i n.

6 A rt. 80 §§ l k .k . w związku z a rt. 50 § 1 i np. z a rt. 90 § 1 k.k.
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środowiska, systemu wykonania itp. 
Sądzę, że już choćby tafcie badania 
będą cenne dla praktyki przy zwal
czaniu przestępczości (która potrzebuje 
szybkich wyników), dla kodyfikatorów 
oraz dla nauki.

Powracam do trzech argumentów, 
którymi autor uzasadnia swoją tezę, 
że kryterium recydywy jest na ogól 
zawodne.

Pierwszym tym argumentem jest 
stwierdzenie, iż „nowe przestępstwo o- 
soby karanej może być przestępstwem 
powypadkowym, miie świadczącym o tym, 
że poprzednio odbyta kara nie odnio
sła pozytywnego skutku” (s. 151). W 
zasadzie na ten argument odpowie
działem już wyżej. Żądanie ustawo
dawcy, aby kary osiągnęły swój cel 
tj. ndepopełniianiie przestępstw, obejmu
je tak przestępstwa umyślne jak i nie
umyślne. Ustawodawca bowiem nie 
wprowadza tutaj żadnego ograniczenia, 
jak to czyni np. przy określeniu pod
staw odwołania warunkowego przed
terminowego zwolnienia (art. 95 § 1 i 2 
k.k.) lub odwołania warunkowego za
wieszenia wykonania kary. Popełnienie 
zatem każdego nowego przestępstwa 
wskazuje na nieskuteczność zastosowa
nego środka. Warto by było przy tym 
wiedzieć, co należy rozumieć przez po
jęcie przestępstwa przypadkowego, któ
rego popełnienie miałoby świadczyć o 
fakcie pozytywnego oddziałania po
przedniej kary.

W drugim zdaniu pierwszego argu
mentu autor stwierdza, że „niepopeł- 
nienie nowego przestępstwa nieko
niecznie wyłącza utrzymywanie się 
społecznie 'nagannego trybu życia”. To 
spostrzeżenie jest całkowicie słuszne. 
Ale także z punktu widzenia prawa 
karnego fakt nagannego trybu życia 
nie jest tak groźny jak popełnienie 
nowego przestępstwa. Naganny tryb 
życia nie jest obojętny dla walki z 
przestępczością. Może on bowiem pro
wadzić do popełnienia nowych przes
tępstw, ale też i nie musi. Naganny

tryb życia nie jest bezpośrednio zwal
czany przez prawo karne; może on 
jest korygowany także inną działalno
ścią. Na pewno słuszna jest teza, iż 
ten, kto prowadza nienaganny tryb ży
da, nie popełni przestępstwa, a ten. 
kto popełnia przestępstwo, będzie 
uznany za takiego, który nienaganne
go trybu życia nie prowadzi. Ustawo
dawca dostrzegł wagę trybu życia 
człowieka i dlatego uznał, że kary 
powinny wywrzeć taki wpływ żeby 
sprawca przestrzegał porządku praw
nego. W innych natomiast przepisach 
ustawodawca uznał karę za niezbędną 
przesłankę do oceny skazanego, skła
dającą się na podstawę do zastoso
wania np. warunkowego przedtermi
nowego zwolnienia. Zdaję sobie spra
wę z wielkiego uproszczenia powyż
szego stwierdzenia, ale na głębszą 
wnikliwość w tej materii nie ma tu 
miejsca.

W drugim argumencie autor stwier
dza, że „niepopełnienie nowego przes
tępstwa po zastosowaniu środka nie 
świadczy o tym, że był on potrzebny 
i odniósł pożądany skutek”. Wydaje 
się, że z takiego poglądu można wy
snuć wniosek o ndecelowości poprzed
niego ukarania, chyba że będzie nim 
tylko odwet, co, jak sam autor uznał, 
jest niemożliwe do stosowania w na
szych systemach. Jeżeli po wykonaniu 
środka karnego skazany nie popełnia 
nowego przestępstwa, to można uznać 
ze znacznie większym prawdopodo
bieństwem, że jest to raczej bez
pośredni lub pośredni skutek kary ani
żeli postawy skazanego, która nie poz
woliłaby mu popełnić nowego przes
tępstwa nawet wtedy, gdyby nie sto
sowano żadnego środka karnego, jak 
twierdzi autor. Ten pogląd wywodzi 
się prawdopodobnie z takiego stwier
dzenia, iż są także ludzie, którzy nie 
popełniliby żadnego „przestępstwa” na
wet wówczas, gdyby w ogóle mtie były 
one zabronione. Niewątpliwie, tacy lu
dzie są, ale trudno sobie wyobrazić,

6 — Palestra
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aby taką właśnie postawę prezentował 
były skazany.

