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Michał Niedośpiał

Zniesienie kary śmierci oraz kary pozbawienia wolności (więzień) i tortur

1.  W polskim kodeksie karnym z 1997 r.  karami są:  grzywna, ograniczenie wolności,

pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności (art.

32 k.k., tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2204, ze zm.). Nadto środkami karnymi w nim są:

pozbawienie  praw publicznych,  zakaz  zajmowania  określonego stanowiska,  wykonywania

określonego  zawodu  lub  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  zakaz  prowadzenia

działalności  związanej  z  wychowaniem,  leczeniem,  edukacją  małoletnich  lub  opieką  nad

nimi,  zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się  z

określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca

pobytu bez zgody sądu, zakaz wstępu na imprezę masową, zakaz wstępu do ośrodków gier i

uczestnictwa  w  grach  hazardowych,  nakaz  okresowego  opuszczenia  lokalu  zajmowanego

wspólnie z pokrzywdzonym, zakaz prowadzenia pojazdów, świadczenie pieniężne, podanie

wyroku do publicznej wiadomości (art. 39 k.k.).

2.  Sąd  wymierza  karę  według  swojego  uznania,  w  granicach  przewidzianych  przez

ustawę,  bacząc  by  jej  dolegliwość  nie  przekraczała  stopnia  winy,  uwzględniając  stopień

społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze,

które  ma osiągnąć  w  stosunku do  skazanego,  a  także  potrzeby  w zakresie  kształtowania

świadomości prawnej społeczeństwa (art. 53 § 1 k.k.). Wymierzając karę sąd uwzględnia w

szczególności motywację i  sposób zachowania się  sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia

przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, popełnienie

przestępstwa  wspólnie  z  nieletnim,  rodzaj  i  sposób  naruszenia  ciążących  na  sprawcy

obowiązków,  rodzaj  i  rozmiar  ujemnych  następstw  przestępstwa,  właściwości  i  warunki

osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się  po jego

popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie

społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego (art. 53 § 2

k.k.).  Wymierzając  karę  sąd bierze  także  pod uwagę  pozytywne wyniki  przeprowadzonej

mediacji  pomiędzy  pokrzywdzonym  a  sprawcą  albo  ugodę  pomiędzy  nimi  osiągniętą  w

postępowaniu przed sądem lub prokuratorem (art. 53 § 3 k.k.). Wymierzając karę nieletniemu

albo młodocianemu, sąd kieruje się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować (art. 54 §
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1 k.k.). Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył  18 lat, nie

orzeka  się  kary  dożywotniego  pozbawienia  wolności  (art.  54  §  2  k.k.).  Są  to  ustawowe

dyrektywy wymiaru kary.

3.  Polski kodeks wykroczeń  z 1971 r.  (tekst  jedn. Dz.U. z 2018 r.,  poz.  618, ze zm.)

przewiduje następujące kary: areszt (do 30 dni), ograniczenie wolności, grzywna, nagana (art.

18). Kodeks wykroczeń przewiduje także środki karne.

4. Poszczególne pragmatyki służbowe przewidują także odpowiedzialność dyscyplinarną

oraz kary za przewinienia dyscyplinarne,  które tam można wymierzać  (od upomnienia po

wydalenie z określonego zawodu), np. w stosunku do sędziów, prokuratorów, adwokatów,

notariuszy,  radców  prawnych,  doradców  podatkowych,  nauczycieli  akademickich,

nauczycieli, biegłych rewidentów, architektów itd.

5. Odpowiedzialność typu karnego jest zatem stopniowana od przestępstw (k.k.), przez

wykroczenia (k.w.) po odpowiedzialność dyscyplinarną. W ramach przestępstw wyróżnia się

zbrodnie i występki.

