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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ

Komisja Praw Człowieka i Praworządności

Uchwała

Komisji Praw Człowieka i Praworządności

W dniach 20 i 21 października 2000 r. w Popowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie 

Komisji Praw Człowieka i Praworządności połączone z Konferencją poświęconą problematyce 

probacyjnych środków polityki karnej.

Udział ponad 120 uczestników reprezentujących Ministerstwo Sprawiedliwości, 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, prokuraturę, kuratorów, 

madiatorów, funkcjonariuszy służby więziennej, policji oraz środowiska naukowe pozwolił na 

przyjęcie załączonych rekomendacji.

Komisja Praw Człowieka i Praworządności wyraża zaniepokojenie pogłębiającą się 

dysproporcją pomiędzy liczbą orzekanych kar rucizolacyjnych, a realną możliwością ich 

wykonywania. Surowość kar wobec sprawców najcięższych przestępstw przeciwko życiu, 

zdrowiu i wolności nie zastąpi konsekwencji w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w 

zawieszeniu, w czasie warunkowego zwolnienia, ograniczenia wolności czy dozoru w wypadku 

warunkowego umorzenia postępowania, 

f"" Powierzenie wykonywania środków probacyjnych nielicznemu gronu (ok.3.700) 

niskopłatnych zawodowych kuratorów sądowych obciążonemu dodatkowymi obowiązkami, jest 

sprzeczne z wagą i wymiarem postawionego zadania.

Komisja Praw Człowieka i Praworządności zwraca również uwagę na potrzebę 

rozwinięcia działań mediacyjnych jako formy pozasądowego rozwiązywania konfliktów 

prawnych. Nadmierne obciążenie sądów i brak jasnych perspektyw na rozwiązanie tej sytuacji 

wymaga wspierania nowych pozytywnie rozwijających się środków oddziaływania.
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Rekomendacje Konferencji „Probacyjne środki polityki karnej -  stan i perspektywy”, 

zorganizowanej przez senacką Komisję Praw Człowieka i Praworządności przy 

współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnego Sądu Administracyjnego i 

Rzecznika Praw Obywatelskich w dniach 20-21 października 2000 r, w Popowie.

Uczestnicy Konferencji przyjmują, że polityka kama w Polsce wymaga istotnych 

zmian jakościowych. Jednym z głównych kierunków reformy polityki karnej, rokującym 

poprawę jej skuteczności i opłacalności powinno być wprowadzenie na szeroką skalę systemu 

probacji.

Popieranie surowej polityki karnej jest dla członków społeczeństwa manifestacją 

poczucia sprawiedliwości oraz poszukiwania gwarancji poczucia bezpieczeństwa i 

przestrzegania prawa w życiu zbiorowym. Wołanie o surowość jest substytutem braku 

efektywnej wykrywalności sprawców przestępstw i szybkiej reakcji na łamanie prawa. 

Jednakże ludzie chcieliby, żeby karanie (także to surowsze) prowadziło do zamierzonych 

skutków i nie pociągało za sobą niepotrzebnych kosztów. Według oszacowań specjalistów 

koszty realizacji środków probacyjnych są o połowę niższe od kosztów stosowania kary 

pozbawienia wolności.

Należy bowiem mieć na uwadze, że wykonywanie kary pozbawienia wolności jest 

kosztowne, a zarazem mało skuteczne z punktu widzenia ograniczenia i przeciwdziałania 

przestępczości. Znaczna część opuszczających więzienia powraca do przestępstwa, także do 

grup zorganizowanych, znaczna zaś część zasila szeregi bezdomnych i bezrobotnych.

Orzecznictwo w sprawach karnych oraz o czyny karalne nieletnich nie powinno być 

ani „surowe” ani „łagodne”, lecz adekwatne do inkryminowanego czynu - po uwzględnieniu 

wszelkich okoliczności natury podmiotowej i przedmiotowej - oraz do przewidywanej 

skuteczności środków stojących do dyspozycji sądu. Kierując się powyższymi zasadami, 

sądy powinny szeroko stosować środki probacyjne, zarówno w postępowaniu 

rozpoznawczym jak i wykonawczym, opierając się na odpowiedniej bazie diagnostycznej i 

sprawnym aparacie kuratorskim oraz sprawnym aparacie mediacyjnym. W przeciwnym razie 

probacja stanie się instytucją pozorną zwiększającą jedynie u sprawców poczucie 

bezkarności.
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Aby zrealizować postulowane rozwiązania należy:

1. Stosować różnorodne formy reagowania na popełnianie przestępstw. Nie powinno się 

wiec w karze pozbawienia wolności oraz jej szerokim stosowaniu upatrywać 

głównego panaceum na zwalczanie przestępczości.

2. Traktować odmiennie sprawców przestępstw groźnych dla życia, zdrowia i wolności, 

zwłaszcza tych, które dokonywane są w grupach zorganizowanych, od większości 

działań przestępczych niosących mniejsze społeczne zagrożenia. Mając powyższe na 

uwadze należy uznać, iż podwyższanie dolnych progów zagrożenia karą pozbawienia 

wolności ogranicza jej indywidualizację.