Trzeci argument wywodzi się z oce
ny porównywalności wskaźnika recy
dywy przy różnych środkach karnych. 
Autor twierdzi, że „wskaźnik recydy
wy nie ma żadnego znaczenia poznaw
czego, gdy badanie nie dotyczy do
statecznie jednorodnej grupy.” Autor 
jest zdania, że jednorodnych grup po
równawczych nie ma i dlatego z po
równania efektywności warunkowo 
zwolnionych ze zwolnionymi na koniec 
kary „mde można wyciągać wniosku o 
większej sikiUitecznoścd tego lub tamtego 
środka, albowiem z warunkowego 
zwolnienia korzystają osoby o dobrej 
opinii w odróżnieniu od tych, któ
rym odmówiono udzielenia warunko
wego zwolnienia” (s. 151—152). Jest to 
pogląd dość powszechny, ale tylko z 
pozoru słuszny. Każdy ze środków od
działuje odmiennie, w innych płasz
czyznach i w zależności od swego 
charakteru. Wspólny jest tylko ich 
cel. Mają one za zadanie osiągnięcie 
tego, o czym już wyżej pisałem, ale 
trzeba to znowu powtórzyć, że skaza
ni mają przestrzegać porządku praw
nego, a w szczególności nie powinni 
¡»pełnić ponownie przestępstwa. Jest 
to zresztą dyrektywa ustawodawcza 
skierowana do aparatu zwalczania 
przestępczości. Sąd, opierając sie na 
wszystkich materiałach sprawy, orzeka 
taką karę, która działając w zakresie 
prewencji szczególnej i ogólnej, stwa
rzałaby uzasadnione przekonanie o jej 
niezawodnej skuteczności. Orzekając 
zatem karę pozbawiania wolności w 
różnych jej wysokościach lub różne 
rodzaje kar, sąd daje przez to w y
raz stanowisku co do celowości takie- 
ga a nie innego sposobu zwalczania 
przestępczości. Tymczasem w trakcie 
wykonania np. kary pozbawienia wol
ności okazuje się niekiedy, że 'już 
wcześniej, aniżeli ustalił to sąd orze •

kający, można osiągnąć cel kary bez 
potrzeby wykonywania jej do samego 
końca •. W stosunku jednak do in
nych skazaąych cel ten może być osią
gnięty dopiero po odbyciu całej kary 
orzeczonej wyrokiem. Jest to zatem 
przesunięcie w czasie osiągnięcia za
dań kary. Aby móc wcześniej zwolnić 
przedterminowo, musi się oczywiście 
zbadać, czy istnieją po temu podstawy. 
Takie podstawy przedstawione są w  
opiniach zakładów kannych, z których 
to opinii powinna wynikać pozytywna 
sylwetka ubiegającego się o warunko
we zwolnienie. Zasada indywidualiza
cji przejawia się także w tym, że 
zastosowane środki i metody oddzia
ływania osiągają u jednych skutek 
wcześniej, a u drugich później, o czym 
sąd orzekający nie musi wiedzieć. 
Stąd też jedni są zwalniani wcześniej, 
tuż po odbyciu minimum kary, drudzy 
zaś nieco później, a jeszcze inni do
piero po odbyciu kary w całości.

Wydaje się zatem, że nie można 
twierdzić, iż przy warunkowym zwol
nieniu są „lepsi” skazani aniżeli przy 
zwalnianiu pod koniec kary. Najpraw
dopodobniej jest to zasługa pracy post
penitencjarnej i środka w postaci wa
runkowego zwolnienia. O tym, że tak 
jest istotnie, przekonuje nas bliższa 
analiza obu grup badawczych. Okaziuje 
się, że różnice między nimi były tylko 
minimalne. W obu grupach były osoby 
z pozytywnymi opiniami, przeciętnymi 
oraz z negatywnymi. O słuszności te
go stanowiska przekonuje także fakt 
istnienia powrotów do przestępstwa — 
tak po stronie warunkowo zwolnion- 
nych jak i po odbyciu kary w całości 
— a przecież według założeń nie po
winno ich być w ogóle ani po jed
nym, ani po drugim rodzaju zwolnie
nia.