6. Kara ma zadośćuczynić zasadzie sprawiedliwości. Ma także służyć naprawieniu szkody

majątkowej lub niemajątkowej  (krzywdy) wyrządzonej  przestępstwem. Ma też  być  pewną

satysfakcją  dla  pokrzywdzonego.  Kara  ma  do  spełnienia  także  prewencję  szczególną  (w

stosunku  do  sprawcy)  oraz  ogólna  (w  stosunku  do  społeczeństwa),  ma  zapobiegać

popełnieniu ponownie  przestępstwa przez  sprawcę  lub  członków społeczeństwa.  Kara  ma

także  pełnić  funkcję  wychowawczą  w  stosunku  do  sprawcy  i  społeczeństwa.  Takie  są

standardowe funkcje kary.

7. Historycznie i prawnoporównawczo były różne kary. W miarę upływu czasu podlegały

one zazwyczaj łagodzeniu, humanizacji.

8. Najwyższą karą jest kara śmierci. Współcześnie nie jest ona znana w wielu krajach (np.

Unii Europejskiej, w Polsce). Szereg jednak krajów ją przewiduje (np. USA, Chiny). Kara ta

powinna  być  zniesiona  we  wszystkich  krajach  świata.  W  tym  celu  wystarczą  stosowne

postanowienia ustawodawstw wewnętrznych poszczególnych krajów.  Można i  celowe jest

podpisanie  konwencji  międzynarodowej  o  zniesieniu  kary  śmierci.  Jest  to  kara

niewspółmierna do popełnionego czynu. Prawo ma wiele innych środków prawnych, którymi

dysponuje, aby zadośćuczynić funkcjom kary. Kara śmierci historycznie i współcześnie była i

jest  wymierzana  za  różne  przestępstwa,  często  bardzo  błahe,  np.  cudzołóstwo  (np.

kamieniowanie),  przejście  na  inną  religię,  zerwanie  kłosa  zboża.  Systemy  religijne,

państwowe, moralne zajmują różne stanowiska w stosunku do kary śmierci, od jej aprobaty
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po  jej  zniesienie.  Na  przykład  Kościół  katolicki  uznawał  karę  śmierci.  Znana  jest  ona

katechizmowi  Kościoła  katolickiego.  Ostatnio  papież  Jan Paweł  II  opowiedział  się  za  jej

zniesieniem. Jest to kara surowa, nieadekwatna do popełnionego czynu. Karani karą śmierci

czy pozbawienia wolności byli sprawcy przestępstw, ale bardzo często także osoby niewinne,

np. Chrystus, apostołowie, którzy wszyscy zginęli w drodze kary śmierci, mimo że były to

jednostki bez zarzutu, niewinne, czyste, nienaganne, wzorowe. Kary były często środkiem

terroru  politycznego  (np.  obozy  koncentracyjne),  religijnego,  osobistych  porachunków.

Przykładowo nawet Piłat (prokurator Judei) chciał zwolnić Jezusa od kary śmierci. W tym

celu nie chciał Go skazać, odesłał ich do ich Prawa (żydowskiego), do króla Galilei (Heroda),

w drodze amnestii z okazji święta chciał uwolnić Go, tłum podburzony przez arcykapłanów i

kapłanów opowiedział się jednak za uwolnieniem zbrodniarza Barabasza, a skazaniem Jezusa,

w  końcu  zarządził  biczowanie  (oto  człowiek),  apelując  do  litości  tłumu,  w  końcu  pod

naporem  arcykapłanów,  kapłanów  i  Żydów,  którzy  grozili  mu  donosem  do  cesarza  i

złożeniem go przez niego z urzędu, ze strachu wydał wyrok śmierci na Jezusa, wbrew swej

woli, nie jestem winien krwi tego niewinnego, krew Jego na nas i dzieci nasze, wołali Żydzi.

Oskarżenia w stosunku do Jezusa były w całości bezpodstawne (czyni się królem, zakazuje

płacenia podatków, podburza lud przeciwko władzy świeckiej i religijnej), miały one na celu

wyeliminowanie  przeciwnika  arcykapłanów  i  kapłanów,  których  Jezus  ostro  krytykował.