3. Stosować w orzecznictwie sądów w większym stopniu kary nieizolacyjne, związane z 

wprowadzaniem probacji wraz z nakładanymi na oskarżonych obowiązkami, które 

muszą wypełniać w okresie próby. Wśród obowiązków tych należy mieć na uwadze 

nakładanie na oskarżonego wymogu naprawienia krzywdy moralnej oraz szkody 

wyrządzonej pokrzywdzonemu. Można też rozważyć potrzebę wprowadzenia nowych, 

sprawdzonych w innych systemach prawnych środków probacyjnych.

4. Przestrzegać wykonywania orzeczonych kar nieizolacyjnych oraz warunków probacji. 

Wymaga to stworzenia realnych możliwości ich stosowania. Realizacji tej potrzeby 

mogłoby służyć powołanie w Ministerstwie Sprawiedliwości Urzędu do Spraw 

Probacji (na zasadach podobnych jak Centralny Zarząd Służby Więziennej). 

Zaniedbanie tych działań umocni u sprawców poczucie bezkarności.

5. Zapewnić by mediacje w sprawach karnych oraz o czyny karalne nieletnich były 

powszechnie dostępne na każdym etapie postępowania, w szczególności postępowania 

przygotowawczego oraz postępowania wyjaśniającego w sprawach mcictnich, a takzc 

w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

6. Przestrzegać by kierowanie sprawy na drogę postępowania mediacyjnego w sprawach 

karnych oraz o czyny karalne nieletnich, jak również ocena wyniku postępowania 

mediacyjnego należała do organu prowadzącego postępowanie, o którym mowa w pkt 

5. Prowadzona ocena nie może naruszać zasady poufności postępowania 

mediacyjnego, w szczególności mediator nie może być przesłuchany w charakterze 

świadka.

7. Stworzyć wanrnki dla prowadzenia i rozwoju mediacji poprzez zalecenie tworzenia 

ośrodków mediacyjnych wspieranych przez centralne i lokaine władze.

8. Utworzyć „fundusz na rzecz ofiar” (z dotacji i darowizn władz centralnych i 

lokalnych, fundacji i osób prywatnych), którego zadaniem byłoby materialne
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zadośćuczynienie ofiarom przestępstw, a następnie wyegzekwowanie od sprawców 
należności.

W tym celu niezbędne jest:

1. Uchwalenie jeszcze w obecnej kadencji nowej ustawy o kuratorach sądowych 

odpowiednio dowartościowującej rangę i znaczenie tego zawodu. Należy przyśpieszyć 

rozpoczęty w 1992 r. proces przekształcenia modelu kurateli sądowej na model 
zawodo wo-społeczny,

2. Określenie w odrębnej ustawie, albo w porozumieniu zawartym przez wojewodów z 

organizacjami samorządów, udziału w wykonywaniu przez samorządy miast i gmin 
orzeczonych kar ograniczenia wolności.

3. Opracowanie nowego Rozporządzenia iMinistra Sprawiedliwości zamiast

Rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1998 r. z uwzględnieniem 2aleceń zawartych w 

rekomendacji Rady Europy R(99) z dnia 15 września 1999 r. (szkolenie, powoływanie 

i odwoływanie mediatorów),

4. Uregulowanie funkcjonowania postępowań mediacyjnych w Polsce poprzez

opracowanie systemu norm zawodowych i zasad etyki, a także odpowiednich procedur 

doboru kadr, programów szkoleniowych oraz kryteriów oceny mediatorów.

Powyższe rekomendacje wymagają:
1. Podejmowania kompleksowych działań zmierzających zarówno do usuwania

przyczyn nasilającej się przestępczości jak i konsekwentnego reagowania organów 

wymiaru sprawiedliwości na fakty popełniania przestępstw, co wiąże się z potrzebą

racjonalnego usprawnienia przebiegu postępowania.
2. Zapobiegania przyczynom przestępczości w szczególności poprzez likwidowanie

zjawisk biedy, bezrobocia i bezdomności mieszkańców naszego kraju. Jedną z metoa 

ich likwidowania może być podjęcie szerokiego programu robót publicznych.
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Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Praw Człowieka i Praworządności postuluje: 

1. Przyspieszenie prac parlamentarnych nad projektem ustawy o kuratorach 

sądowych przygotowanej przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw

Człowieka.
!
j 2. Utworzenie na wzór Centralnego Zarządu Służby Więziennej ściśle z nim
i

współpracującego pionu wykonywania probacyjnych środków polityki karnej.

3. Praygotowanie przez Ministra Sprawiedliwości nowego rozporządzenia

regulującego problemy mediacji uwzględniającego zalecenia Rady Europy z 

15.09.1999 r. i wychodzącego naprzeciw przedłożonym przez Konferencję 

postulatom.

I 4. Uwzględnienie w pracach budżetowych roli środków probacyjnych w 

_ zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości.

Załącznik 1:

Rekomendacje Konferencji „Probacyjne środki polityki karnej -  stan i perspektywy”, 

zorganizowanej przez senacką Komisję Praw Człowieka i Praworządności przy współudziale 

Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Rzecznika Praw 

Obywatelskich w dniach 20-21 października 2000 r. w Popowie.
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