Jeżeli zatem obydwie grupy porów
nawcze są homogeniczne, a różnią się 
tylko jedną cechą (w naszym wypadku

• J . W ą s i k :  Pow rotność do przestępstw a osób w arunkow o zwolnionych, NP 1972, n r 5, 
■. »47 i n.
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podstawą zwolnienia), to wówczas za
chowany został podstawowy warunek 
tego typu badań. W konsekwencji mo
żna wyciągnąć z tego wniosek o moż
liwości porównywania różnych środ
ków pod względem ich efektywności.

Pozytywna prognoza społeczna wy
nikająca z oporni zakładu karnego a 
ustalana przez sąd penitencjarny przy 
rozpatrywaniu wniosku o warunkowe 
zwolnienie, stanowiąca podstawę do 
formułowania poglądu o tym, że są to 
„lepsi” skazani, potrzebna jest także 
nawet w razie zbliżania się końca od
bywania kary. Wymaga tego dyrek
tywa ustawodawcza oraz oparta na 
niej działalność sądu w zakresie o- 
rzecznictwa, a następnie wykonania 
kary. Dlatego też badając skuteczność 
środków karnych, musimy przyjąć za 
punkt wyjścia, iż omawiany cel ma 
być osiągnięty przy każdym rodzaju 
i wysokości kary oraz zastosowanego 
danego środka lub tej czy innej me
tody w czasie jej wykonywania. Je
żeli jednak w czasie badań wynikną 
znaczne różnice między zastosowanymi 
środkami, to najprawdopodobniej o- 
znacza to, iż przyczyny należy szukać 
w bardziej lub mniej trafnie orzeczo
nym i wykonywanym potom samym 
środku. Warto tu jeszcze powiedzieć 
o podstawowej kwestii mającej za
sadnicze znaczenie przy tego rodzaju 
badaniach. Chodzi tu mianowicie o 
końcowy efekt działalności sądowej i 
penitencjarnej. Skazany po odbyciu 
kary powinien być przygotowany na 
pokonywanie wszelkich trudności, ja
kie napotka na wolności, i to w takim 
stopniu, żeby mógł sobie z nimi pora
dzić. Wszelka działalność o charakte
rze postpenitencjarnym powinna być 
tylko dodatkową pomocą. Jednakże 
potrzeba jej szerokiego zastosowania 
oznacza, m. zd., że skazany niie ¡został 
w należytym stopniu przygotowany do 
pokonywania powyższych trudności.

Rezygnacja z kryterium recydywy 
prowadzi przede wszystkim do niemo

żliwości porównywania dwóch środ
ków. Natomiast wynik osiągany przy 
stosowaniu jednego tylko środka nie 
może nam wskazać, czy jest on 
skuteczniejszy od innych, czy też nie. 
Tymczasem praktycy czekają właśnie 
na te rezultaty wiedząc, że dzisiaj w 
każdej działalności gospodarczej i spo
łecznej trzeba się orientować na co
raz to większą przydatność i efek
tywność każdej pracy. Przerzucenie 
tego ciężaru na sądy i prokuratury 
nie załatwia i nie może załatwić spra
wy z różnych, często obiektywnych 
przyczyn. Najlepszym zatem wyjściem 
tutaj z sytuacji jest dalsze prowadze
nie badań nad efektywnością środków 
karnych, według kryterium recydywy, 
przez placówki naukowo-badawcze, co 
zresztą nie wyłącza wspólnych czy 
osobnych prac praktyków (oczywiście 
przy zachowaniu odpowiednich reguł 
metodologicznych i organizacyjnych).

W rozdziale szóstym przedstawiono 
problematykę metodologii badań oso- 
bopoznawczych, którą autor dzieli na 
pełne badania osobo poznawcze i u- 
proszczone badania osobopoznawcze. 
Opowiada się on za badaniami pier
wszego typu, słusznie uznając je za 
bardziej przydatne dla praktyki w y
miaru sprawiedliwości. Obejmowałyby 
one zebranie podstawowych danych 
(z badań środowisk społecznych, psy
chologicznych, ogólnolekarskich, ne
urologicznych, psychiatrycznych i in
nych, ich interpretację, s-porządzienie 
zaleceń co do stosowania prawnokar- 
nych środków walki z przestępczością 
oraz badania sprawdzające i korek
cyjne. Autor zdaje sobie sprawę z du
żych trudności przeprowadzenia ta
kich badań ze względu na aspekt 
wszechstronności, który wymaga zaan
gażowania znawców wielu specjalności. 
Ponadto nie dla wszystkich spraw tak 
pojęte badania są konieczne. I stąd 
postulat autora, żeby uprościć badania 
osoboipoznawcze. Za niezbędny w tych 
badaniach uznaje autor •wywiad szcze
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gółowy środowiskowy, uwzględniający 
nie tylko środowisko badanego, ale 
także samego badanego na tle tego 
środowiska. Dopiero tak zebrane ma
teriały stworzą podstawę do ustalenia, 
czy konieczne są dalsze badania. 
Autor przywiązuje dużą wagę do spec
jalistycznego przygotowania osób ma
jących przeprowadzać takie właśnie 
badania.