Śmierć Chrystusa była zbrodnią arcykapłanów i kapłanów, sanhedrynu, żydów i Piłata, który

nie powinien wydać  tego wyroku (nie wystarcza umycie rąk). Ten proces Jezusa przez 20

wieków  powtarzał  się  w  historii  i  ma  miejsce  obecnie.  Osoby  często  niewinne  były

skazywane na karę śmierci lub pozbawienia wolności. Taki też był i jest los proroków, którzy

zazwyczaj byli karani śmiercią i ginęli śmiercią w drodze samosądów lub wyroków władzy

religijnej  lub  świeckiej,  jako  że  piętnowali  oni  niemoralne  zachowania  ludzi  i  władzy

religijnej oraz świeckiej. Tak zginął np. prorok Izajasz, przerżnięty piłą. Stary Testament znał

karę śmierci (Prawo Mojżeszowe). Nowy Testament w istocie zniósł karę śmierci. Z chwilą

ukrzyżowania Chrystusa mocą samego prawa zniesiona została kara śmierci. Chrześcijaństwo

nie wyciągnęło z tego jednak należytych wniosków przez całe wieki. Czas na zgodną naukę

chrześcijaństwa, zakorzenioną  w Nowym Testamencie, w męczeńskiej śmierci Chrystusa i

apostołów, aby znieść karę  śmierci, jako niehumanitarną. Inną rzeczą  jest kwestia sposobu

wykonania kary śmierci, czy jest ona złagodzona, np. w drodze gilotyny lub zastrzyku czy

barbarzyńska,  np.  w  drodze  kamieniowania,  biczowania,  krzyżowania,  znęcania  się  nad

ofiarą.  Konkludując,  kara  śmierci  na  całym  świecie  powinna  być  zniesiona,  jako

niehumanitarna, nieludzka.
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9.  Ustawodawstwa  wewnętrzne  zazwyczaj  przewidują  kary  pozbawienia  wolności

(więzienia).  Także  ta  kara  powinna być  zniesiona.  Kara  pozbawienia  wolności  jest  ostra.

Narusza istotę wolności każdego człowieka. Nieraz na całe lata, np. 25 lat lub dożywocie.

Kara pozbawienia wolności powinna być zastąpiona innymi środkami, np. wychowawczymi,

wolnościowymi. Istotą kary powinno być nawrócenie, zresocjalizowanie osoby popełniającej

przestępstwo,  uświadomienie  jej,  że  popełniła  przestępstwo  i  jej  nawrócenie,  aby  w

przyszłości  nie  popełniła  przestępstwa.  Kara  pozbawienia  wolności  w  bardzo  poważnej

liczbie  przypadków  jest  zbędna.  Sprawca  zdaje  sobie  sprawę  z  naganności  swojego

zachowania. Samo wszczęcie i  przeprowadzenie w stosunku do niego postępowania karnego

jest dolegliwe. Natomiast kara pozbawienia wolności działa często na zasadzie automatyzmu

prawnego.  Duża  rola  w  tym  wychowawczym  oddziaływaniu  powinny  odgrywać  ośrodki

wychowawcze  oparte  o  zasadę  otwartości  i  wolności.  Duża  rola  jest  tu  prawników,

wychowawców,  psychologów,  psychiatrów,  neurologów,  seksuologów,  duchownych,

nauczycieli,  socjologów, filozofów, literatów, artystów. Często wystarczyłyby same środki

karne,  np.  przewidziane  w  polskim  kodeksie  karnym.  Idea  zniesienia  kary  pozbawienia

wolności była od wieków. Na przykład propagował ją prorok Izajasz, a powołując się m.in. na

niego, głosił ją Jezus Chrystus, Syn Boży, który głosił otwarcie więzień,  wolność więźniom.