Problemom służb powoływanych do 
badian osobopoznaiwczych poświęcony 
został rozdział siódmy. Autor wymie
nia tu wiele placówek i służb do pro
wadzenia badań osobopoznawczych, 
których działalność napawa optymi
zmem, choć sama liczba spraw, w któ
rych przeprowadza się wyspecjalizo
wane badania osobopoznawcze, nie 
jest zbyt duża. Poważne luki w zakre
sie takich badań i placówek występuje 
zwłaszcza w sprawach ze sprawcami 
dorosłymi. Dlatego autor powraca do 
swojej propozycji uruchomienia spec
jalnej służby kryminologicznej działa
jącej przy sądach rejonowych, ponie
waż obecnie nie ma żadnej wyspecja
lizowanej placówki, która by się taki
mi badaniami zajmowała. Sprawa zaś 
prowadzenia takich badań i ich uży
teczności dla zwalczania przestępczości 
jest — oczywiście — bezdyskusyjna. Na
tomiast ich zorganizowanie wymaga 
przemyślenia, dyskusji oraz wzięcia pod 
uwagę realnych możliwości kadrowych 
i szeregu innych. Również propozycja 
autora jest w tej mierze taką cenną 
propozycją. Jednakże należy stwier
dzić, że w Polsce była już taka wys
pecjalizowana placówka, która oprócz 
swej zasadniczej działalności badań 
osobopoznawczych ze skazanymi pro
wadziła ukierunkowane badania po
trzebne sądom I dnsitamcjd przed wyda
niem wyroku. Mam tu na myśli 
placówkę przy Więzieniu Specjalnym 
w Oleśnicy, którą kierowali M. Dwor
ski i J. Kozarska. Z ich doświadczeń 
-należałoby tu także skorzystać. Wanto 
też dodać, że od dwóch lat przygoto

wywane jest uruchomienie przez In
stytut Kryminologiczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego nowatorskiej placówki 
pod nazwą: „Pracownia Kryminologii 
Klinicznej”, która miałaby za zadanie 
prowadzić badania osobopoznawcze w 
celu zaspokajania w tym względzie 
potrzeb organów wymiaru sprawiedli
wości.

W rozdziale ósmym przedstawiono 
niektóre zagadnienia procesowe badań 
osobopoznawczych. Zwrócono tam m.in. 
uwagę na dość „dziwne” postanowienie 
art. 8 § 1 k.p.k., który nakazuje usta
lenie właściwości charakteru oskarżo
nego, jego warunków osobistych oraz 
sposobu życia tylko „w miarę potrze
by”. Również budzi zastrzeżenia treść 
art. 86 § 3 k.k.w., który ogranicza 
możliwość przeprowadzenia badań 
osobopoznawczych jedynie do tymcza
sowo aresztowanych i pozostających 
wyłącznie do dyspozycji sądu. Są to 
uwagi z punktu widzenia kryminolo- 
gicznego słuszne. Następnie przedsta
wiono środki dowodowe stosowane 
przy ustalaniu danych osobopozna
wczych.

Ostatni rozdział poświęcono badaniom 
osobopoznawczym w praktyce. Jest tu 
podana cenna analiza konkretnych 
spraw o rozboje i gwałt zbiorowy, któ
re były rozstrzygane przez Sąd Wo
jewódzki i Sąd Najwyższy. Na pod
stawie tych materiałów autor ustala 
plusy i minusy zebranych danych i 
ich wykorzystanie w decyzjach sądo
wych. Mają tu ocenę swego udziału 
także obrońcy oskarżonych, którzy wy
stępowali z wnioskami do sądu o uzu
pełnienie materiałów osobopozna
wczych.