Słabo  przebija  się  ona  poprzez  wieki  i  współcześnie.  Jest  to  relikt  przeszłości.  Kara

pozbawienia wolności to zakłady karne, w których się ją odbywa. Ostatnio wprowadza się

odbywanie kary pozbawienia wolności w domu w drodze nadzoru elektronicznego. Jest to

istotny postęp w sposobie odbywania kary pozbawienia wolności. Trzeba jednak iść dalej, w

kierunku jej  całkowitego zniesienia.  Karą  pozbawienia wolności  są  w istocie także środki

zabezpieczające w postaci umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym osób niepoczytalnych

lub o ograniczonej poczytalności. Niczym praktycznie nie różnią się one od kary pozbawienia

wolności. Tak ją  też  odczuwa taka osoba. Osoby chore psychicznie nie powinny podlegać

jakiejkolwiek odpowiedzialności  karnej.  Mogą  być  leczone w otwartych zakładach opieki

zdrowotnej.  Także  środki  zabezpieczające  w  postaci  pozbawienia  wolności  powinny  być

zniesione. Kara pozbawienia wolności powinna być zastąpiona środkami wychowawczymi w

otwartych zakładach wychowawczych. Tego należy oczekiwać w XXI wieku.

10. Powinny być  zniesione także tortury, w tym więźniów, osób, i  to zarówno tortury

fizyczne, jak i psychiczne czy przymus ekonomiczny. W tym względzie jest szereg konwencji

międzynarodowych, podpisanych także przez Polskę  i są  często wyraźne zakazy w prawie

wewnętrznym,  np.  w Konstytucji  RP z  1997 roku,  w istocie  w  kodeksie  karnym (zakaz

naruszenia nietykalności cielesnej, lekkiego, średniego, ciężkiego uszkodzenia ciała, znęcania
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się psychicznego). Mimo to w niektórych krajach ustawodawstwa zezwalają na stosowanie

tortur. Także w praktyce, mimo zakazów ustawowych, one często istnieją, np. w państwach

totalitarnych, faszyzmie, komunizmie, inkwizycji. Mimo istotnego postępu w tej sprawie, nie

zostały  one  wyeliminowane.  Często  są  stosowane  podczas  przesłuchań,  do  wymuszania

zeznań.  Także Chrystus był  poddany torturom przez sanhedryn (władzę  religijną  Żydów),

Rzym  (biczowanie,  cierniem  koronowanie,  drogę  krzyżową,  mękę  przez  ukrzyżowanie).

Mimo zakazu tortur często stosuje się  tortury psychiczne, w tym nawet przez środowiska

prawnicze,  np.  nauczycieli  prawa.  Zjawiska te  należy ostro zwalczać  wszelkimi środkami

prawnymi,  eliminując  takie  osoby z  zawodów prawniczych i  nauczyciela  akademickiego.

Często  ten  terror  psychiczny  środowiska  kończy  się  dla  ofiary  ostrymi  skutkami

zdrowotnymi,  np.  rozstrojem  zdrowia,  chorobami  psychicznymi,  nerwicami,  chorobami

nerwowymi, zaburzeniami osobowości, samobójstwami, wrzodami żołądka, zawałami serca,

chorobami kardiologicznymi,  stresem. Reakcja na stres psychologiczny jest  indywidualna,

każdy organizm reaguje na stres w sposób indywidualny. Należy zwalczać nie tylko przymus

fizyczny  i  psychiczny,  ale  także  przymus  ekonomiczny,  finansowy  i  wszelkiego  innego

rodzaju, bo narusza to wolność i godność człowieka.

11. Problem kary w prawie karnym to nie tylko zagadnienie prawa karnego, lecz także

całego  prawa,  w  tym  konstytucji,  jako  naczelnego  aktu  prawnego.  Prawo  pozytywne

sprzeczne z prawem moralnym nie obowiązuje (otwórzcie więzienia, uwolnijcie więźniów).

Pozytywizm prawniczy  się  temu  sprzeciwia.  Panuje  on  w XIX i  XX/XXI  wieku,  mimo

straszliwego  doświadczenia  totalitaryzmów,  inkwizycji,  faszyzmu,  komunizmu,  które

pociągnęły za sobą setki milionów ofiar. Nie wyciągnięto z tego żadnych wniosków.