Po przedstawieniu omówionych wy
żej rozważań następuje zakończenie, 
częściowo podsumowujące badania i 
postulujące rozwiązania na przyszłość. 
Na końcu pracy zamieszczono litera
turę.

W pracy znajdują się także, dro
bniejszej zresztą natury, usterki, o
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których chciałbym pokrótce -wspo
mnieć. I tak w kilku wypadkach wy
stępują zniekształcenia tytułów prac 
cytowanych w przypisach w stosunku 
do spisu literatury (np. M. Szerer: Ka
ranie a humanizm, s. 41 i M. Szerer: 
Humanizm a karanie, s. 263; S. Szel- 
haus: Analiza przestępczości wielokro
tnych recydywistów, s. ti41 d S. Szel- 
haus: Analiza przestępczości młodocia
nych recydywistów, s. 263; B. Jarzę
bowska -Baziak: Praca wychowawcza 
w zakładzie karnym dla młodocianych, 
s. 143 i B. Jarzębowska-Baziak: Praca 
wychowawcza w zakładzie dla młodo
cianych, s. 257; inne wypadki przeina
czeń tytułów podaję w skrócie: 
T. Mądrzycki s. 94 i s. 259, A. Tobis 
s. 140 i s. 263, M. Rudnik s. 142 i s. 262 
i Z. Skórny s. 158 i 262).

Praca wykazuje bardzo dobry war
sztat naukowy autora. Zawiera około 
430 przypisów, w  których przytaczano 
po kilka prac. Spis literatury obejmuje 
246 pozycji, w tym 54 w językach 
obcych (autor poczynił przy tym uwa
gę, że spis ten nie obejmuje wszystkich 
pozycji, a to ze względu na bardzo 
szeroki zakres poruszonych zagadnień). 
Okazuje się jednak, że 115 pozycji za
mieszczonych w spisie literatury nie 
zostało wcale powołanych w przypi

sach. Zachodzi tu także i sytuacja 
odwrotna: w przypisach wykorzystano 
około 90 pozycji, których z kolei nie 
umieszczono w spisie literatury 
(w tym 22 pozycje w  językach obcych).

Powyższe drobne usterki nśe umniej
szają jednak zasadniczej wartości pra
cy, która zdaniem autora ma stanowić 
skromne wprowadzenie w problematy
kę prawną i kryminologiczną badań 
osobopoznawczych. Już sam fakt pod
jęcia się tak trudnego zadania zasłu
guje na uznanie. Jego szerokie opra
cowanie daje możliwość poznania zło
żoności i skali trudności problemu. 
Także dyskusyjność niektórych stano
wisk jest zaletą pracy. Stanowi ona 
cenne źródło paznawcze zarówno dla 
praktyków jak i dla teoretyków zaj
mujących się zwalczaniem przestępczo
ści. W pracy jest widoczne, że auto
rowi przyświecała myśl, aby wyniki 
walki z przestępczością w  Polsce były 
coraz skuteczniejsze i lepsze. Sądzę, 
że praca L. Tyszkiewicza powinna 
zainteresować szerokie grono czytel
ników. Zachęcam więc do jej przeczy
tania i jestem zdania, że czas temu 
poświęcony będzie czasem owocnie 
spędzonym.

Józef Wąsik

2.
Józef K o z i e l e c k i :  Koncepcje psychologiczne człowieka, PIW, Warszawa 1976

Wiedza o człowieku jest niezbędnym 
elementem prawidłowego kształtowania 
środowiska fizycznego i ^połecznego 
i zasadniczym czynnikiem w procesie 
społecznego sterowania ludzkim zacho
waniem. W grupie nauk zajmujących 
się człowiekiem istotne znaczenie ma 
psychologia, badająca prawa zachowa
nia się ludzi oraz czynniki środowisko
we d osobowościowe, kierujące tym za
chowaniem. Jej osiągnięcia są potrzebne

do wyjaśnienia indywidualnego a spo
łecznego postępowania ludzi w  kon
kretnych sytuacjach. Dlatego aktualny 
stan wiedzy psychologicznej nie powi
nien być obojętny prawnikom, szcze
gólnie adwokatom.

Kolejna pozycja znakomitej serii 
„Biblioteka Myśli Współczesnej”, 
wydawanej przez Państwowy Instytut 
Wydawniczy od 1970 r., poświęcona jest 
omówieniu trzech głównych koncepcji