12. Kary w prawie karnym można także zastąpić innymi środkami prawnymi, nie tylko

karnymi,  lecz  także  cywilnymi  (np.  naruszenie  dóbr  osobistych,  odszkodowanie,

zadośćuczynienie) czy administracyjnymi. Nie ma potrzeby dublowania środków prawnych.

Często  wystarczają  środki  cywilne  lub  administracyjne.  Prawo  karne  stopniowo  może

zmierzać do likwidacji.

13. Gruntownej reformie powinno ulec nie tylko prawo karne materialne (kodeks karny),

lecz także postępowanie karne (k.p.k.) oraz prawo penitencjarne, kodeks karny wykonawczy

w duchu humanitaryzmu, poszanowania godności i wolności, w tym w aktualnie stosowanej

karze śmierci i pozbawienia wolności.

14.  Z prawa dyscyplinarnego powinna być  wyeliminowana kara wydalenia z  zawodu.

Orzekanie tego ostrego środka powinno być  zastrzeżone do wyłącznej właściwości sądów.

Nie są do tego także przygotowane osoby, które stosują ten środek prawny. Często nie są one
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nawet prawnikami. Postulował to w swoich wykładach uniwersyteckich prof. dr hab. Marian

Cieślak już w PRL-u.

15.  Problem kary  w prawie  karnym to  nie  tylko  problem prawny,  ale  także  problem

filozoficzny, teologiczny, moralny, socjologiczny, psychologiczny, psychiatryczny, lekarski,

historyczny,  literacki,  artystyczny.  Wypracowane  zasady  w  tych  naukach  powinny  być

wykorzystane  w prawie,  w tym w prawie  karnym.  Prawo,  w tym prawo karne,  powinno

czerpać z tych nauk.

16. Problem kary jest analizowany w literaturze, np. powieściach psychologicznych Igora

Dostojewskiego (np. Zbrodnia i kara, Bracia Karamazow), dramatach Szekspira, powieściach

Wiktora Hugo (Nędznicy, Katedra Notre Dame), „Sędziach” S. Wyspiańskiego, „Dziadach”

A. Mickiewicza,  filmach, sztuce, poezji. Wzbudzał on i wzbudza żywe zainteresowanie teorii

i  praktyki  prawa  i  innych  dyscyplin  naukowych  i  artystycznych.  Prawo  więcej  powinno

czerpać  z  dorobku  tych  różnych dyscyplin  naukowych intensywnie  rozwijających  się  i  z

przeobrażeń  moralnych,  prawnych,  świadomościowych,  psychologicznych,  teologicznych,

socjologicznych,  społecznych,  psychiatrycznych,  neurologicznych,  seksuologicznych,

medycznych.  Rozwiązania  prawne  w tym zakresie  powinny tchnąć  humanizmem.  Szereg

instytucji prawa karnego jest przestarzałych, rodem z przeszłości. Bardzo często, co odkrywa

współczesna  nauka,  szereg  przestępstw  jest  determinowanych  czynnikami  medycznymi,

psychologicznymi,  dziedzicznymi,  lekarskimi,  biologicznymi,   uwarunkowaniami  naszego

systemu nerwowego, psychicznego, mózgu, jest po prostu niezależna od człowieka, za co on

nie powinien ponosić  odpowiedzialności prawnej, jako że za nie nie odpowiada prawnie i

moralnie (determinizm filozoficzny, moralny, biologiczny, brak wolnej woli).

17.  Istotą  prawa  Chrystusowego  jest  wolność.  Istotą  nauki  Chrystusowej,  Nowego

Testamentu jest wolność. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, uczyni wolnymi.

18. Konkludując, w ustawodawstwach karnych współczesnych powinno znieść się karę

śmierci, karę pozbawienia wolności (więzienia, zakłady karne) oraz wprowadzić powszechny

zakaz tortur.


